AFLEVERING 1..

VIJFDE JAARGANG.

Paedagogisch Tijdschrift
voor het CHRIS' ELUK0N0ERI IJ S.
TEVENS ORGllltN DER .VEREENIGING
VOOR ORR. N . \ T. SC~IOOLONDER'V].JS
ONDER REDACTIE VAN:

K. VAN DEN BERG,

A ..JONKi\fAN,
J. Th. R. SCHREUDER en H. ,T.- VAN \VIJLEN.

~IET

Prof. Dr.

Dr.

n.

}[EOE"TEItKING VAN:
BA VINeK, Prof. Dr. L. BOUMAN, Prof.

w, GEESIN[{, Prof. Dr. H. VISSOI1ER, Prof. Dr.

S. O. LOS, Dr. RIJK !{RltMER, Ds. J. L. PIERSO~,
r», J. C. BIRKEL, Ds. J. P. TAZELA_r\.R, Dr. H. A.
-"~ESTRA.TE,H. BTJLEVELI), A. J. DRE\VES, II ..
J. E){OUS, J. w. ENGELKES, r. H. FRANKEN, J.
GRA.S, F. I{.ALSBEEK, 1t. KLOOSTER~IAN, T. V.
D. ROOIJ, L. LOOIJEN, u. MILO, J. V. D. MOLEN,
E. V. NIEKERKEN, O. F. W. RIETVELD, A. J.
SOHREUDER, S. STEMERDING, ,T. STRIK'VERDA,.
SWIJNENBURG, w, UITENBOG.ltA.RD,~ J. V.
D. WAALS, A. "TAASDORP, -R. V.AN -WAGE.NIN-

"T.

GEX, H.

"~EII.JAND,

K. 'VIELElIAI{ER, J. A. WIJN-

VELDT, B. J. 'YIJNVELD, C. ZIJDERVELD.

Inhoud:
VOORWOORD
M,ETHODE EN ~lETH OPIEK
INDIVIDUltLISME
D'V ANG INOPVOEDING ENONDERWIJS

G. M. KLEMKERK -

hI.

,J. TH. R.

SCHREUDER.

1-11

bi. 11-24

u. 24-32
1912. -

HILVERSUM.

Peek & Cloppenburg.
Oude Gracht

UTRECHT,

b.d. Bakkerbrug

Oeconfectionneerde Heeren-Kleeding
Groote keuze, Billijke prijzen, Prima bewerking.
STEEDS HEY NIEUWSTE.

Kleeding naar Maat.
Meest uitgebreide sorteering stoffen
=1
Vele nieuwigheden
II
Wij leveren eerste klasse maatwerk tegen

:=

scherp concurreerende prijzen

1=

CE f1TRf\LE \/ERWf\RMlnG
[Q7l]

van SCHOLEN, KERKEN enz.,

@J3

WOLTtR & Df)OS
INGENltURS - f\MERSFOOf1T
LUst van uitg evoerdc werken rnet album op aanvrage
gratis..

Beschikhaar

Paedagogiscn.lij.cls\chrifl
.....

~,

Y8Dr~et .CHR18IELllK, ,OHOIRII18.

~

1'=
.•....

o

TEVENS ORGAAN ·DER,VE,REENIGINJl
VOOR OHR~NAT. SC.HQOLONpERWI.JS'

,~~~,

ONDERREDACTIE 'VAl\.

.....

{

,

.VERSCHIJNTMA·~NDELIJKS.

!l'!":'_i~~'

,".'

,

, I{. VAN DEN BERG,
.J'. Th. R~SCHREUDER

:'

-

A. JONKM.AN,

en.:U.'J.,VAN'VIJLE~.

i~

l~

i' .
,;1.-..-,

-.....

, METMEDEWERKINGVAN:':
Prof. Dr.II.BAV~NCKl Prof.' br~~.,BOUM.~N:;,Prpf.
Dr. \V".GE,ESINI{,'.,Prof. .Dr.. fl.,: VISS(}HER,Prof,
.,Dr. J. v,rOL'l\['TIl{; Dr. S. O'LOS;,~)r. ~I~KKJlA:.MER.
1)8. ,J. L. PIERSON, 1)8. J. C. SIKKBJL, IJs.•J.P. 'rAZELAAR, . [Jr. H -. A.\VESTRA.'l'E;H. BJJLEVELIJ,
~t\.. J. I)ltE'WES, H~J. EM()lJS;,J'. W.ENGi~LKES,
.T. 11. ]TRA~KJi1N, J. GRA.S, ,F.KALSBEEI\:,'A. cA .
KLEIJN, A. KLOOSTERMAN, T.V.D. KOOIJ,L.

,:==
.c:..:t

!(ERKEN, ,:P., o'OiS.'rERL~E,0-.F'I)W,.RIETV E,Ll),
it. J. SOHREJ(TIlER, 'S~STEMERD~NG" ,J.. S'rRIK~
WERDA, W. SWIJNENUURG, W.UITENBOGAARD"
,J.' V. I). WAA.LS,A~ WAASUORP,' RV.ANWA.'
GENIN,GE'N".H. WEIIJAND, -K.WIEL g~tAKER,-T.
A."VIJN.V.ELJ),B. J. 'VIJNVELU,C. ZIJDERVELD.

'~I'~~'
,I-~

,-.:

LOOIJEN,H. M~~O,\J.' V. J).'MOLBN,E. V,. NIE·

.~'

-c::=I

-

1... . . . . . . .

'

~

,:a='

o

~'_c:.::t

.,~ .

,'......
.".....-.-'
.,CD'

.CD·

.....
c::::I'

'

Vijfde .laargang
MET RECENSIEBODE.

:

G.

M~

KLEMKERK' -

1913. -

HILVERSUM.

P aedagog isch Tijdschrift
voor het CHRISTELIJK ONDERWIJS.
VERSCHIJNT MAANDELIJKS.

TEVENS ORGAAN DER VEREENIGING
VOOR CHR. NAT. SCHOOLONDERWIJS
ONDER REDACTIE VAN:

A. JONKMAN,
K. VAN DEN BERG,
J. Th. R. SCHREUDER en H. J. VAN WIJLEN.
MI1111111111~1111~1M1111~1.

MET MEDEWERKING VAN :
Prof. Dr. H. BAVINCK, Prof. Dr. L. BOUMAN, Prof.
Dr. W. G EESINK, Prof. Dr. H. VISSCHER, Prof.
Dr. J. WOLTJER, Dr. S. 0 LOS, Dr. RIJK KRAMER,
Ds. J. L. PIERSON, Ds. J. C. SIKKEL, Ds. J. P. TAZEL AAR, Dr. H. A. WESTRATE, H. BIJLEVELD,
A. J. DREWES, H. J. EMOUS, J. W. ENGELKES,
J. II. FRANKEN, J. GRAS, F. KALSBEEK, A. A.
KLEUN, A. KLOOSTERMAN, T. V. D. KOOIJ, L.
LOOIJEN, FI. MILO, J. V. D. MOLEN, E. V. NIEKERKEN, P. OOSTERLEE, 0. F. W. RIETVELD,
A. J. SCHREUDER, S. STEMERDING, J. STRIKWERDA, W. SWIJNEN BURG, W. UITENBOGAARD,
J. V. I). W A ALS, A. WAASDORP, R. VAN WAGENINGEN, H. WEILAND, K. WIELEMAKER, J.
A. WIJNVELD, B. J. WIJNVELD, C. ZIJDERVELD.

Vijfde Jaargang
MET RECENSIEBODE

G. M. KLEMKERK — 1913. — HILVERSUM.

R EGISTER van het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs,
5e Jaargang.
mumummrimumormai

Pagina :
1
Methode en Methodiek. Prof. Dr. J. Woltjer
11
.
Individualisme. J. Th. R. Schreuder
24
Dwang in opvoeding en onderwijs. A. Jonkman
33
De inductieve methode bij ons onderwijs. E. van Niekerken .
37
I)e schoolgemeenschap in theorie en praktijk. J. Lens
48
11. Spencer's Education. Dr. S. 0. Los .
65
Koppigheid. T. v. d. Kooy .
/Iet onderwijs in de Nederlandsche Taal op de lagere school.
76
.
Dr EI. A. \\Testrate
I)e praktische vorming voor de leerlingen der kweekschool
97
P. A. Versluis
112
De schoolregeering in de praktijk. J. Lens
128
Uit andere tijdschriften. J. Th. R. Schreuder.
129
Lezing over Taal. G. Beumer
147
II umor in de opvoeding. S. Stemerding
155
Uit (le eksamenzaal. J. C. Wirtz .
159
De Montessori Methode. J. Th. R. Schreuder
100
Ter Behartiging. Nellie van Kol .
De voorstellen der grondwetsherziening. Prof. Dr. J. Woltjer 161
De beteekenis der beschavingsgeschiedenis voor het Christelijk
. 171
Onderwijs. K. Wielemaker
. 176
Ter Behartiging. Nellie van Kol. .
.
177
Waarheid en Waarheidsliefde. G. .1. Uit den Bogaard
De Karaktervorming op de Christelijke Middelbare school.
. 187
E. van Niekerken .
. 195
Wees practisch bij uw onderwijs. W. Swijnenburg
.
205
Uit andere Tijdschriften. J. Th. R. Schreuder
209
Johann Bernard Basedow en zijn tijd, I. P, Oosterlee .

Pagina:
Wees practisch bij uw onderwijs. W. Swijnenburg . 227
De houding bij het schrijven. H. Schuitemaker en B. H.
. 235
Korfker .
241
Kinderstudie. Prof. Dr. H. _Bavinck
Eenige opmerkingen over het onderwijs in Bijbelsche Geschie259
denis. J. Schaap Ilzn. .
Oosterlee
257
Johann Bernard Basedow en zijn tijd, II. P.
Bilderdijks afhankelijkheid van Leibniz. Prof. Dr. 11. Visscher . 275
Kinderstudie II. Prof. Dr. H. Rtvinck . 2s9
299
.
Het Karakter der straf. A. Jonkman
320
.
Een les van S. J. Gonld. J. Th. R. Schreuder
321
Johann Basedow en zijn tijd, III, P. Oosterlee .
332
Het spreekonderwijs in de lagere school. H. Milo .
.
De Montessori Methode. J. Th. R. Schreuder.
:3:
3 509
August Wilhelm Friedrich Fröbel I. K. v. d. Be rg

REGISTER der „Recensiebode", bijblad
van het Paedagogisch Tijdschrift voor
het Christelijk Onderwijs.
5e Jaargang.

Opvoedkunde.
Pagina :
H. Douw«. Handboek voor de Methodiek der Leervakken 8e
7
dr. J. Muusses f 3.60 geb. 4.25.
14
R. Casimir. Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte I 2e dr.

Bijbelsche Geschiedenis.
T.
Loontan. Gids voor den Bij bellezer C. F. Callenbach
C. Goote en K. Wielentaker. Atlas der Bijbels .;he Aardrijks- en
Oudheidkunde. C. F. Callenbach.

6

,

6

Schrijven.
H. Hendriks G. W. J. Al. Borg. Sierschrift en Penteekenen

47

Rekenen.

e.

13
Zernicke. Voortgezet Rekenonderwijs. W. Versluys.
Dr. A. Benthem, Gz. en T. Nijenhuis. Rekenboek voor de L.S.
13
Ykema.
13
Schoonbrood. Het Rekenonderwijs in de L.S. Ykema.
F. a Kunst. Een hoofdstuk uit de Rekenkunde. W. Versluys 13
14
T. Huhu. Eenvoudige Rekencursus J. Muusses.
D. Boswijk, en J. G. Zijlstra. Cijferoefeningen II. J. B. Wolters 14
14
id.
L. bij de Leg. Cursus in Practisch rekenen
J. Versluis. Bekn. Leerb. der Rekenkunde I. X. Versluys 14 en 29
14
Rekenkund. oefeningen en vraagstukken „
14
Boosman
en
R.
Bos.
Nieuwe
Rekenschool
R.
W. W. Jager Bruining en J. Pijl Dzn. Theorie der rekenkunde
29
Tjeenk Willink
W. E.

Pagina:

D. 117. Reinders. Repetitor. J. B. Wolters.
B. Verhagen en G. Schutte. Rekenboek ten dienste van onderwijzers en Onderwijzeressen, die voor de Hoofdakte studeeren
Joh. Ykema
L. hij de Ley. Leerboek der Rekenk. 2e deel. J. R. Wolters
S. de Gast
le deel. Joh. Ykerna
Leerboek
W. H. Wisselink. Kern der theorie der Rekenkunde. 2e st.
P. Noordhoff
Vragen en oefeningen over de theorie der
Rekenkunde
P. Ifry denes en Dr. P. de Lange. Rekenboek voor de
I
P. Noordhoff

29

30
30
30
31

31

Nederlandsche Taal en Letterkunde.
L. milm. Kern der Ned. Svnoniemen. J. Muusses.
T. Terwey. Beginselen der Ned. Spraakkunst. . B. Wolters
E. Rijmna. Bekn. Ned. Spraakkunst
L. Leopold. Ned. Schrij vers en Schrijfsters
31. J. Koenen. Verklarend zakw.boekje der Nel. Taal

41
41

Geïl. woordenboekje der Ned. Taal
31. R. Dijkman. Mondel. examens Ned, Taal en Lezen
Jl. B. Hoogeveen. Voorlooper van de Nedet land. Spraakkunst.
P. Noordhoff
T. Ferwey. Bibliotheek der Ned. Letterkunde II
J. P. van Melle. De „oude" J:tn Luvken. J. M. Breckw

42
42

42

Li 3
43
43

Geschiedenis.
J. IV• de Jonyh

el? H. Wayenvoort. Sehoolplaten voor de Val.
Geseh. J. B. Wolters.
A. L. de Bont. Schoolatlas der Alg. Gesel]. P. Noordhoff.
H. Lanykamp. Leerplan H. Vad. Gesch.
Tijdtafel der Tad. Gesel).

4
11
11
12

Aardrijkskunde.
R. Noordhoff. Wandkaart van Europa. J . R. Wolters.
J. J. ten Have. Bekn. Aa,rdr. van Ned. 0. en W.
.1 oh. IJ kema.

T. Pleim. Ons land en •zijn bewoners. P. Noordhuff.
11). Bos. Aardrijksk. Teekentmek.
d.

7
9
10
10

Natuurkunde.
T. r. Aalten en A. C. den Besten. In de lev. natuur. J. B. Wolters. 8
T. Pluim. Schetsen van dieren. J. Muusses.

Teekenen.

Pagina. :

31
Ve•sinys. Inleiding tot de perspectief. A. VersInvs.
44
Noordhoff.
Lijnteekenen.
'I'. J. Vak
Mijs. 45
S
M. A. r. Gestel. Methodiek van het teekenen.
45
Bo... Eerste teekentrap. P. Noordhoff.
4G
id.
R. Bos en C. H. Steenbeek. Mijn teekenbeek.
45
Ve•sitty•. Perspectivische verschijnselen. A. Versla vs•
-

Zingen.
v. Dishoeck.
20 liederen. Eenheid in Volkszang.
id.
Zonnèschijn
J.
B.
Wolters.
Zingende Jeugd.
11. ten Brink.
De Zangvriend.
Nieuwe wijsjes.
P. Noordholf.
Liederen aan mijn jongen.
J. B. Wolters.
Liederkeur. G. C. Weeren
P. Noordhoff.
Loovertjes.
P. Noor dho ff.
10 Kerstliederen.
S. Sehellink . lets over Methodiek van het zangond rwijs aan
liet kind. J. 13. Wolters.
id.
Zoo leer ik van 't blad zingen.
Veldkanip en de Boei•. Kun je nog zingen, zing dan mee.
P. Noordha.
id.
B•uyinan en de Groot. Mannenzang.
G. c, F. v. d. Lgan. Ons Zangboekje C. D. E. .1. B. nolters.
D. de Lange. Zangschool. P. Noordlioff.
II. de (koot. Zangoefeningen.
id.
R. Hol. De jeugdige Zanger.
B. Zireers. Vier liederen vool Kinder- of Vrouwenkoor. id.
id.
G. Leenheer. Zo ni e rpret.
id.
R. de Clercq. Een dag.
J. J. Olinaii. Vier m Innenkoren. id.
W. H. Hasselbach. Vrede op Aarde. J. B. Wolters.

4)3
33

33
33
33

33
34

,

34
34

35
:35
3G

36
:37

37
37

Fransch.
14 7 . Struik en Tij. J. Jongejan. De Fransche Taal. J. B. Wolters. 37
17
C. F. A. Zernicke. Fransch voor de L. S. 14. ten Brink.
F. P. Visser. Les règles principales de la grammaire franÇaise.
Thèmes et exercices avec Vocabulaire W. E. J.
Tjeenk Willink.
C. All. Robert. Exercices élementaires. J. B. Wolters.
S Prins Jzn. Savez-vous votre grammaire ? P. Noordholl.
I

18
25
25

D uitsch.

pa,gi n a

G. Keller. Das nhnlein der sieben Aufrechten. P. Noordholf
T. GersNeker. Germelshausen. H. N. Mul
Verwer. Leerboek der Duitsche Taal voor Ned. Scholen
W. E. J. Tjeenk Willink
.1. Huynink. Eenvoudig Duitsch I. A. J. Muusses.
J. Spyri. Der Toni von Kandergrund. J. B. Wolters.
Th. Berthold. Erinnerungen eines Tierfreundes.

1
2
3
3

4
4

Wiskunde.
W. Reindersma. Nieuw Leerb. d. Vlakke Meetk. I. J. B. Wolters 96
J. Versluys. Bekn. Leerb. der Stereometrie. A. Versluvs.
27
Handboek der Stereometrie,
27
Inleiding tot de nieuwe
27
Meetkunde der ruimte.
Dr. A. Kijlstra en Dr. J. A. Vreeswijk. Goniometrie en Trigonometrie. W. E J. Tjeenk Willink.
28
J. Verslus. Leerboek der Algebra. I. A. Versluys
F. van Oss. Vraagstukken ter oefening in de beginselen der
Algebra. W. E. J. Tjeenk Willink.
P. Wijdenes. Vraagstukken over hoogere Algebra en Rekenkunde. P. Noordhoff.
39
E. J Reinders. De Ambachtsjongen.
P. Noord ha'.
W. A. Wisselink. Meetic. Rekenboek, A. B.
40
P. Wijdenes en Dr. D. De Lange. Vlakke Meetk. P. Noordholf 40

9ereeniging voor Christelijk-Nationaal
Schoolonderwijs.
ART. 2 van het Reglement van de Vereeniging luidt :

„De Vereeniging is zooveel mogelijk werkzaam :
a. tot ondersteuning van scholen ;
b. tot opleiding van onderwijzers ;
c. tot opwekking van gemeen overleg en samenwerking omtrent
al wat verder tot de belangen van de Christelijke school
behoort."
Terwijl de punten a en b van dit program van het begin
der Vereeniging af op den voorgrond zijn getreden, is er in den loop
der jaren ten opzichte van punt c, wij zeggen niet, niet weinig gedaan, maar toch miiider dan ten aanzien der beide eerstgenoemde.
deelen en misschien niet genoeg.
De instelling der districtsschoolraden, die tot dusverre niet zonder
zegen hebben gewerkt en waarin vele leden der Vereeniging ten bate
van het Christelijk onderwijs geheel belangeloos hunne gaven en
krachten hebben gewijd, was een gewichtige stap op den weg tot
uitvoering van punt c. Daarna is de schoolinspectie ingesteld, die
geregeld met de schoolbesturen, de districtsraden en de I loofdcommissie voeling houdt. De besprekingen van de Hoofdcommissie met
de inspecteurs en van dezen met de districtsraden en de besturen
der scholen brengen niet zelden enkele onderwerpen op den voorgrond, die voor het welzijn onzer Christelijke scholen van groote
beteekenis zijn en waarvan de bespreking ook in ruimer kring nut
kan hebben.
In de jaarverslagen der Vereeniging zijn reeds jaren lang redevoeringen ter inleiding van de jaarvergaderingen en referaten, op de
namiddagsamenkomsten besproken, in hun geheel of in uittreksel
opgenomen : de Hoofdcommissie meende, dat het aanbeveling verdiende, aan dit gebruik uitbreiding te geven door niet éénmaal in het
jaar, maar telkens, wanneer zij daartoe aanleiding vindt, onderwerpen
uit het gebied van opvoeding en onderwijs te bespreken op den
grondslag van het Reglement onzer Vereeniging, of ook mededeelingen
te doen, die niet zonder bezwaar tot eene algemeene vergadering
kunnen worden uitgesteld.
Zij vond het echter niet gewenscht, daarvoor een afzonderlijk
orgaan in te richten ; ook het getal der tijdschriften en weekbladen
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kan te groot worden, wat niet in het belang is van de Christelijke
school. De Hoofdcommissie heeft daarom eene overeenkomst aangegaan met de Redactie en den Uitgever van het „Paedagogischijdschrift voor het Christelijk Onderwijs, onder redactie van K. van den
Berg, A. Jonkman, J. Th. R. Schreuder en H. J. van Wijlen, waarbij
haar een bepaald deel van dit tijdschrift voor hare opstellen en mededeelingen wordt gereserveerd ; zoo komen deze op kosten van de
Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs in het bezit
van de bij haar aangesloten scholen. Als lezers onderstelt de Hoofdcommissie zoowel de besturen als de onderwijzers dier scholen, de
districtsraden en voorts allen, die op het Tijdschrift zijn geabonneerd.
Moge God ook over dezen arbeid zijnen onmisbaren zegen schenken.
De Hoofdcommissie :
DR. J. WOLTJER, Voorzitter.
M. BREMER, Secretaris.
Tijo H. VAN EEGHEN, Penningmeester.
Amsterdam, April 1912.

Methode en Methodiek,
DOOR DR. J. WOLTJER.

Onze tijd kenmerkt zich door een bijzonderen ijver, ja zucht, om
het minder goede door het betere te vervangen. Op zich zelf beschouwd is dat streven om tot de volmaaktheid voort te varen alleszins lofwaardig. De ervaring leert echter, dat ook hier de ijver niet
altijd met verstand gepaard gaat. Wie verbeteren wil moet niet slechts
een vaag ideaal najagen, maar zich klaar en scherp voorstellen wat
hij wil, onderzoeken ot hetgeen hij wil met den aard en het wezen
der dingen overeenstemt en dus bereikbaar is, en of het bereikbaar
is niet in eene verre toekomst, onder geheel andere omstandigheden,
maar in dezen tijd en deze wereld.
Zoo denkt de revolutionnair niet ; hij wil niet verbeteren, maar
het bestaande omverwerpen en op de puinhoopen het nieuwe naar
zijn ideaal opbouwen. Ziet hij, dat het omverwerpen van het oude
niet zoo op eenmaal kan geschieden, dan tracht hij alvast den grond van
het bestaande te ondermijnen en wijst daartoe op gebreken en leemten, niet
om ze te verbeteren en aan te vullen, maar om de onhoudbaarheid van het
bestaande in het oog te doen springen en zoo aanhangers te
werven voor zijne revolutionnaire plannen Wie conservatief is en het

3
oude wil laten bestaan omdat het nu eenmaal bestaat, al kan hij niet
ontkennen dat verbetering gewenscht is, zal zich van het revolutionnaire drijven verre houden en rustig laten zitten wat zit, maar juist
daardoor de revolutie in de hand werken. Wie echter de gebreken
en leemten in het bestaande ziet en gaarne medewerkt om ze te verbeteren loopt gevaar onder den invloed der revolutie te komen, die
ook gebreken ziet en aanwijst, maar met een geheel ander doel. Dat
gevaar bestaat op staatkundig en maatschappelijk gebied, maar ook
op dat van Kerk en School ; het bestaat op schoolgebied in h ooge
mate, omdat de beginselen der revolutie daar in buitenland en binnenland zoo krachtig werken en een voortdurend streven naar verbetering
daar niet alleen geoorloofd, maar dringende plicht is.
Ik geloof dat niemand, die het Christelijk onderwijs uit overtuiging dient, deze algemeene beschouwing wraken zal. Men zal echter
niet ten onrechte beweren, dat zij ons niet veel verder brengt, indien
niet voor elk onderdeel van het zoo uitgestrekte gebied van opvoeding
en onderwijs wordt aangetoond, welke gevaren daar dreigen en hoe
men ze kan ontgaan. Ik stem dit, althans voor een groot deel toe,
maar meen toch, dat ook eene algemeene beschouwing als de voorgaande niet als van belang ontbloot mag worden beschouwd. Wie
gewaarschuwd wordt, dat ernstige gevaren dreigen op den weg, dien
hij gaat, al worden ze niet één voor één duidelijk geteekend, zal verstandig doen door voorzichtig te zijn en op zijn hoede te wezen,
zich niet zonder nauwkeurige verkenning op onbekend gebied te
wagen noch zich te begeven in het gezelschap van hen, die mede op
den weg zijn, wier beginselen en doel hij echter niet kent.

Ik wil thans één der gevaren nader in het licht stellen, dat in
onzen tijd .de onderwijzers, wier oprecht streven het is in hun ambt
tot de volmaaktheid voort te varen en juist hen in het bijzonder,
ernstig bedreigt, namelijk het voortdurend streven naar betere methoden
voor hun onderwijs. Het schijnt paradox, daarin een gevaar te zien ;
en toch : men kan ook van dit goede teveel krijgen en dan doet het
kwaad.
Het gevaar, dat ik op het oog heb, bestaat niet alleen bij het
onderwijs, maar ook op het gebied van wetenschap en wijsbegeerte ;
het is een gevaar dat onzen tijd in het bijzonder eigen is.
Methode en methode zijn twee ; de methode van wetenschappelijk onderzoek is iets anders dan de methode van onderwijs, 't zij
lager, middelbaar of hooger. Toch is er natuurlijk overeenkomst. In
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eigenlijken zin is methode (van het Grieksche methodos) de weg,
waarlangs men gaat, om iets of iemand op te sporen ; men zou het
woord in onze taal nog het best kunnen weergeven door het woord
nagang. De methode is, zooals uit het begrip volgt, bepaald door het
uitgangspunt, door het eindpunt of het doel en door de middelen, die
men bezit en de omstandigheden, die men gebruiken kan of ook vermijden moet, om het doel te bereiken. In de eerste plaats moet het
doel vaststaan. Op maatschappelijk en wijsgeerig gebied is het doel
gewoonlijk het leeren kennen van een object, 't zij dit een ding, een
toestand, eene verhouding of iets anders is; op practisch terrein is
het doel het tot stand brengen van iets, dat men zich voorstelt. Voor
het bereiken van een wetenschappelijk doel zijn in den regel ook
praktische middelen, voor het tot stand brengen van een praktisch
doel ook wetenschappelijke middelen noodig.
Het doel zoo goed en volledig mogelijk te bereiken, is natuurlijk
de hoofdzaak ; de weg, waarlangs, de wijze waarop, m. a. w. de
methode komt in de tweede plaats. De methode moet dienen, niet
heerschen. Alle methoden zijn echter, dat spreekt van zelf, niet even
goed ; die, welke in den kortsten tijd en met de eenvoudigste middelen leiden tot het doel, verdienen in het algemeen de voorkeur. Eene
ontwikkeling, die reeds eeuwen en eeuwen voortgaat, heeft op allerlei
gebied een groot aantal methoden doen opkomen. Om te weten welke
in bepaalde gevallen de voorkeur verdienen, moet men ze eerst kennen. Dat is echter niet genoeg ; het is ook noodig de waarde der
methoden te kunnen beoordeelen uit theoretisch en praktisch oogpunt, waartoe zoo wel logica en psychologie als vakkennis vereischt
wordt. Er zijn vele we gen mogelijk om van de eene plaats tot de
andere te komen ; enkele natuurlijke, voor de hand liggende aanwijzingen zijn voldoende om een voetpad te vormen, waarop de een den
ander volgt ; naarmate er meer langs gaan wordt het pad verbreed
tot een weg. De ervaring leert, dat. er in den weg verbeteringen noodig zijn om hem aan zijn doel te doen beantwoorden ; om die verbeteringen aan te brengen moeten dikwijls natuurlijke hindernissen,
kloven, hoogten, rivieren, moerassen, op de een of andere wijze worden overwonnen ; dat kost onderzoek en nadenken. Naarmate het
verkeer zich uitbreidt en breedere, meer vaste en effene, meer korte
en veilige wegen vereischt worden, leiden nadenken en praktijk tot
eene kunst van wegenbouw. Aan onze technische hoogeschool wordt
dan ook als afzonderlijk vak onderwezen : „de aanleg en exploitatie
van wegen en brugbouw", Hooger-Onderwijswet, art. 34.

Juist hetzelfde is noodig en geschiedt, waar het er op aankomt
wegen te banen op het gebied van wetenschap en onderwijs ook
daarvoor is allengs eene afzonderlijke wetenschap ontstaan : de methodenleer of methodologie, die de methode in 't algemeen, voor alle
wetenschap, of ook voor bijzondere wetenschappen en voor het geheele onderwijs of ook voor deelen en vakken van het onderwijs
behandelt.
Ik meende dat het goed was, uit dit algemeene gezichtspunt
eerst een enkel woord over methode te zeggen, om den gezichtskring wat ruimer te nemen ; thans zal ik mij bepalen tot het onderwijs, in het bijzonder het lager onderwijs.
Het woord methode wordt dáár gewoonlijk in beperkten zin
genomen, als onderwijsmethode, en de methodologie, op dit gebied
doorgaans methodiek genoemd, wordt beschouwd als onderdeel van
de didactiek, de leer van het onderwijs ; ten opzichte van de afzonderlijke vakken onderscheidt men de methodiek van het godsdienstonderwijs, van het taal-, het lees-, het schrijfonderwijs enz.
Er zijn onder de lagere scholen, die bij de Vereeniging voor
C. N. S. zijn aangesloten, nog tamelijk veel, waar de methodiek niet
tot haar recht komt. Dat is zeer beslist, zoowel uit Christelijk, als uit
nationaal oogpunt een gebrek, een fout. Natuurlijk bedoel ik daarmede niet, dat het verkeerd is, wanneer een bepaalde Methode, die
algemeen aangenomen of in de mode is, niet gevolgd wordt, maar
wanneer de onderwijzer zich over eene weldoordachte wijze, waarop
hij het onderwijs in het algemeen of ook in bijzondere vakken geven
zal, niet bekommert, wanneer hij het doel van zijn onderwijs en den
besten weg, om dat doel te bereiken, niet heeft overdacht en voor
zich zelven vastgesteld. Instinctief handelen is, zelfs voor den meest
begaafde, niet voldoende voor het uitvoeren van zulk eene gewichtige taak ; nog minder, sleur of gewoonte volgen. Gewoonlijk is het,
wanneer de onderwijzer geen methode toont in zijn onderwijs, schuldige traagheid en gebrek aan belangstelling, die het te veel vindt of
niet de moeite waard, te vragen naar den besten weg.
Meent iemand zijn eigen methode te moeten volgen : 't zij zoo,
dat is niet alleen geoorloofd, maar kan zelfs verstandig zijn ; maar laat
het dan ook inderdaad eene methode zijn, vrucht van kennis en nadenken, van ervaring en beraad, met standvastige wijsheid van het
begin tot het einde gevolgd.
In den regel zal men verstandig doen, wanneer men eene beproefde methode volgt, die algemeen ingang gevonden heeft, want het

is niet ieders werk eene methode te ontwerpen en uit te voeren,
en het is ook beter, dat men aan individueele opvattingen niet te veel
toegeeft. Op dezelfde school moet voor hetzelfde vak in alle klassen
dezelfde methode gevolgd worden, anders sticht men verwarring, waar
de kinderen de dupe van worden. Acht men het noodig eene andere
methode in te voeren, dan beginne men daarmede in de laagste
klassen. Welke methode gevolgd zal worden, moet het hoofd der
school, na overleg met de klasse-onderwijzers, beslissen. Wel is waar
zal de eene onderwijzer beter naar deze, de andere naar gene methode kunnen werken, maar dit feit mag er niet toe leiden, dat op
een zoo belangrijk punt, als de methode, de eenheid van het onderwijs op de school verbroken wordt. Een goed onderwijzer moet de
meest gebruikelijke en belangrijke methoden voor ieder vak kennen
en die, welke voor de school is aangewezen, kunnen volgen. Eene
goede methode mag geen dwangbuis zijn of een harnas, waarin alleen hij, voor wien het gemaakt is, zich kan bewegen ; zij zal voor de
individualiteit van den onderwijzer, voor zoover deze natuurlijk is,
wel ruimte van beweging overlaten.
Een goede methode is niet een schrander bedenksel, eene ingenieuse vondst : zij moet haren grond hebben in de natuur zelf van
het vak, dat onderwezen wordt en in den aard en de ontwikkeling
van het kind ; in zooverre is zij objectief gegeven. De verbetering
eener methode zal juist daarin moeten bestaan, dat zij meer dat objectief gegevene tot zijn recht doet komen.
Daarom is liefdevolle waarneming van het kind in zijn natuurlijk
doen en laten zoo noodig, doch niet minder een juist en diep inzicht
in den aard, het wezen en de grenzen onzer kennis. Aan deze beide
eischen kan niet ieder voor zich voldoen, samenwerking is noodig ;
van de kennis en het inzicht door vorige geslachten verworven moet
niet minder worden geprofiteerd dan van wat het thans levende
geslacht heeft waargenomen, gedacht en geleerd ; maar het eene
zoowel als het andere moet niet slechts uiterlijk worden overgenomen,
't zij omdat men meer vertrouwen stelt in het oude dan in het nieuwe
of omgekeerd, maar innerlijk verwerkt en verstaan. Van het toepassen eener methode, die de onderwijzer slechts van buiten kent,
maar niet in hare gronden en bedoeling doorziet, is geen goede vrucht
te verwachten.
't Is niet tegen te spreken, dat de opzettelijke studie der methode
in de laatste eeuw vele en daaronder zeer goede vruchten heeft geleverd, die men met dankbaarheid mag en moet gebruiken, maar de
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kritiek mag niet ontbreken. Er zijn methoden aanbevolen, die uitgaan
van beginselen, welke de Christelijke school niet kan aanvaarden. Het
paedagogisch beginsel bijv. dat in den tegenwoordigen tijd zeer sterk
wordt uitgesproken, dat het kind nl. zoo rein als versch gevallen
sneeuw in de wereld komt, heeft zijne consequenties niet alleen voor
de zedelijke en religieuse, maar ook voor de intellectueele opvoeding
en daardoor ook voor de methode.
Wordt niet erkend dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is met alles wat daaruit voortvloeit, dan zal men anders
denken over de natuurlijke gaven van den mensch, over het wezen
en de waarde der cultuur, over den ontwikkelingsgang van het kind,
over zijn denken en Zijne taal. Wie daarentegen belijdt met het Evangelie, dat niemand het Koninkrijk Gods zien kan, tenzij dat hij wedergeboren worde ; dat ook het gansche schepsel te zamen zucht en
hoopt op de vrijmaking van de dienstbaarheid der verderfenis ; dat
er zal zijn eene wederoprichting van alle dingen, die ziet ook het
werk van opvoeding en onderwijs in een ander licht.
Daaruit volgt natuurlijk niet, dat wie het eene belijdt nooit eene
methode kan volgen, welke ontworpen en uitgewerkt is door iemand,
die het tegengestelde gelooft, maar wel, dat men ook bij het aanvaarden en toepassen eener methode overwegen moet, of men daardoor ook zijne diepste beginselen verzaakt.
Onze Christelijke scholen kunnen en mogen op het punt der
beginselen niet indifferent zijn, maar kritisch. Men zij echter voorzichtig : niet alles, wat ongewoon en vreemd voorkomt behoeft daarom
geacht te worden tegen onze beginselen te strijden, en ook : methoden,
die wij tot dusverre goed achtten, kunnen wel door betere vervangen worden.
Eene school, waar onderwezen wordt zonder vaste methoden en
ook, waar men willekeurig afwijkt van het in overeenstemming met
de methoden vastgestelde leerplan, is als een schip, dat vaart zonder
bestek en dus gevaar loopt schipbreuk te lijden of althans het einddoel van de reis niet te bereiken op den bepaalden tijd.
Er is echter ook een ander gevaar, dat vooral in den tegenwoordigen tijd verre van denkbeeldig is. Er heerscht bij velen een
geest van onvoldaanheid met het bestaande, wat op zich zelf niet te
veroordeelen is. „Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede
volmaakt ben, maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht",
zegt de apostel Paulus (Filip. 3 : 12), ofschoon op een ander gebied;
de onderwijzer, die zijne taak ernstig en met liefde opvat zal het
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ook van zijn werk getuigen. Maar de apostel voegt er aan toe :
„waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben".
Dat innerlijke bewustzijn, dat geeft hem moed en zekerheid bij
zijn jagen naar het doelwit.
Zoo moet het voor den onderwijzer en opvoeder ook zijn, hij
moet in de overtuiging leven dat zijne taak door God hem is
opgedragen.
Het werk, dat hij verricht, is een deel van de opvoeding van het
menschelijk geslacht. In Gods raad, waarnaar Hij den mensch schiep,
is ook dat werk der opvoeding- van-den-mensch-door-den-mensch
opgenomen, is ook de wijze, waarop het behoort te geschieden, gedacht en bepaald. Wij kunnen ook dien raad kennen uit de natuur
der dingen, die voor een groot deel ons handelen bepaalt en uit de
natuur van den mensch, in het bijzonder van het kind (vgl. Jes.
28 : 23-29 ; Rom. 2 : 14 ; 1 Cor. 11 : 14) ; en voorts klaarder en
volkomelijker uit de Schrift als het woord Gods. Die raad is ons
daarin echter niet van stap tot stap en in bijzonderheden bekend
gemaakt, maar in beginsel en strekking : het opmerkzame onderzoek
daarvan door nauwgezette waarneming en overdenking is ons toevertrouwd. Wat is dan het voordeel van den Christelijken onderwijzer
in dit opzicht boven anderen ?
Het is dit, dat uitgangspunt en doel zijn vastgesteld, terwijl hier
en daar aanwijzingen van den rechten weg bij wijze van handwijzers
gevonden worden.
Ik zal dit door een voorbeeld toelichten.
In het Schoolblad, orgaan van het Nederlandsch onderwijzersgenootschap, van 28 Maart 1912, heeft de heer J. C. van Rietschoten
een hoofdartikel geschreven over ,Taalonderwijshervorming in de
lagere School", naar aanleiding van een werk, onder dezen titel uitgegeven door W. Zoethout (Uitg. W. Versluys). Uit dit werk worden
o. a. deze woorden aangehaald : „Het geloof aan de goede natuur is
voor de opvatting onzer taak van het allergrootste belang. De onderwijzer moet gelooven aan de goede natuur van het kind" enz. \Wie
op de handwijzers let, die aan den weg der opvoeding door de Schrift
geplaatst zijn, weet dat hier een doolweg wordt ingeslagen.
De schrijver, die op dezen doolweg voortgaat, komt dan ook tot
beschouwingen over de taal, die door ervaring en nadenken worden
weerlegd : „Het geheele taalonderwijs in de lagere school zal meer
dan tot dusver geschiedt, gebruik moeten maken van de taal der
kinderen".
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„Als het kind werkelijk iets heeft, dat 't zijn eigen bezit mag
noemen, dan is 't zijn taal, en wie de waarde van dit bezet ontkent
of miskent, slaat 't leven in 't kind dood".
Ik acht deze stelling onjuist en zeer bedenkelijk, haar als grondslag voor de methode van het taalonderwijs te nemen. Zij mist ook
de noodige duidelijkheid : wat wordt onder taal verstaan ? De geheele
uiting van het zieleleven in woorden ? Behooren daar .00k bij de toon
van het spreken, de uitdrukking van het gelaat, de gebaarden enz. ?
Maar mag ik dat een bezit noemen ? Dit woord doet denken, dat
onder taal in 't bijzonder de woordenschat is bedoeld en de wijze,
waarop hij gebruikt wordt. Deze vormen echter geenszins zulk een
geheel eigen bezit ; zij zijn veeleer een gemeenschappelijk bezit van
een geheele groep, wat de schrijver zelf toegeeft, wanneer hij zegt,
dat „de taal van het volkskind in de school niet met liefde wordt
gekoesterd."
Maar ik ga niet verder : Om al het onjuiste aan te toonen, dat
naar mijn inzien, in deze stelling ligt, zou eene vrij breede verhandeling vereischt worden. Het is mij genoeg te hebben aangeduid, dat
men zeer voorzichtig moet zijn, wanneer men eene nieuwe methode
wil invoeren ;•men onderzoeke in de eerste plaats hare grondslagen.
De methodiek houdt niet alleen verband niet de wetenschappen zelf, die onderwezen worden, maar ook met de psychologie,
de leer van het kennen, de anthropologie ezv.
Op het gebied dezer wetenschappen heerscht echter, vooral in
den tegenwoordigen tijd, de grootste onzekerheid en onvastheid,
waarvan de paedagogiek de gevolgen ondervindt. Nog weinige jaren
geleden werd alle nadruk gelegd op de psychologie : de stelsels van
Herbart, Spencer en andere wijsgeeren van den nieuwen tijd, werden
met ijver beoefend om de opvoedkunde daarop te bouwen : de eenheid
ontbrak, des te meer was er overdrijving. Dat moest zich wreken en
heeft zich gewroken. Men is in het andere uiterste vervallen. De heer
van Rietschoten haalt met instemming het volgende aan uit het Paedagogisch Woordenboek van Zernike : „een goede dag zal het zijn als
de zielkunde, de leer van het „kennen, gevoelen en begeeren" van de
programma's onzer Kweek- en normaalscholen zal worden geschrapt
en vervangen door de kennis van de groei van liet geestelijk leven des
kinds. Want al die schoone woorden, als apperceptie, inductie, associatie en wat er al meer tot die leerstof behoort, brengen den aanstaanden onderwijzer geen stap nader tot het kind : zij vormen een
mantel van schijn-geleerdheid, die hem om de schouders wordt ge-
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slagen en onder welks plooien hij zijn naaktheid heeft te bedekken ;
'n echte „cache-misère"
Thans, in „de eeuw van het kind", schuift men de wetenschap
van het kind, de paedologie, op den voorgrond ; zij zal ook de
grondslagen voor de methoden moeten leggen. Op zich zelf is grondige kennis van het kind in zijn wezen, natuur en ontwikkeling voor
den paedagoog onmisbaar ; of het echter juist gezien en voor onderwijs en opvoeding vruchtdragend zal blijken, dat men de studie van
het kind als eene bijzondere wetenschap gaat beschouwen en beoefenen, betwijfel ik zeer ; ik vrees dat men ook hier wederom schromelijk zal overdrijven ; dat men velerlei geleerdheid zal bijeenbrengen, maar vergeten dat kennis van het kind voor den opvoeder en
onderwijzer noodig is niet zoozeer op zich zelf, maar veelmeer als
grondslag voor de rechte leiding van het kind, als onderdeel der
paedagogiek. Te ver gedreven splitsing, vooral in zaken, die het
onderwijs betreffen, is niet bevorderlijk aan de helderheid.
Dat moet ook bij de methodiek overwogen worden. Wat prof.
Rein van Jena in zijn Encyclopaedisches Handbuch der Paedagogik
over methode schreef, nu reeds 15 jaren geleden, geldt ook thans nog in
het bijzonder voor ons land. Met den naam methode werd zeer dikwijls, met name onder hen, die zich als volgelingen van Pestalozzi
beschouwden, misbruik gepleegd. Wat werd er niet alles met dezen
hoogen naam betiteld ! Wie slechts de eene of andere kleine verandering in den gebruikelijken leergang of eene kleine verbetering in
de leerwijze meende ontdekt te hebben, prees zijne nieuwe methode
aan .. . . eenzijdig streefden zij er naar, de leerwijze uit te werken
en de techniek van het onderwijs te verfijnen, terwijl zij aan de
verreweg belangrijker vragen van het leerplan en de leerstof veel
minder aandacht schonken". Dit is volkomen juist. Hoe groot is ook
thans niet het aantal zoogenaamde methoden voor het onderwijs in
taal, lezen, rekenen en schrijven ! Dat strekt slechts om de verwarring grooter te maken en de aandacht van de hoofdzaken af te leiden. Daarenboven vergete men niet dat er onder die zoogenaamde
nieuwe methoden wel is waar onschuldige zijn, maar dat er ook
niet weinige gevonden worden, die berusten op verderfelijke beginselen en dus verkeerd moeten werken.
Laat ons daarom bij het verbeteren van de bestaande en bij het
invoeren van nieuwe methoden, 'tzij ze van ons zelven afkomstig
zijn of wij die van anderen wenschen over te nemen, steeds uitgaan
van de grondbeginselen van ons Christelijk-nationaal schooloncler-
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wijs, die ruimte genoeg laten voor werkelijke verbeteringen en nauw
genoeg zijn om uit te sluiten wat in den grond niet deugt, hoe
schoon het zich oppervlakkig ook voordoe.

IND191DÜRLITEIT.
Bij de behandeling van dit onderwerp willen we achtereenvolgens
letten op : 1. Het wezen der individualiteit. 2. Haar beteekenis voor
het leven in gezin, school, kerk en • maatschappij 3 Haar erkenning
in de geschiedenis. In de oudheid: hij de Oostersche volken, bij Israël, bij de Grieken en Romeinen. In het Christendom: bij Katholicisme en Protestantisme-. 4. Haar levensprincipe bij de opvoeding.
5. De uitwerking hiervan op het schoolleven. 6. Gevolgen van de erkenning der individualiteit voor schoolwetgeving en schoolorganisatie.
I. Het wegen der individualiteit.

De beteekenis van het woord „individu" wordt verklaard door
zijn afleiding. De stam is een vorm van het Latijnsche werkwoord :
dividere = verdeelen. Individu beteekent : iets, dat niet verder verdeeld kan worden. In zijn ruimsten zin is „individu" dus een voorwerp als ondeelbaar geheel, en „individualiteit" het geheel van eigenschappen, waardoor het ééne voorwerp zich. van andere gelijksoortige
onderscheidt.
In engeren en meer gebruikelijken zin duidt „individu" een
mensch aan als enkeling beschouwd en is „individualiteit" het geheel van eigenschappen, die een mensch kenmerken.
In de lichamelijke verschijning treedt dit ieder mensch kenmerkende liet sterkst op den voorgrond. Ieder heeft zijn eigen gestalte,
in vorm en omvang nooit aan een ander geheel gelijk. Zijn eigen gelaat, in belijning en uitdrukking van ieder ander onderscheiden. Zijn eigen
oog, in glans en gloed hem alleen kenmerkende. Zijn eigen stem, in buiging en kracht, in klank en klaarheid uit alle andere te herkennen.
Minder in 't oog vallend, maar niettemin van grooter beteekenis is
geestelijk
het
onderscheid tusschen den een en den ander. Gelijk veel nu
van het kenmerkende in de lichamelijke verschijning reeds in kiem bij
de geboorte aanwezig is, zoo brengt ook ieder veel van zijn geestelijke
uitrusting bij de geboorte mee. Het zijn in het bijzonder deze aangeboren
en dus door God gewilde geestelijke eigenschappen, die in engeren
zin het wezen vormen van iemands individualiteit. De kracht en hel-
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derheid van het verstand, de diepte en fijnheid van het gevoel, de sterkte en
vastheid van den wil, liggen in kiem reeds in het wiegekindje besloten.
De rijkdom der phantasie, de levendigheid van het temperament, de
degelijkheid van het karakter zijn, niet wat vorm en inhoud maar wel
wat aanleg en vatbaarheid betreft, reeds bij de geboorte bepaald.
En al deze gaven aan verstand en gemoed zijn aan ieder in 't
bijzonder toebedeeld in een hem alleen eigen hoedanigheid, hoeveelheid en verhouding. Ieder heeft zijn eigen talent van God ontvangen.
Vandaar dan ook, dat bij hetzelfde volk, hetzelfde geslacht, dezelfde
familie en hetzelfde gezin lichamelijk en geestelijk geen twee aan
elkaar gelijk zijn ; ja, dat zelfs tusschen tweeling-broeders en -zusters
groote geestelijke verschillen bestaan.
Gelijk echter de zandkorrel voor zijn groei en ontwikkeling afhankelijk is van den bodem, waarin hij rust, en op dorre en steenachtige
plaats wel opschiet, maar weinig of geen vrucht draagt, doch in de
goede aarde zestig-, tachtig-, ja honderdvoudige vrucht voortbrengt,
zoo is ook het kind bij de ontplooiing van zijn aanleg afhankelijk
van de omgeving, waarin het opgroeit. Of het geboren wordt in de
10de of in de 20ste eeuw, of het opgroeit onder de kaffers of onder
de blanken, of het woont in een koude, in een warme of in een gematigde
luchtstreek ; op het land of in de stad ; of het opgevoed wordt ni een
ruw of in een beschaafd gezin, in een wereldsche of in een Christelijke omgeving, dat alles geeft aan zijn individualiteit een bepaalden
vorm en inhoud.
Zoowel het kenmerkende, dat iemand eigen is krachtens zijn aanleg, als het eigenaardige, dat hij verwerft uit zijn omgeving, de aangeboren en de verworven individualiteit zijn voor het geheele leven
van groot gewicht.
2. Haar beteekenis voor gezin, school s kerk en
maatschappij.

Wat de lichamelijke verzorging betreft, denkt geen moeder er aan
al haar kinderen over denzelfden kam te scheren. Kan een kind geen
vaste spijs verdragen, het wordt met melk gevoed Is het zwak of
ziekelijk, het krijgt versterkende middelen. Groeit het scheef, men komt
het zwakke beenderengestel te hulp. Met de lichamelijke individualiteit wordt in den regel wel rekening gehouden in het gezin. Met de
erkenning der geestelijke individualiteit is het echter vaak treurig gesteld. Dat geldt niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, die gezinnen, waarin het aan maatschappelijken welstand en aan algemeene
beschaving ontbreekt, daar dringen de uitwendige Ievensomstandighe-
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den van zelf reeds tot het matigen der eischen. Maar in beschaafde
kringen, in welgestelde gezinnen, zelfs bij ontwikkelde ouders wordt
vaak met den geestelijken aanleg van het kind minder rekening gehouden, dan met de geaardheid van het raspaard en van het schoothondje.
Heeft vader het gymnasium doorloopen, de universiteit bezocht, een
graad behaald, dan spreekt het toch van zelf, dat ook zoonlief studeeren moet. Dat staat reeds vast, wanneer het kind nog in de wieg
ligt. Daar blijft het bij, ook als het kind onder het opgroeien weinig
verstandelijken aanleg toont. Dat moet doorgezet, ook al worstelt het
met moeite de Lagere School door. De jongen toch is niet dom. Het
is waar, hij heeft veel moeite met het leeren, maar hij is ook zoo
levendig van geest, hij is altijd met iets bezig en daardoor wat verstrooid. Ja, verstrooid, dat is hij wel. Ijverig leeren doet hij nu juist
niet. Hij speelt nog zoo graag ; ja speelsch is hij ook ; speelsch en
verstrooid, maar dom ! Hun kind kan toch niet dom zijn !
Zoo worden Gymnasia en H. B. S. bevolkt met intellectueele kreupelgangers, die df nimmer tot het einddoel geraken, of zoo ze dit al
met kunst- en vliegwerk bereiken, in een loopbaan gedrongen worden,
die niet strookt met hun aanleg en karakter, om straks misplaatste
leden te zijn in het organisme der maatschappij, tot groote schade
bovenal van hun eigen geestelijk bestaan. Hoeveel kiemen van geduld,
volharding en toewijding zijn verstikt, hoeveel wilskracht is gebroken,
hoeveel levensenergie gedood, door het niet erkennen der geestelijke
individualiteit.
Het is vooral in de opvoeding en het onderwijs, dat deze erkenning een belangrijke rol speelt. Hierop te wijzen is dan ook het doel van
dit artikel. Het is echter duidelijk, dat de beteekenis der individualiteit zich volstrekt niet hiertoe beperkt. Hoe geheel anders is de verhouding tusschen man en vrouw, meesteres en dienstbode, heer en
knecht, chef en bediende, geestelijke en leek, predikant en gemeente,
overheid en onderdaan, naarmate de individualiteit meerdere of mindere erkenning vindt. Alle verhoudingen in het huiselijk, het godsdienstig, het maatschappelijk en het staatkundig leven worden voor een
goed deel hierdoor beheerscht. Dit blijkt duidelijk in het leven der
volken voor en na de komst van Christus.
3. Haar erkenning in de geschiedenis.

Bij de Oostersche volken der oudheid is er van een erkenning
der individualiteit geen sprake. Hoe zou dit ook mogelijk zijn, daar

14
zelfs met de persoonlijkheid van den mensch geen rekening werd gehouden. Eerst toch wanneer de persoonlijkheid, d.i het recht van den
mensch op een eigen zelfstandig bestaan wordt aanvaard, kan ook het
kenmerkende, het onderscheidende in den mensch erkenning vinden.
In Assyrië en Babylonië, in Egypte en Perzië geldt het leven van
den enkeling voor niets. Het is alleen de massa, die beteekenis heeft.
Dat dus met de rechten en plichten der individualiteit in de opvoeding, zoowel als in het geheele huiselijke, godsdienstige en maatschappelijke leven geen rekening werd gehouden, is voor de hand liggend.
Bij Grieken en Romeinen heeft de mensch als persoon hoogere
waarde en wordt eenigermate met de individualiteit reeds gerekend,
n 1. voor zoover deze van beteekenis is voor de ontwikkeling van den
Staat. Aristoteles leidt uit de bestemming van den mensch tot lid van
den Staat, de noodzakelijkheid der onderscheiden begaafdheid af, In
den Staat toch heeft ieder mensch als lid van dit organisme een eigen
functie te verrichten. Hoe kan hij hiertoe 'bekwaam zijn, zoo hij niet
een eigen aanleg bezit ?
Vooral Socrates geeft in de wijze, waarop hij optreedt, ondervragend en leerend, zich daarbij richtend tot den enkeling, dien toesprekend naar stand en positie, een merkwaardig bewijs van zijn erkenning der individualiteit.
Toch mag hieruit niet de gevolgtrekking worden gemaakt, dat dit
regel was ook bij het volk. De lage positie der vrouw, het bestaan
der slavernij toonen aan, hoe in het volksleven van deze erkenning
nog weinig te bespeuren viel. Werd in Sparta niet het zwakke en
ziekelijke kind om het leven gebracht, omdat het toch geen beteekenis
had voor den Staat? Werd hier zelfs niet de vrije ontwikkeling van
den vrije op menigerlei wijze beperkt?
Mocht ook Athene zich al in dit opzicht gunstig van Sparta onderscheiden, hier bleek hoe erkenning der individualiteit op zich zelf
nog niet leidt tot haar zuivere ontwikkeling, doch dat, zoo zij niet als
van God gewild wordt aanvaard en voor haar ontplooiing aan Gods
wil gebonden wordt geacht, het uitloopt op een leven in bandeloosheid en willekeur. Korinthe's zedeloosheid was berucht.
Oud-Israël onderscheidde zich gunstig ten aanzien van het punt
in quaestie. Geen wonder, het bezat de Wet des Heeren, die het ware
licht doet schijnen over alle verhoudingen, welke door de zonde uit haar
verband zijn gerukt. Doch, hoewel de wet heilig is en goed, zoo kan
toch slechts de liefde werkende door het geloof den eisch der wet
vervullen.
Bij Israël als volk werkte deze liefde niet. Het vatte dan ook de wet
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slechts op in haar uitwendig karakter. Het individueele leven werd
gesnoerd in het keurslijf van wettische voorschriften. Het was „raak
niet, en smaak niet en roer niet aan."
Eerst in het Christendom wordt de grond gelegd voor de ware
verhouding tusschen wet en individualiteit. Deze verhouding bestaat
in de vrijwillige onderwerping aan de wet Gods. In Christus treedt
die ware verhouding volkomen aan het licht. Hij heeft de wet Gods,
geschreven in Zijn hart. Hij kan zeggen : „Mijne spijze is het, den wil
mijns Vaders te doen." In overeenstemming te leven met de goddelijke wet, dat is de voldoening van zijn levensbehoefte. Die goddelijke
wet staat niet tegenover Hem, om zijn leven in te perken, maar is er
de drijfkracht van, omdat de geest der wet de liefde is. Wordt niet in
deze twee de gansche wet samengevat : liefde jegens God, lie de jegens
den naaste? En wat is liefde anders dan zichzelven geven, gelijk ook
Jezus Christus Zichzelven gegeven heeft.
Het leven in de eerste Christelijke gemeente beantwoordde ook
aan dit levensbeginsel. Daaruit vloeiden voor het huiselijk, het godsdientig, het maatschappelijk leven nieuwe verhoudingen voort. De vrouw
werd uit haar lage positie opgeheven. In het huiselijk en burgerlijk
leven werd haar de haar toekomende plaats ingeruimd: Vooral voor
de opvoeding was dit van groote beteekenis. Het gezin werd daardoor gewijd tot het eerste en voornaamste opvoedingsinstituut.
In het Katholicisme treedt echter het Christendom ten deele terug
op het Oudisraëlietische spoor. Het begrip der opvoeding beperkt
zich weer tot het oude : „raak niet, en smaak niet, en roer niet aan".
Het is weer een beperken van het leven binnen uitwendige palen. De
opvoeding wordt tucht in uitwendigen zin.
De Renaissance brengt opnieuw erkenning van de individualiteit,
doch door uitsluitend te rekenen met haar rechten en niet met haar
plichten slaat het bij haar, gelijk bij de Helleensche beschaving, in
losbandigheid en willekeur om, zooals vooral Italië in dien tijd te aanschouwen geeft.
De Hervorming legt weer den nadruk op het individueele geloof
en hiermede op de waardeering der individualiteit. Toch draagt dit
voor de opvoeding nog weinig vrucht. Onderdrukking der individualiteit, het wezen van het Jezuitisme en het kenmerk der Jezuiten-scholen
blijft over het geheel, ook in het Protestantisme beginsel bij de
opvoeding, al maken enkele opvoeders, zooals Joh. von Sturm te
Straatsburg en van Trotzendorf te Goldberg op dien regel een gunstige uitzondering. Schoolhervormers als Ratichius en Cornenius ge-
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voelen wel de beteekenis der individualiteit, doch zij zijn zoozeer van
de juistheid hunner methode overtuigd, dat zij die voor allen als
alleen zaligmakend beschouwen en daardoor de nivelleering in de
opvoeding bevorderen.
Ook bij de philantropijnen (Basedow en zijn aanhangers), bij wie
het hoofddoel der opvoeding is het vormen van nuttige wereldburgers,
komt de individualiteit niet tot haar recht.
Bij Rousseau wordt het individu geïsoleerd van de maatschappij,
Bij hem leidt erkenning van de rechten der individualiteit, zonder
erkenning van haar plichten, tot ondankbaarheid van het individu
tegen de soort, van den enkeling tegen de maatschappij.
Bij Pestalozzi treffen we de vere'schte voorwaarden aan voor
haar juiste waardeering. In de eerste plaats legt hij weer den nadruk
op de liefde als het levensbeginsel der opvoeding. Dan ook wijst hij
het huisgezin aan als de eigenlijke plaats der opvoeding, terwijl hij
evenzeer" het verband tusschen individu en gemeenschap niet uit 't
oog verliest, door aan te dringen op algemeene volksopvoeding. Toch
hechtte ook hij te hooge waarde aan zijn methodisch systeem, dan
dat hij in de praktijk hieraan niet ten deele de individUaliteit zou'
hebben opgeofferd.
Bijzonder werd op haar opvoedkundige beteekenis nadruk
gelegd door : Kant, Fichte, Wagner, Goethe, Jean Paul, Herbart en
bovenal door Von Humboldt en Schleiermacher, welke laatsten in hun
leven getoond hebben, dat haar rechtmatige waardeering een ernstige
prikkel kan zijn tot rijkere ontwikkeling der eigen persoonlijkheid ')
4. Haar levensbeginsel bij de opvoeding.
Reeds .wezen wij er op, hoe in Christus de juiste verhouding
gezien wordt tusschen de wet Gods en het individueele leven. Hij
kon zeggers : „Ik zoek niet mijnen wil, maar den wil des Vaders, dié
mij gezonden heeft." (Joh. 5 : 30) en „Ik en de Vader zijn éen." (Joh.
10 : 30). Zijn wil was volkomen en vrijwillig onderworpen aan den
wil des Vaders. De wet Gods stond niet buiten Hem, maar was in
Hem. Het was zijn levensbehoefte die wet te volbrengen, zich volkomen te geven aan God en zijn naaste. De liefde was zijn levensbeginsel. Dat moet ook het levensbeginsel der gemeente zijn en van
ieder lid in 't bijzonder. Paulus spreekt hiervan, wanneer hij op de
1) Dit historisch overzicht is naar den inhoud ontleend aan : Schmid, EncykloOdie des gesammten Erziehungs-und Unterrichtswesens.
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onderscheidenheid der gaven wijst. Hoeveel individueel verschil er ook
moge zijn, in allen werkt éen en dezelfde Geest In Rom. 12 en 1
Cor. 12 wordt door den apostel gehandeld over de onderscheiden
begaafdheid der leden. Omdat de leden allen te zamen éen lichaam
vormen, en ieder lid in dit lichaam zijn eigen functie te verrichten
heeft, zijn die verschillen onmisbaar. Toch is het éen Geest, die het
geheele lichaam bezielt. Dat is de Geest van Jezus Christus. De Geest
der liefde, der zich zelverLgevende liefde.
Zal nu de individualiteit de rechte erkenning vinden, zoo moet
de opvoeder met dien Geest bezield, vervuld zijn. Wie zichzelven zoekt,
wie niet geleerd heeft zich zelf prijs te geven, wie zijn leven niet
verliezen wil, die kan niet op de rechte wijze met den onderscheiden
aanleg der kinderen rekening houden. Wel is het mogelijk tucht te
oefenen, zonder dat men zich zelven geeft, doch 't is een wettische
tucht ; een tucht, die bestaat in het inperken van de individualiteit.
De ware opvoeder echter zoekt .de ontplooiïng te bevorderen van het
individueële leven. Hij beschouwt het kind als lid van éen groot
organisme. Voor de functie, die het in dit organisme te verrichten
heeft, bezit het van Godswege den noodigen aanleg. De opvoeding
moet dien aanleg tot ontwikkeling brengen. Ieder kind te behandelen
als een schepsel Gods, van Godswege toegerust met zijn eigen gaven
van verstand en gemoed, die hun eigen verzorging vereischen, zal het
kind zijn eigen bestemming bereiken, dat is een taak die alleen vervuld kan worden, zoo er liefde woont in het hart.
Hierbij moet echter niet vergeten, dat liefde en liefheid of lievigheid niet hetzelfde is. De liefde geeft zichzelf : »zij zoekt het hare niet."
Liefheid of lievigheid zoekt meestal het. hare wel ; zij is veelal synoniem met behaagzucht. Alleen de ware liefde is het levensprincipe
der opvoeding, niet haar surrogaat, de liefheid. De ware liefde is tevens de
heilige liefde, die de zonde erkent in haar ware karakter ; die met de zonde
niet speelt, maar haar veroordeelt ; die toornen kan, gelijk ook God, die de
liefde zelve is, toornt over de zonde. Maar ook in den toorn stoot de liefde
alleen de zonde af, maar trekt den zondaar aan. Niet flauwhartige
meegaandheid, niet gemakzuchtige toegevendheid, mag zich met den
naam van liefde tooien. De liefde heult niet met zondige zwakheid.
De liefde, die aan de individualiteit de rechte erkenning doet wedervaren, dat is de liefde van 1 Kor. 13, de heilige liefde jegens God en
den naaste.
5. De uitwerking van dit beginsel op het schoolleven.

Voor de opvoeding in het huisgezin heeft dit beginsel belangrijke
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gevolgen. Vader en moeder zullen zich rekenschap geven van hetgeen
God aan elk hunner kinderen geschonken heeft. Zij zullen hierover
met elkander spreken. Zoo zij ernst maken met de opvoeding, zullen
zij letten op de ongedwongen uitingen van het kind, wanneer het aan
tafel zit, wanneer het vrij speelt, als het lacht en schertst, als het zijn
lessen leert. Hieruit kunnen zij hun kind leeren kennen, in zijn verstandelijken aanleg, in de diepte van zijn gevoelsleven, in de sterkte
van zijn wil, in zijn temperament, in zijn karakter, in zijn aard en
wezen. Zij zullen niet meer eischen van het kind, dan het geven kan.
Zij zullen niet toegeven aan hun ijdelheid, aan hun trots,
waardoor zoo menig kind in een loopbaan gedwongen wordt, die bij
zijn individualiteit niet past. Zoo zullen zij zich geven aan hun
kind.
Doch is het huisgezin de eerste en beste verzorger der individualiteit, ook in de school dient met haar gerekend. Zoo de opvoeder
gedreven wordt door den geest der ware liefde, zal het hem niet te
veel zijn bij zijn onderwijs, regeering en tucht aan ieder kind het deel
te geven, dat hem toekomt. Daartoe is noodig, dat hij niet alleen actief is in zijn onderwijs, maar ook actief in zijn waarnemen. De uitin
gen van het kind in houding, gelaatsuitdrukking, gebaren, woorden
en daden bij het onderwijs en bij het spel, bij het spreken en het
zwijgen, bij het opletten en het nadenken moet hij opmerken. Daaruit
moet hij de individualiteit van het kind leeren kennen.
Bij het klassikale onderwijs moet steeds getracht worden het evenwicht te bewaren tusschen de rechten der gemeenschap en de rechten van het individu. De klasse mag niet worden opgeofferd aan den
enkeling, de enkeling niet aan de klasse. De klasse vormt een onderdeel van een grooter geheel. In dit geheel neemt zij haar eigen bepaalde plaats in. Van die plaats mag zij niet worden verdrongen, anders passen de deelen niet meer in elkaai . De rechten van de klasse
dienen dus gehandhaafd.
Doch de klasse is er om het kind, niet het kind om de klasse.
De klasse moet het kind dienen , niet omgekeerd. De leerstof der
klasse mag dus niet boven het bereik van het kind liggen. Maakt een
kind b. v. geregeld zijn sommen fout, dan blijkt hieruit, dat de rekenstof voor hem te moeilijk is. De onderwijzer, die liefde heeft, niet in
abstracto, maar in concreto, n.l. liefde voor dit kind, zooals het is,
met zijn gemis aan kennis, of wel met zijn gebrek aan aanleg, die zal
van het kind niet vergen, wat het niet geven kan. Mogelijk behoort
het kind in eene lagere klasse thuis. Is de leerstof van de overige
.

-
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vakken ook te moeielijk, dan zal het wel 't beste zijn het kind zoo
spoedig mogelijk te brengen, waar het behoort.
Doch is dit niet het geval, dan zal een onderwijzer, die hart heeft
voor zijn leerlingen, het kind te hulp komen op een wijze, zooals de
omstandigheden dit gewenscht en mogelijk maken.
Heeft een kind wegens ongesteldheid de school verzuimd, dan zal
de onderwijzer-opvoeder er aan denken, dat het niet op de hoogte
kan zijn met de leerstof, die gedurende zijn afwezigheid behandeld
werd. Vooral bij die vakken, die een aaneengesloten geheel van kennis
vereischen, waarbij het volgende op het voorafgaande is gebaseerd,
kan schoolverzuim zulke nadeelige gevolgen hebben, wanneer de onderwijzer hieraan niet in 't bijzonder zijn aandacht wijdt.
't Is deze persoonlijke zorg voor liet kind, waaraan de ware liefde
te herkennen valt. Overdreven vriendelijkheid is geen bewijs van liefde;
vleiende woordjes al evenmin, maar zorg voor het wezenlijk belang,
dat is het, waardoor de liefdevolle opvoeder zich kenmerkt.
Deze zorg geldt het onderwijs, maar niet minder de tucht. Even
onderscheiden toch als de intellectueele aanleg is ook de godsdienstigzedelijke geaardheid, zijn ook gevoel en wil, temperament en karakter.
Wie op de rechte wijze met de individualiteit zijner leerlingen rekening
houdt, zal aanmoediging en afkeuring, lof en berisping, belooning en
straf, niet uitdeelen met gelijke maat, maar hierbij aan ieder individueel toebedeelen, naar wat elk in 't bizonder dragen kan De een is gevoelig voor een zacht woord, een ander moet worden „eingeschchtert" door een flinke terechtwijzing, een derde behoeft geregelde aanmoediging, een vierde is spoedig uit 't veld geslagen en moet op zijn
gemak worden gezet, een vijfde is al te vrijmoedig en moet op een
afstand gehouden worden.
Bovenal moet ook bij de bestrijding der karakterfouten de aangeboren en de verworven individualiteit een ernstig woord medespreken.
Een kind is woelig, of wel praatziek, verstrooid, eerzuchtig, naijverig,
oneerlijk, leugenachtig, onbetrouwbaar, bedriegelijk. De vraag is : hoe
komt het zoo ? Stond het ook in een vorige klasse als zoodanig bekend ? Is men in 't huisgezin daarvan ook op de hoogte ? Heeft wellicht de huiselijke omgeving hieraan mee schuld ? Met wie gaat het
kind om ? Dat zijn vragen, die al naar den aard van het geval met nog
vele andere kunnen vermeerderd worden en de antwoorden hierop
zullen mee de gedragslijn van den opvoeder bepalen.
Een kind kijkt af, een eenvoudig geval. Toch niet zoo eenvoudig,
of een goed opvoeder vraagt zich af, hoe komt het kind daartoe ? Is
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maat der straf te bepalen, maar om het kind te kunnen leiden in het
rechte spoor en hem steun te bieden, om in de worsteling van waarheid en leugen in zijn binnenste, de waarheid te doen zegepralen.
Dat de erkenning van de rechten der individualiteit bij de opvoeding in 't algemeen en meer bepaaldelijk bij de schoolopvoeding
gepaard behoort te gaan met een handhaving ook van de plichten
der individualiteit, is niet overbodig te zeggen. Vele paedagogen toch
komen op overdreven wijze op voor de rechten van het individu en
stellen de plichten ter zijde. Dat is een uitvloeisel van de individualistische paedagogiek, waaraan wij later een afzonderlijk artikel hopen te
wijden ; doch dat wij in dit verband niet geheel onaangeroerd mogen laten.
De zorg voor de individualiteit ontaardt in individualistische paedagogiek, wanneer het kind uitsluitend beschouwd wordt als op zichzelf
staand individu in plaats van als lid van een organisme. In het voorafgaande hebben wij voldoende in 't licht gesteld, dat alleen de laatste
beschouwing als de juiste mag erkend, op grond van wat Gods Woord
hieromtrent zegt. Bij de huiselijke zoowel als bij de schoolopvoeding
moet dan ook steeds vast gehouden, dat voor het welzijn van het gezin, voor het belang van de klasse veel van de individueele vrijheid
moet worden opgeofferd.
Deze onderwerping aan vaste regels, noodig voor het welwezen
en den bloei van het geheel heeft bovendien voor elk in 't bijzonder
groote opvoedkundige waarde. De gewenning aan stipte gehoorzaamheid staalt den wil en houdt individueele willekeur verre.
Met stipte gehoorzaamheid wordt echter geen militaire gehoorzaamheid bedoeld. Niet de korporaalstQon verdient aanbeveling. Een
gehoorzaamheid, die alleen bestaat in het uitwendig opvolgen van een
gegeven gebod, dat is gedresseerde gehoorzaamheid, die men ook in
een honden- en apenspel of in een circus kan waarnemen. Gedresseerde of gedrilde gehoorzaamheid is het opvolgen van een gebod uit
vrees voor de gevolgen. Stipte gehoorzaamheid is het onmiddellijk
opvolgen van een gebod uit ontzag voor de autoriteit van hem, die
gebiedt. Aan dit ontzag moet zich paren het gevoel, dat hij, die gehoorzaamheid eischt, het wezenlijk welzijn van het kind beoogt ; een
gevoel, dat alleen ontstaan kan uit de ervaring van de liefde des opvoeders.
Naarmate het kind ouder wordt, mag ook meer inzicht
gegeven worden in het waarom van het gebod. Voor het wezen der
ware vrijwillige gehoorzaamheid is echter dit inzicht niet noodig ; gelijk ook de vrijwillige gehoorzaamheid van ons volwassenen aan Gods
gebod, niet afhankelijk is van ons inzicht in het waarom der dingen,
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maar een gevolg is van de erkenning van Gods autoriteit, en de ervaring van Zijn liefde.
Ten slotte wijzen wij nu nog op :
De gevolgen, die hieruit voortvloeien voor
Schoolwetgeving en Schoolorganisatie.

De algemeene staatsschool is een vrucht van het oude opvoedingsideaal, dat het kind in de eerste plaats beschouwde als lid van den
Staat. Om nuttige leden van den Staat te vormen, was voor allen
dezelfde opvoeding noodig. Toen in ons land voor het kweeken van
goede staatsburgers de godsdienstlooze school werd voorgeschreven,
is bij ons de schoolstrijd ontbrand. In den strijd, die door de Christelijke partijen gevoerd werd voor het behoud der religie in de schoolopvoeding, is de regeering gedwongen geworden tot een schoolwetgeving, die zooal niet geheel, dan toch voor een goed deel met het
oude opvoedingsideaal gebroken heeft. Naast de uniforme staatsschool
is opgekomen de gedifferentiëerde vrije school. Voor de opvoeding
is dit een belangrijke schrede vooruit. De uniforme staatsschool toch
kan niet voldoende rekening houden met de individualiteit van het
kind. Wij wezen er reeds op en herhalen het hier in dit verband, dat
die individualiteit mede bepaald wordt door de omgeving van het kind.
Hoe geheel anders zijn de gevoelens, de inzichten, de godsdienstigzedelijke beseffen, al naardat het kind opgroeit in een ongeloovig,
dan wel in een geloovig gezin, in een Joodsche, Roomsche of Protestantsche omgeving. Vandaar dat de gedifferentiëerde vrije school uit
opvoedkundig oogpunt 't meest aanbeveling verdient.
Al heeft in ons land de uniforme staatsschool nog steeds den
voorrang, toch is door de subsidiëering, welke de gedifferentiëerde
vrije school geniet, onze schoolwetgeving die van andere landen
in dit opzicht ver vooruit en zijn wij in ieder geval op den goeden
weg om te komen tot een schoolsysteem, dat 't best beantwoordt
aan het juiste opvoedingsideaal.
Ook in ander opzicht komt men dit ideaal meer nabij. Sedert
enkele tientallen van jaren heeft men ingezien, dat ook het groote
verschil in intellectueelen en moreelen aanleg van de kinderen grond
biedt voor een differentiëering der scholen. Men is tot de erkenning
gekomen, dat tal van leerlingen op de gewone school groote schade
leden, doordat zij bij het onderwijs verwaarloosd moesten worden.
Dit heeft er toe geleid, dat er voor deze kinderen, die wel vatbaar
waren voor ontwikkeling, maar die op de gewone school niet vooruit
konden komen, afzonderlijke scholen werden opgericht. Ook onze re-
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geering heeft het belang hiervan erkend en verleent onder bepaalde
voorwaarden aan deze scholen subsidie. Dat men reeds algemeen doordrongen is van de noodzakelijkheid, dat deze kinderen op afzonderlijke scholen moeten onderwezen worden kan moeielijk worden
beweerd, getuige het feit, dat vele ouders uit ijdelheid voor hun zwakzinnige kinderen aan de gewone school de voorkeur blijven geven en
zelfs hoofden van scholen deze kinderen op de gewone school behouden, ook al bestaat er in hun woonplaats een school voor zwakzinnigen.
Mag het als een verblijdend teeken worden beschouwd, dat door
de oprichting van scholen voor zwakzinnigen ook in de schoolorganisatie met de individualiteit der kinderen wordt gerekend, toch
is men hierdoor nog niet waar men zijn moet. Tal van leerlingen zijn
er op de gewone school, die wel niet zwakzinnig zijn, maar toch
zwakbegaafd. Die begaafdheid met een ziuveren maatstaf te meten, is
onmogelijk. Dat behoeft ook niet. Die zwakbegaafden zijn toch wel te
herkennen. Het zijn de kinderen, die altijd achteraan komen, die meegesleept moeten worden, die op den duur wel meekomen, maar
uiterst moeielijk, die ook wel eens blijven zitten, soms meer dan eens,
al is het niet telkens in dezelfde klasse. Ze zijn duidelijk genoeg
onderscheiden van de zwakzinnigen, want die komen in 't geheel niet
mee. Die zwakbegaafden nu, welke thans doordat zij met den grooten
hoop mee moeten doen vaak zoo gejaagd, voortgedreven, afgejakkerd
worden, hebben een schoolinrichting noodig, die bij hun aanleg past.
Zij behoeven een eenvoudiger leerplan, kleinere klassen en onderwijzers, wier opvoedkundige geaardheid hen in staat stelt op zoo
aanschouwelijke wijze les te geven, dat ook kinderen -met zwakke
denkkracht de leerstof kunnen opnemen.
Het is hier de plaats niet over de voordeelen van deze schoolinrichting uit te wijden, evenmin om de praktische uitvoerbaarheid
hiervan aan te toonen. Wij deden dit elders in een brochure, getiteld
„Het Mannheimer Schoolstelsel") waarbij ook onze kritiek niet ontbrak. In een artikel over „Individualiteit" mocht echter dit punt niet
worden verzwegen. Evenzoo willen wij wijzen op een ander middel,
om naar vermogen met de individualiteit der kinderen rekening te
houden. De klassen kunnen gesplitst worden in een groote en een
kleine groep. De laatste bevat alleen de zwakken, die moeilijk mee
J. Th. R. Schreuder. 1-let Mannheimer Schoolstelsel. Uitgegeven bij de firma J. B.
Wolters, Groningen,
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kunnen komen, die de remschoenen zijn van de klasse. De meeste
moeite hebben deze met de vakken : Rekenen en Nederlandsche Taal.
Stel de klasse heeft 40 leerlingen en telt hieronder 10 zwakken, Deze
tien komen 's morgens van 8-9 uur en ontvangen onderwijs in Rekenen en Taal. Om 9 uur komen de dertig anderen er bij. Van 9-11
uur worden de overige vakken onderwezen. Om 11 uur vertrekken de
tien, die om 8 uur op school gekomen zijn ; terwijl de dertig overigen
van 11 —12 uur onderwijs ontvangen in Rekenen en Ned. Taal. Op
deze wijze ontvangen alle leerlingen evenveel uren onderwijs en krijgen
de zwakken door hun kleiner aantal hun rechtmatig deel.
Ten slotte willen wij ook de meerbegaafden niet vergeten. Er zijn
ook leerlingen met meer dan gewonen aanleg. Waarom moeten deze
gedwongen worden in hetzelfde gareel te loopen als alle anderen ? Te
veel van een kind te eischen is schadelijk, in ieder opzicht, maar te
weinig te eischen heeft evenzeer zijn schadelijke zijde, ook voor de
karaktervorming. Wie hart heeft voor zijn kinderen, weet wel middelen
te bedenken, om ook aan het meerbegaafde kind een taak te stellen,
die aan zijn intellectueele krachten geëvenredigd is.
Hetzelfde geldt ook voor kinderen, die voor 't een of ander
vak een bijzonderen aanleg toonen. Waarom zou het kind, dat meer
dan gewone begaafdheid bezit voor teekenen, niet een anderen leergang mogen volgen dan de overige leerlingen ? 't Is waar, dit berokkent wat meer moeite. Maar mag men het daarom nalaten ?
Laten wij, christelijke opvoeders, christelijke onderwijzers ons
laten aanvuren door Christus, die geen moeite heeft ontzien, om bij
de gemeenschappelijke opvoeding zijner discipelen rekening te houden
met ieders individualiteit en die ook nu nog aan ons door Zijn Woord
en Geest de opvoeding geeft, die bij onze individueele geaardheid
past, opdat wij in het organisme zijns lichaams den dienst zouden
kunnen verrichten, waartoe wij krachtens schepping en herschepping
geroepen zijn. J. Th. R. S.

Dwang in Opvoeding en Onderwijs.
De leuze „Geen dwang in de opvoeding" danken we aan Rousseau.
Hij was het, die den regel stelde, het kind in geenerlei opzicht dwang
aan te doen. De opvoeder heeft zich te verzekeren van de volkomen vrijwillige
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medewerking van den kweekeling. Eerst zóó slaagt de opvoeding. Aldus
leeraarde de apostel der groote revolutie.
Het is te begrijpen, hoe hij tot dezen stelregel kwam.
Rousseau geloofde in de oorspronkelijke goedheid des menschen, dat
is het kind. De menschelijke natuur is . of wordt eerst bedorven door de
zoogenaamde beschaving, die het huisgezin en de maatschappij vertoonen.
Wat uit de hand Gods voortkomt, dat is de ziel van het kind, dat is goed.
Bewaar dus die ziel in haar reinheid ; waak voor bezoedeling door het
milieu, waarin zij verkeert; behoed ze voor verleiding in haar omgang niet
anderen ; leid slechts, inzoover daar noodzaak voor is; — maar dwing ze
nooit. Dan misvormt ge die ziel ; dan noodzaakt ge ze af te wijken van de
lijn harer natuurlijke ontwikkeling; dan doodt ge de spontane kracht ten
goede. — Rousseau moest dan ook als grondbeginsel aanvaarden : de opvoeding zij in de eerste plaats negatief; zij were de kwade invloeden, zij
behoede voor verderf van buiten. Een prikkel ten goede heeft geen ander
doel dan eigen vrijheid van het kind te realiseeren. Dwang is onnatuurlijk.
Zelfs „gehoorzaamheid" moet uit de opvoeding worden gebannen.
Ongetwijfeld hangen hier uitgangspunt en practijk samen.
De theorie der oorspronkelijke goedheid leidt tot Rousseauïsme in de
opvoeding.
Geen zonde — geen dwang.
Deze conclusie kan in zekeren zin worden aanvaard.
In den staat der oorspronkelijke rechtheid was dwang buitengesloten.
In den hemel zal de vrijheid, in het beeld Gods, zijn hersteld. En de ontwikkeling in het Christelijk leven eischt „te staan in de vrijheid, waarmee
Christus ons vrijgemaakt heeft."
Als Herbart „de innerlijke vrijheid" derhalve stelt als één der practische
ideeën van zijn ethiek, dan is hij daartoe in zijn recht. Dat kan door den
positief-christelijken opvoeder worden overgenomen. Of anders gezegd : dit
idee nam hij van het Christendom over.
Gok voor het kind moet het ideaal worden gesteld, het goede te doen
uit innerlijke aandrift, door vrije, wilskeus, uit ethisch-religieuze gezindheid
des harten.
Dat ideaal staat hoog.
De allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van den geest van
Christus.
En toch moet de opvoeding van het jonge kind reeds naar dat ideaal
heenwijzen, dat Christus ons in zijn leven in werkelijkheid voor oogen
heeft gesteld.
Het hooge levensdoel der vrijheid ligt echter aan het eind van den weg
der gehoorzaamheid.
Dóór gehoorzaamheid tot vrijheid.
Vrijheid in dubbelen zin.
Allereerst tot het vrij zijn van de macht der zonde, van de zonde zelf.
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Maar dan ook tot vrijheid van uiterlijken dwang, van wettelijkheid,
van legaliteit ; van te moeten doen het goede. Wie vrij is, wil het goede.
Hij gaat van plicht tot deugd.
Door gehoorzaamheid tot vrijheid, zei ik.
En toch — wie in beginsel vrij is van de zonde, kan eerst komen tot
de rechte gehoorzaamheid. Het standpunt der gehoorzaamheid — der
wettelijke zoowel als der gewilde — blijft het schepsel tegenover zijn God
ten allen tijde innemen. ja, tot -in de eeuwigheid.
Men kan den regel derhalve ook omkeeren.
Door vrijheid tot gehoorzaamheid. Door vrijwillige keus, door innerlijke
drang, door de liefde, steeds nader tot volkomen gehoorzaamheid aan Gods
heilige wet.
Daaruit blijkt, dat vrij zijn van dwang geen vrijheid van gehoorzaamheid met zich brengt.
Gehoorzaamheid blijft.
Alleen moet het motief van buiten naar binnen worden verplaatst. De
prikkel moet inwendig werken. De vrees moet in liefde worden omgezet.
Wat onderstelt nu dwang?
Dwang is alleen denkbaar, waar de zin, de geneigdheid, de begeerte,
ontbreekt. Een uitwendige macht treedt dan op, om het plichtmatige, het
noodzakelijke, het onontkoombare te doen gevoelen, of ook het volbrengen
te eischen, desnoods met den sterken arm, met geweld.
Dit begrip ligt alzoo binnen het terrein van het zedelijke in ruimen
zin, dat is binnen de grenzen van het willen of niet-willen.
Een kind wil niet gelooven in het algemeen, of toont neiging tot ongeloof ; het neemt iets bepaalds niet aan, omdat het ongelooflijk schijnt. —
Het wil niet leeren ; het toont afkeer van geestesinspanning of wil iets
bepaalds niet leeren, een of andere les, een of ander vak. — Het wil niet
doen, wat goed, wat zedelijk is; het doet door onbewusten, innerlijken
drang of ook willens en wetens kwaad, zonde. — Het wil niet gehoorzaam
doen, wat op zich zelf behoort tot de onverschillige dingen, een boodschap,
een karweitje, een opdracht, een attentie.
Zonder nu een bepaald criterium ter logische indeeling aan te leggen,
kunnen we dit niet-geneigd zijn, dit niet-willen onderscheiden op godsdienstig, op intellectueel en op zedelijk gebied, èn op het terrein van het
relatief-onverschillige.

I. Dwang in 't gelooven.
Sommige strijders voor de absolute neutraliteit der lagere school noemen
dwang, den kinderlijken geest aangedaan, indien we onderwijs geven in de

historie en de leer der Heilige Schrift.
Historie en leer, feit en idee, hangen saam, zijn niet te scheiden.
Wie de historie onderwijst, geeft met beslistheid reeds een of andere
beschouwing, d. i. een theorie, een leer, een dogma.
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Dat is niet alleen waar ten aanzien der Bijb. Geschiedenis, maar naar
onze meening zelfs van de Vaderlandsche historie. Absolute neutraliteit
komt ons ook daar onmogelijk voor.
Wie derhalve meent te moeten spreken van dwang bij de onderwijzing
der eerste, moet ook de laatste uit zijn leerplan schrappen.
Van dwang spreken wij in dezen niet.
Wij willen opvoeders en onderwijzers met een wel gevestigde levensen wereldbeschouwing. Die levens- en wereldbeschouwing hangt voor ons
saam met ons heiligste en innigste grondovertuigingen aangaande het hoogste
wat bestaat en wat rechtstreeks raakt ons eeuwig wel en wee. Wat dienaangaande wordt geloofd is ons heerlijke, zalige wetenschap van de
Openbaring onzes Gods. Om die Openbaring te aanvaarden. gelooven we,
dat het kind bezit een sensus divinitatis, een semen religionis. Zelfs geboven we, dat onze kinderen zijn kinderen des Verbonds, wie het vermogen des geloofs kan zijn geschonken, om aan te nemen het aanbod der
goddelijke genade.
Van dwang, den kinderlijken geest aangedaan in de onderwijzing zelfs
van de leer der Schrift, spreken we derhalve niet, omdat we dien dwang
niet erkennen in zijn bestaan. Het feit van het geloovig aannemen van de
historie en de leer der Schrift (al zou dit aannemen ook slechts zijn een
bloot historisch geloof) is een empirisch gegeven, dat niet tegen onze
beschouwing pleit.
Maar hoe worden Wet en Evangelie den kinderen onderwezen ?
't Is waar, de Schrift spreekt een enkele maal van „dwingt ze, om
in te gaan."
Maar immers die dwang kan nooit meer zijn dan een zedelijke drang.
Een optreden in den Naam Gods ; een spreken van de souvereiniteit Gods,
die eischen mag en moet; een bidden en smeeken, alsof God door ons
bade : „laat u met God verzoenen." De Schrift treedt op met goddelijk
gezag. Ze is souverein en werkt toch zedelijk. Ze handhaaft zich, zonder
te dwingen. Ze eischt, door ieder te worden geloofd en gehoorzaamd, en
gebruikt toch niet den sterken arm der Overheid. Ze is een zwaard des
Geestes en roept toch niet het menschelijk zwaard der gerechtigheid te
hulp. Ze wil heerschen, en toch niet door dwang of geweld. Ze wil vrije
en gewillige erkenning. Gelooven is een daad der vrijheid. De Schrift zelve
werkt dat geloof door den Geest op zedelijke wijze.
Gewetensvrijheid, vrijheid van godsdienst en kerk is bovendien het
onvervreemdbaar recht van mensch tegenover mensch.
Ook het kind mag dus niet worden gedwongen. Het minst van al met
geweld.
Maar wat wel mag en moet, dat is, zulk een invloed oefenen op het
kind, door voorbeeld en omgang, door den geestelijken dampkring, waarin
het ademt, door gebed en gezang en onderwijzing, door vermaning en
door de liefde, die de drijfveer en de kracht
tucht d. i. leiding, dat het
—
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des opvoeders is — gewonnen wordt en behouden voor het geloof, om
zijn zelfs zaligheid en om Gods wil.
Wie iets gevoelt van de beteekenis der religie, zal moeten erkennen,
dat een geloovige niet anders mag nbch kan.
Wat wezenlijk dwang is, moet worden verfoeid, maar zedelijke drang
kan niet worden gemist, is geoorloofd, is geboden. —
Bij de godsdienstige onderwijzing wordt echter van het kind geeischt,
dat het leert psalmen, teksten, misschien zelfs vragen en antwoorden van
den Catechismus.
Mag de opvoeder het kind daartoe dwingen ?
Worden zoo niet de huichelaars en pharizeërs gekweekt? Wordt zoo
niet het gemoed bewerkt tot karakterbederf, tot schijnheiligheid, leugen en
bedrog ; tot haat tegen wat men wil doen liefhebben ; tot liefde jegens wat
men wil doen verwerpen ?
Ongetwijfeld, indien men hier dwang gebruikt in den gewraakten zin ,
indien men voor geen geweld terugdeinst. Hier openbare zich dus de
christelijke persoonlijkheid des onderwijzers van zijn tweevoudigen kant
in gezag en liefde. Wie ontzag heeft gewekt voor den opvoeder, voor de
H. Schrift, voor God zelve; wie liefde betoont aan zijn kind, de liefde
Gods doet gevoelen in zijn onderwijs en tucht; wie bovendien wijsheid en
tact bezit om geen lasten op te leggen, te zwaar om te dragen, zal in den
regel geen onwil ontmoeten.
En mocht toch onwil zich openbaren, in sterkeren of zwakkeren graad,
dan herzie de opvoeder zich zelf ; hij toetse zijn onderwijs en tucht aan
den eisch Gods; hij vrage zich af, of hij gelooft, dat de liefde alle dingen
vermag. En voorts rest hem het gebed, het geloovig gebed.
Het gebed des rechtvaardigen vermag véél.

II. Dwang op didactisch gebied.
Ons leerplan tracht de onderwijzing en oefening zoo veelzijdig mogelijk te doen zijn.
Daar is alles voor te zeggen.
De praktijk leert echter de moeilijkheid.
We stuiten n.l. zoo veelvuldig op de individualiteit van den leerling.
Natuurlijk ga ik hier daarop niet in, omdat in ditzelfde nummer van
ons tijdschrift dit onderwerp breed wordt behandeld.
Ik vraag slechts : als geneigdheid of wil ontbreken, om te leeren, om
iets bepaald te leeren, een of ander vak, een of ander deel van een vak,
is dan dwang geoorloofd ?
Ook hier moet wederom worden ingezien, dat vrijwillige medewerking van den leerling de kracht der onderwijzing is en de waarborg voor
succes,
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We drukken dat uit, door het woord „belangstelling, die we hebben
te wekken."
Daartoe mogen en moeten alle methodische en paedagogische middelen worden aangewend.
Bij normale kinderen zijn die in den regel voldoende.
Lust tot leeren hangt in hoofdzaak af van de behandeling der leerstof èn van de verhouding van het kind tot den onderwijzer. Kan op deze
beide rechtmatige aanmerking worden gemaakt, dan is het recht tot dwang
verbeurd, zelfs het recht tot zedelijken drang verzwakt.
De zedelijke drang worde daarom versterkt ten eerste voor bevattelijke, levende, opgewekte, aanschouwelijke, boeiende, pakkende behandeling
der leerstof. Maar dan ten tweede door de kracht der liefdevolle tucht,
d. i. in ruimen zin, door algeheele geestelijke leiding.
Waar echter bij normale kinderen, gezond naar lichaam en geest, geneigdheid en wil mochten ontbreken, daar mag de veer van den zedelijken
drang wel worden aangezet.
Alleen vergete men niet, dat dwang en vooral geweld hier erger zijn dan
de kwaal.
Onverstandige tuchtiging kan onberekenbare sschade veroorzaken.
Leerlust moet in beginsel bestaan, zal ze kunnen worden versterkt
Waar hij niet bestaat, komt hij niet door dwang.
Hij moet dus gewekt worden met zedelijke middelen, en daarna versterkt door diezelfde middelen. De mate, de graad kan toenemen .van
minimale tot maximale afmetingen, indien slechts een liefdevolle drang, een
machtige suggestie, de activiteit prikkelt en aanzet. Waar echter bijzondere
aanleg bestaat, en door welke omstandigheden ook de ambitie mocht verzwakken of te loorgaan, daar moet een krachtig plichtsbesef worden gewekt
op zedelijke, ja, maar ook op utiliteitsgronden. Daar moet belangstelling
inderdaad als belang worden gevoeld.
Natuurlijk moet de opvoeder of Qnderwijzer hier ter dege rekening
houden met de individualiteit van eiken leerling.
In „doorzetten" zal voor den een het heil liggen. In een „poosje laten
rusten", het geluk van den ander.
Bij den een zal het hooghouden van het gezag het middel zijn ter
verbetering. Bij den ander de openbaring van de liefde.
Maar niet uitgesloten is hier alle gedachte aan dwang; alleen niet
„met geweld". Plichtsbesef, wilsinspanning mag en moet in enkele gevallen worden gewekt met middelen, die niet altijd even aangenaam zijn. Die
eigenschappen zijn van te hooge zedelijke waarde, dan dat we onze roeping zouden mogen verwaarloozen, enkel om het kind ter wille te zijn in
zijn misschien grillige voorkeur of antipathie. Het geluk van het kind is
er mee gemoeid.
Ook waar bijzondere aanleg ontbreekt, mag aan alle normale kinderen
de eisch worden gesteld hun zedelijke krachten, ook hun lichaamskracht,
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te wijden aan wat voor hen noodig is voor ontwikkeling en levenstaak.
Lessen moeten worden geleerd. Er moet worden opgelet. Schriftelijk werk
moet worden gemaakt. Ook, wanneer het kind wat antipathie moch hebben
tegen een of ander vak of deel van een vak, zal doorzetten, dringen,, verplichten tot volbrenging van de taak, noodig kunnen zijn. De zedelijke
winst is te groot, dan dat ze in haar beteekenis mag worden verwaarloosd
of veronachtzaamd.
Alleen, men bega niet de dwaasheid en stuitende onrechtvaardigheid,
van allen hetzelfde te vragen en van ieder altijd evenveel. Maar dat is een
paedagogische eisch, die als axioma geldt.
III. Dwang op 't gebied der zedelijke opvoeding.
Hier staan we het felst tegenover Rousseau en zijn geestverwanten
van den tegenwoordigen tijd.
Ons is de zedenwet geopenbaarde wil Gods.
Van vrijheid, van eigen keuze, van willekeur mag hier geen sprake
zijn. Het aan het kind zelf overlaten, wat het wil of niet wil, wat het
aangenaam vindt of onaangenaam, waarmee het sympathiseert of waartegen het antipathie gevoelt, is ons uit den booze.
Dat behoeft onder ons geen betoog.
De majesteit van Gods wet moet heilig worden gehouden.
Dat staat onder onze opvoeders en onderwijzers vast.
In den vorigen jaargang schreven we hierover uitvoerig. Thans behoeft
deze door allen erkende waarheid niet weer worden uiteengezet.
De wet Gods nu kan het kind gevoelen als dwang. Het is evenwel
ook denkbaar, en de ervaring bewijst het, dat van der jeugd aan reeds
wordt gevoeld, dat die wet heilig is en goed.
Ook dan echter is strijd noodig tegen eigen natuur, tegen het inwonend
kwaad, tegen vleesch en bloed. En bij dien strijd staat de wet tegenover
het kind met goddelijke autoriteit, met souvereine majesteit, die dwingen
kan en mag. De opvoeder, de onderwijzer, mag dit diep tot het kinderbesef doen doordringen, moet het „gij zult" als kategorische imperatief
doen gevoelen, mag eigen toorn in dienst stellen van den toorn Gods, mag
kastijden, om het begrip der vergelding Gods tot het bewustzijn te doen
spreken.
Men kan dit dwang noemen, maar dan toch — voor ons — geoorloofde ja geboden dwang.
De Schrift spreekt hier in scherpe bewoordingen : „Zoek hem vroeg
met tuchtiging". „Gij zult zijn ziel van de hel redden".
De wet Gods moet voor het besef van het kind een dwingende macht
zijn, niet anders ontkoombaar dan tot de schade zijner ziel, tot verlies van
geluk en zaligheid.
Dwang met lichamelijke kastijding is zelfs niet buiten gesloten. Er zijn
er, die kunnen spreken van een heilzame oorvijg, een heerlijk pak ransel,
een zalige tuchtiging.
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Dat wijsheid en tact hier eerste vereischten zijn voor den opvoeder,
spreekt wel van zelf, dat de individualiteit van het kind den doorslag
moet geven, bij de keus der middelen, behoeft evenmin betoog. Dat mate
en graad der kastijding hier alles kan beslissen, staat ook bij voorbaat vast.
Maar, waar ooit, hier is dwang geboden.
Het gaat om het leven des kinds, hier en hiernamaals.
En toch, nooit mag het streven ontbreken het kind het goede te leeren
doen, Gods wet te leeren volbrengen, in vrijheid van willen, door innerlijken drang, eerst uit plichtsbesef, weldra uit liefde, uit dankbaarheid.
De wet Gods moet als redelijk worden verstaan, als nuttig en heilzaam,
als noodig en goed.
Natuurlijk is de eere Gods het hoogste en heerlijkste doel, waarvan
we onze kinderen iets moeten doen verstaan. Maar bij de bepaling van
hun willen en doen zal in den regel wel lager motief gelden. Toch is het
noodig den uitwendigen dwang door handhaving van menschelijk en goddelijk gezag geleidelijk te vervangen, neen dat mag en kan niet, maar vergezeld te doen gaan van innerlijken drang. De liefde moet ook bij de
kinderen reeds aanvankelijk de drijfveer worden voor de vervulling der
wet. En daartoe moet de liefde des opvoeders alle zedelijke en religieuze
middelen met wijsheid en tact .aanwenden.
1V. Dwang in het onverschillige.

Deze term is niet juist ten aanzien van wat bedoeld wordt. Hij kan
echter worden gebezigd, om dat terrein van het leven aan te duiden, wat
niet in zoo direct verband staat met de intellectueele, zedelijke, godsdienstige of ook technische vorming van het kind.
Er kan toe worden gerekend al datgeen wat van het kind in huis en
school wordt gevergd, door gebod, en verbod, b.v. ten behoeve van den
goeden gang van zaken, van orde, van het decorum enz. Allerlei karweitjes kunnen er onder worden begrepen, die het gezin vraagt; het zich
voegen naar den gang, de regelmaat, de orde in huis en school ; het
inachtnemen van de eischen der beleefdheid, der etikette en wat dies meer zij.
In betrekkelijken zin zijn dit ondergeschikte dingen. Wat kan het in
zeker opzicht schelen, of de jongens in rijke gezinnen hun schoenen kunnen
poetsen ; wat ander gevolg heeft het fijn en net inachtnemen van de
regelen der etikette in de kringen der lagere volksklasse, dan om voorwerp te zijn van den spot van broertjes en kameraden ?
En toch zijn ze niet absoluut onverschillig.
Er is zelfs een zedelijke kant aan van de hoogste waarde.
ijver, activiteit, netheid, beleefdheid liggen niet buiten het terrein van
het zedelijke. Ze vormen in zekeren zin den buitenkant er van, maar ze
kunnen worden gevoed door de innerlijke ethische kracht van het gemoed,
terwijl ze wederkeerig op. de mate en den graad der openbaring daarvan
grooten invloed kunnen uitoefenen.
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Uitwendige handeling, zelfs door dressuur verwekt, kan naar binnen
heilzamen invloed oefenen.
Bovendien — van wat sociale beteekenis zijn niet al deze en tal van
andere relatief onverschillige dingen ! Voor de huishouding der school,
voor het gezinsleven, voor den omgang in de maatschappij, voor eigen
toekomstige positie. Voor den dagelijkschen vrede, de rust en de kalme
stemming, den toon van het leven. Voor het welzijn van het gezin. Voor
den goeden gang van het werk in school. Voor de eerbaarheid op straat
enz. enz.
Hier is allerminst dwang, desnoods met geweld door den sterken arm,
buitengesloten.
Gehoorzaamheid, gewenning, .plichtsbetrachting zijn hier in de hoogste
mate onontbeerlijk. Stipte, strenge consequentie, doch zonder eenigen zweem
van onbillijkheid, is de eisch voor den opvoeder. De school- en huisorde
moeten, onverbiddelijk, maar eerlijk worden gehandhaafd. Volbrenging van
ieders taak en plicht moet onontkoombaar worden geacht, al moet inschikkelijkheid wel eens de mathematische orde verbreken.
En niettemin — ook hier moet het ideaal blijven, dat de dwang, hoe
langzaam en geleidelijk ook, overga in innerlijken drang, in vrijwillige
medewerking, in „het zich tot een eere rekenen" plicht en roeping te
verstaan en te vervullen. Immers, te leven in de vrijheid, is ook hiermee
bestaanbaar. A. J.

C BROINZELL & ZONEN
— ROTTERDAM.

Stoomtimmerfabr. Zwaanshals 364
Amerikaansche, liollandsche, Duitsche
/

SCHOOLBANKEN.
HARDHOUTEN SCHOOLVLOEREN

Koptoxyl Schoolborden enz. enz.
PrijsÇouranten en begrootingen op aanvrage.

wr

nn

M. PRINS, Dordrecht.
WIJNSTRAAT 81.
FABRIKANT VAN

Natuur- en Scheikundige Instrumenten
voor het onderwijs.
Collecties volgens bepaalde Methoden worden op
, verlangen samengesteld.
—
Geïll. Prijscouranten op aanvrage gratis en franco.
Vraag het prospectus van aardrijkskundige stereoscoopplaten
van Nederland en het Buitenland.
Van deze zelfde onderwerpen worden ook Lantaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij 85 m.M.

H. WERKMAN. Kleine Scholen. Eenige hoofdstukken uit
de praktijk van het Lager Onderwijs. Prijs . . f 0,50.
„Wij zullen het geen onderwijzer van een kleine school ten kwade dui-

den, als zijn werk hem soms sleur wordt. Neen, daartoe zullen wij de
laatsten zijn. Maar wat we wel afkeuren zouden is, een boek als dit niet
té lezen. 't Is een verfrisschend bad, 't geeft nieuwe kracht, 't heft op uit
sleurgang, 't geeft nieuwe gezichtspunten, en 't wekt ons op oude ervaringen nog eens weer te raadplegenYt Is een boek van verdiensten voor het
onderwijs, ook al zal niet ieder zich met het begin der inleiding kunnen
vereenigen. Waar zoo weinig litteratuur over het onderwijs aan kleine
scholen bestaat, durven we voor het onderwijs aan zulke inrichtingen de
verschijning van dit boek gerust een evenement noemen. Wie moeten het
lezen, het bestudeeren ? Allen, die tot het onderwijs in betrekking staan,
maar dan vooral de onderwijzers, die aan zulke scholen werkzaam zijn of
er eerlang hun kracht moeten geven en bovendien ook de autoriteiten. Zij
kunnen uit dit boek weten, als het hun nog onbekend mocht zijn, dat
onderwijzers van kleine scholen paarden zijn die de haververdienen, want als deze doen willen wat eens onderwijzers hand daar te doen
vindt, dan moeten zij „al den vrijen tijd best eden aan de
school". En dat is alleen mogelijk als broodzorgen niet tot anderen arbeid
dwingen.
Dit boek wordt voor den onderwijzer aan een kleine school het boe k.
Het vindt zijn wég".

(De Kath. Onderwijzer.)

Franco toezending na ontvangst van bedrag per postwissel.

J. MUUSSES — Uitgever — Purmerend.

COLENBRANDER's SCHREAMERS.

i—s, 6 ct. per No.

No. 6-7, 5 ct. per No.

Cahier

1,
. 10e druk.
Cahier 5, . . 6e druk.
2,
. 4e 11
.
7e
6,
27
3, . . 16e 71
7,
. 5e 77
11
21
4,
.
8e
Deze cahiers zijn zonder voorbeelden. Juist een voordeel voor velen die in een bestaande methode niet iets
geschikt vinden.
Zeer best papier. Uiterst goedkoop.
Cahier met proefbladen op aanvraag franco verkrijgbaar
bij den uitgever

J. MUUSSES - PURMEREND.

Groote Prijsverlaging
vall
()rigincele Amer ikaansche

SCHOOLBANKEN
met 10 jaar garantie.
Bij groote kwantiteiten.

Import Maatschij.
ROTTERDAM,
Voorhaven 85-91.

1868 opgericht.

De Nederlandsche Fabriek van

TURNARTIKELEN en
SCHOOLMEUBELEN.
te AMSTERDAM.

Directie: \V. G. HASPER en J. H. 1·~r:l]!':r:N,
Telefoon 1601, 2e Leeghwater-st raat 5,
levert

Eerste Klasse Fabrikaat.

COMPLETE MEUBILE RIN G

GBB R:VAN 1\1AL SEN
F~~
11.. . .-; A ..l.J\~ G
i~1
I~J _*-'

~

HOLL,.~AN.D.SCHE

IS'Yck 0 0 l1ne ub e len
DOE Lr,1AT.lGER DAN
.Z\,~1.E r<lKAL~NSGHE.

Pr!Js~ouranlo!aanvraag:

Aangemaedigd door het groote succes, dat ooze Ie serie g~schiedkun
dige tegplaten ten deet mocht valle", besloten wij een NIEUWE SERlE
van 6 legplaten saarn te stellen, waarvan de stukjes, evenals van de le
serie, in ooze artikelen verpakt zullen worden
\Vij hcbben getracht in de met zorg gckozen onderwerpen dezer NIEUWE
SERlE niet aileen ccne aangename bczigheid te verschaffen, doch tevens
een leerrijkc reclame te maken en kozen daarvoor platen en kaarten. Hct
geheel heeft cen beeld van de ontwikkcling van ons land van v66r Christus
tot op onzen tijd. Dus Gcschiedenis en Aardrijkskunde. De titels der platen
zijn:
I.

2.
3
4.
5.
6.
On1

De ontwikkcHng van Nederland.
De Romeinsche tijd in plaat en kaart,
De middeleeuwcn
1568-1648
1648-1795
1795-1813
1830-1910

".""
""
•
"

het werk, waaraan de meeste zorg is bestecd en waarbij uit de
bestc bronnen is geput, nog waardcvoller te rnaken, hebben wij er een
kcurig boekje aan toegevocgd, geschreven door een bekend peedagoog,
waarin op leerzarne en tevens onderhoudende wijze in korte trekken de
geheele geschiedenis, zooals de platen en kaarten die geven, wordt behandeld.
Ook lieten wij wcderom een passende Legdoos maken, waarin de omtrekken der platen met genoemd boek]e zich bevinden, zoodat de verklaring
bij het leggen der platen steeds bij de hand is om geraadpleegd te worden.
De prijs der 2e legdoos MET BOEKJE moesten wij vaststellen op 25
cent franco toegezonden, terwijl wij tevens besloten de boekies apart verkrijgbaar te stellen voor 10 cent.
Wij zenden deze nieuwe reclarne de wereld in met het vertrouwen,
dat de moeite en zorg, hieraan besteed met evenveel, kon het ziin, met
meer succes bekroond mage worden dan de vorige serie.

B. J. LINDEBOOM & ZON£N, Amsterdam.
koekfabriek "De Nederlanden."
l'"rH3g

ollze Ontbijt-, Sucadekruid . , Genlberkoek

in de prijzen van 10, 12~, 20, 25. 30, 45, 50 cent.

Boterkoekje. per busje 25 cent
Botercpoquette., per busje 35 cent en tal van

andere verpakte

artikelen waar bovengenoemde Reclame in te vinden is.

School- en Studiaboakao.

beta~:~~~~~~::rden.

Boekhandel W. TEN HAVE,
voorheen Hovekers Boekhandel.

KAL VERSTRAAT 154 b. h. Spui -

Tel. 4066.

N.V. Brood- en Beschuitfabriek „ONS BEGINSEL".
Cornelis Trooststraat 16-18-20, Amsterdam.
Opgericht ter bevordering van Zondagsheiligiug door gehede afschaffing van nachtarbeid

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit van de beste grondstoffen zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dit tijdschrift
om ons te steunen in bovengenoemd doel — door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
F. W. HOTTER, Mr. Bakker.

- ALLE NATUUR- en SCHEIKUNDIGE INSTRUMENTEN.
voor het L. 0. en M. U.
.levert M. SANDWIJK

Electr. Fakir. van Natuurk. Instrumenten
Jonker Fransstr. 122, Rotterdam.
,

Vakkundige afwerking. — Billijke berekening,
Alle reparatiën moorden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd.

Prijscouranten op aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussén.

Firma P. OUT.

-

KOOG aan de ZAAN.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf- en Teekencursussen.
NETTE VERPAKKING.
—
SPOEDIGE LEVERING.
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

FABRIEK VAN

Natuur- en Scheikundige Instrumenten,
T. Ten Bosch -Apeldoorn.
PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

HOE en HOEVEEL.
Practisch rekenboek
voor de hoogste klassen der Lagere School en het

HERHALINGSONDERWIJS
DOOR

C. VRIJ en L. A. B. ULEHAKA
A I HUISHOUDING (voor meisjes) 2e druk . . . • •

0.29

Met medewerking van Mej. M. WITTOP KONING,
Leerares a. d. Amsterd. Huishoudschool.

A 1I PRECENT-REKENING, HYPOTHEEK en VERZEKE- 0,25
RING 2e druk
RIJKSPOSTSPAARBANK, POSTTARIEF, TELEGRAMMEN,
B
0,25
GELDVERZENDING, 2e dru k.
Dit 'kerkje is van alle zijden gunstig beoordeeld.
In 1902 verscheen een verbeterde herdruk van het eerste stukje in twee
afdeelingen, waarvan liet eerste uitsluitend voor meisjes is bestemd. In dlt
gedeelte is opgenomen een gekleurde kaart betreffende de voedingswaarde
Dan de meest voorkomende eetwaren.

Amsterdam, Leidschogracht 54. A. VERSLUYS.

Voor slechts
EEN GULDEN
ier
oorspronkelijke prijs f 5,50, bied ik aan zoo lang de voorraad
strekt

R. HUSEN,
DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS, (2 deelen)
Zelden werd zulk een degelijk boek voor zoo'n luttelen prijs
aangeboden. Men doe zijn voordeel met deze aanbieding.
, G. M. KLEMKERK.
HILVERSUM

De firma J. J. van der Burgh, Deventer,
STOOMDRUKKERIJ „DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt gedrukt, beveelt zich
bij Schoolbesturen en H. I-1. Schoolhoofden beleefd aan tot
het drukken van

Lesroosters - Programma's,
Jaarverslagen, Contrólekaarten, enz, enz.

!

Bit den uitgever G. F. CALLENBAçr1 te Nijkerk 'ver=
schijnt de achtste druk van

GIDS VOOR DEN EILIBELLEZER
door T. 31. LOONAN.
HERZIEN EN BIJGEWERKT DOOR K. WIELEMAKER ONDER
TOEZICHT VAN Ds. P. J. VAN MELLE.
Dit werk verschijnt in 10 afleveringen á 10,25. Aan hen, die
inteekenen voor de verschijning van de laatste aflevering, wordt
gratis een linnen stempelband bijgeleverd. Mèri kan ook
inteekenen op het complete werk, dat dan direct bij verschijning compleet gebonden geleverd wordt voor f 2,50.
Na verschijning van afl. 10 wordt de prijs bepaald op f2,50
ingenaaid ; t 2.90 gebonden.

-

ATLAS VOOR BUBELSCHE AARDRIJKSEN OUDHEIDKUNDE
door C. GOOTE en K. WIELEMAKER.
Deze ATLAS bevat 12 bladen met kaarten' in kleurendruk
en 61 bladen met platen, benevens een uitgebreide verklaring
der kaarten en platen. De prijs is f 2,20 ingenaaid; f 2.50
gebonden.
Niettegenstaande deze beide werken geheel op zichzelf staan,
vullen zij elkander zoodanig aan, dat velen ongetwijfeld zullen
wenschen ze beide te bezitten.
Om dit te bevorderen worden ze, mits ineens besteld, samen geleverd voor f 4,25, indien men den Atlas gebonden
verlangt.

1111111011L., ."—""niellg.
Hierlangs af te knippen.

Aan den Heer G. Al. Klemkerk,
UITGEVER TE HILVERSUM.
Ondergeteekende wenscht te ontvangen :

LINNEN PRACHTBAND voor den Vierden Jaargang van het „Paedagogisch Tijdschrift" voor
het Christelijk Onderwijs á 0,45
De band is berekend op het bijvoegen der Recensiebode.
Woonplaats en adres :

Handteekening :

N.B. Dit biljet kan ook ingeleverd worden bij een boekhandelaar. Bij
rechtstreeksche toezending in envelop niet 1 cts. postzegel, mits
alleen ingevuld met naam en woonplaats, aan den uitgever, gelieve
men het verschuldigd bedrag gelijktijdig per postwissel over te
maken.

Voer 't Examen (te if

0.)

Schrificursus
voor Kweekscholen, Normaalscholen en
Zelfonderricht,
door J. MUIDERMAN en H. WISSELS,
Leeraren aan een kweekschool te Rotterdam.
(Leeraren Schoonschrijven M. 0.),

bestaande uit 8 Cahiers. Prijs f 0.75 per Cahier.
Wat de pers zegt:
't Paedagogisch Tijdschr: „lis.werkvan superieure kwaliteit I"
Graninger Kerkbode (W. te W.): „De cursus zal èn onderwijzers èn school ten goede komen!"
't Ch r i ste 1 ij k Sc h ool blad: „Mooi werk ! 't is een aanwinst voor
onze opleiding. 't Schrift is prachtig!"
School m. d. B ij b e 1 : „Lettervorm keurig en leergang geleidelijk."
Ch rist el ij k e 0 n de rw ij z e r : „We kennen geen cursus, die de behoeften van den kweekeling zóó goed in 't oog houdt !"
De Heer Post m a, leider v. e. cursus schoonschr.: „'n fraaie en degelijke methode.
N.B. Ter perse is de HANDLEIDING, hierbij behoorende. Ook is nagenoeg gereed de 3e druk van den cursus voor loopend schrift voor de
Lagere School door J. Mui derma n, welke cursus door recensentedioo
gunstig werd beoordeeld.

Ned. Drukkers- en Uitgevers-Mij C. MISSET, Doetinchem
Verschenen bij W. VERSLUYS te Amsterdam :

Eenvoudig-e Perspectief
—
D. L. DAALDER,
— DOOR

Onderwijzer aaii de Humanitaire school.

Prijs f 0,50.

T ALENS tt ZOON -:- APELDOORN
FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders en Studieverven enz.
-

Leveranciers van tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika.
Neemt proef met onzen Schoolinkt „IDEAAL", of onzen
„BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCHOOLINKT", onze
„STUKJES 51" (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS".

UITGAVE VAN, J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

Zoo juist verschenen:

F. VAN RIJSENS'

LEESBOEK OVER *DE GESCHIEDENIS
DES VADERLANDS,
Bewerkt door Dr. A. J. VAN DER MEULEN.

Geïllustreerd.

ZEVENDE DRUK. — PRIJS f 0,35

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

Zoo juist verschenen:

F. VAN RUSENS'

Leerboek der Algemene Geschiedenis.
III. NIEUWE GESCHIEDENIS.
Tweede, geheel omgewerkte druk
door M. TEN BOUWHUYS.

PPI7S Ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,50.
UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

UITGAVE VAN J. B WOLTERS TE GRONINGEN.

PETITE PAR
BIBLI
THÈQUE
W. BARTELS.
LA PETITE JEANNE par Mme Carraud, in linnen . .
.
LES DEUX NIGAUDS, illustré, par Mme de Ségur, in linnen
.
LA FILLE DU BRACONNIER par Mile Rosseuw de Saint-Hilaire (J. de Vèze), in linnen
THOMAS Ier, roi de Tamboulina, par 'Jules Sandeau, in linnen
MAROUSSIA par P.-J. Stahl, in linnen . . . . . .
LA BELLE NIVERNAISE par Alphonse Daudet, in linnen
LA MAIN BÉNIE par S. de Cantelou, in linnen.
.
CONTES ET RECITS, choisis par W. BARTELS, 2 deeltjes, in linnen. .
BEOORDEELING:
't Is een lrele kunst de kinderen aan 't lezen te krijgen in
een vreemde. taal. En toch is het van groot belang hen r zoo
spoedig mogelijk toe te brengen ; hebben ze daar eenmaal liefhebberij in, dan gaat verder bijna alles van een leien dakje.
Maar . . . il y a le premier pas qui coiite ! Hoe menige kleine
baas staat daar en kan er maar niet toe besluiten dien reuzenstap te doen ; want het is een berg van moeilijkheden, die daar voor
hem ligt. En al geeft men hem nog zoo'n mooi verhaal, hij kent
bijna geen enkel woord, hij moet alles•opzoeken, en dat is toch
o zoo vervelend! Intusschen krijgt hij nieuwe regels van de
grammaire, hij maakt thema's en vordert praetisch , zeer weinig
en• hoe langer zoo meer vestigt zich bij hem de overtuicing, dat
er wel niets saaiers. , is, dan het leeren van een vreemde iaal.
Nu bestaan er wel vertellingen. die gemakkelijk zijn ; maar die
vindt hij zoo flauw en zoo kinderachtig, neen, die kunnen hem
in 't geheel niet bekoren Zoo kan 't gebeuren, dat hij blijft staan
een, twee jaren lang, terwijl hij veel tijd verliest en misschien

2e druk f 0.30
- 0 30
- 0.30
- 0.30
2e druk - 0.30
- 0.30
. - 0.30
. . á - 0.30

tevens den moed, om nog een boek in die taal aan te pakken.
Het is om deze redenen, dat wij de bijzondere aandacht wenschen te vestigen op de „Petite Bibliotheque'van den Heer WBartels De keuze der verhalen is zeer gelukkig; ze zijn
aantrekkelijk en boeiend voor jong en oud en prijken
niet de namen der beste Fransche schrijvers ; doch wat meer
is zij zijn geheel toegankelijk gemaakt voor de jeugd. Lee , lingen van31.U.L.O. en van de laagste klasSen van gymnasium en
H B. S. zullen zonder moeite die prettige . boekjes lezen
want men kan gerust zegger, elk woord, dat ze niet kennen, is
gespatieerd gedrukt, ten teeken, dat naast den regel op den
rand de beteekenis is te vinden. Wij meenen, dat deze ,.Petite
Bibliothetlue", geheel voldoet aan het doel van den samensteller, die wilde leveren „ . un.moyen d'etude attrayant et d'une
grande utilité pratique”.
. A. J. WESSELS, S. J. Leeraar M. 0.

Opvoeding en Onderwijs, 25 Juni 1912.

UITGAVE VAN J B. WOLTERS TE GRONINGEN.

Nieuwe Uitgaven, April 1912.
Ds. D. BINS Jr. Dooreengeloopen kleuren. Hel onderscheid tusschen Orthodox en Modern. . . . .

A. L. de BONT. Kleine Schoo/ai/as, der Algemeene en
Vaderlandsche Geschiedenis. (Ook voor het Handelsonderwijs). In 112 kaarten en bijkaarten . . .
. . . . . . . . . . . j 1.50. Oeb. j 1 90,
Dr. R. N. de HAAS. 6emengde Scheikundige Vraagstukken, · . . · · . . . . Geb. j 0.75.
Ds. MENNO HUIZINGA t-. Toch Eenheid! Mljn voorstel aan de Vergadering der zoogenaamde eenheidsbeweging. . . · . · , . · . . . f 0,20.
Ds. G. HULSMAN. Hand/eiding bij de behandeling

van den Bijbe/ en van de Bijbelsche geschiedenis VODr leerlingen van Gymn., H. B. S.
Kweekschool enz..

J.

.

.

.

.

.

.

.

. j 0.30.

W. HULSENBOOM. Cursus in Loopend Schrift.
No. 17/18 Practische zaken. Gecartonneerd .f 0.30.

L. MARRENOA.

Schriflelijke opgaven in 191/, van

de toelaiings-Examens voor de Idjks-Landb. School
te Wageningen, de Gerard Adriaan van Swieten
tuinii-school te Frederiksoord, en van aile RijksLand- ell Tuinb -winterscholen. 1 weede Bund. f 0.40

J. MULDER. Examenvl'agen en -Opgaven over Na-

tuurkennis.

Plantkunde. Met toelichiingen ten
dienste van a.s. Onderwijzers(ressen). Plantbeschrijving. 2 deeltjes a. . . . . . · · . J 0.70.
T. PLUl!v1.

Hoofdzaken der Algemeene Geschiede-

nts

in schetsen en verhalen. 7weede stukje.f 1,-.

Tijdsohrift v. Geschiedenis, Land en Volkenkunds,
Onder Redactie van Dr. M. G. de BOER en R. SCHUlL/NO.
27e jaargang No.2. Prijs per jaargang van 6 aft. j 5.P. WI] DENES. Vraagstukken over Roogere Algebra
en Rekenkunde. · · . . . · . . . Oeb. j 2 50

Uitgaven van P. NOOROHOff te Groningen

Herdru~ken April 1912.
Dr. A. F. H. BLAAUW. VROEG TO] GOD. Leesboek voor huisgezin, zondagsschool en catechisatie. vijfde verb. druk. Met een
lich tdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . , f 0.30.
Bij 100 en meer ex. a f 0.25. Gebonden met cen kaart van Palestina
f 0.50.
Dr. H. BLINK. NEDERLAND. Natuurkundig- en EconomischGcographiscti beschreven. Handleiding bij het onderwijs in de
Aardrijkskunde van Nederland ten dienste van H. B. Sch. Gymn.
Kweek- en Normaalscholcn, Handelsscholen enz, Met een korte
samenvatting. Met 15 schetskaarten en eene kaart in kleuren.
Vierde geheel herziene druk . . . . . . f 1.75 geb. f 2.00.

A. L. DE SONT.

Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis.

(Oak voor het Handelsonderwijs). In 130 kaarten en bijkaartjes. Vierde geheel omgewerkte druk. f 2.00
geb. f 2.50.

R. BOOSMAN en R. BOS. NieU1Ve

Rekenschool.

Rekenbock

voor de lagere school.
Tweede Stllkjc A-B. Hoeveelheden tot
100. Derde druk
a f 0.20, gee. f 0 25.
Vierdc Stukje A. Hoeveelheden boven 1000. Vierde druk.
f 0.20, geb. f 0.25.
Zesde Stukje B. Berekeningen in de praktijk. Vierde druk.
f 0.20} gee. f 0.25.
R. BOS. Voorlooper van .Buiten Nederland". Eerste leerboekje
der Aardrijkskurule van Europa en de Werelddeelen. Ale! een
kaartje en 10 af beeldingen van Oostindische producten, Vierde
herziene druk. . . . . . . . . . . . . . . . . f 0.15.

R. BOS. Tweede Teekenatlas (Europa en de 'LFcrelddcclen) in 20
gekleurde kaarten. Tiende druk.

. . .

.

f 0.35.

Gee.

f 0.50.

R. BOS. Eerste Teekentrap. Vooroefeningen in he! teekencn op de
lagere school. No.1 en 2. Derde druk. . • . . iz f 0.12;) .
P. BOSSEN en D.lVIARS. Zeevaartkundige Tajeten. voor 30° N.B.
720 N. B. Tweede vermeerderde druk. Gee. ! 2.70. Oeb.! 3.00.
B. LAARMAN. Toestanden en Gebeurtenissen. Eenvoudige lessen
over de Vaderlandschc Geschiedenis voor het vijide of zesde leerjaar. Tweedc deeltje. Achtste geill, druk .
. f 0.35.

A.

R AAL TE Jr. ell L. DE VRJES. Taahverk voor
school III. Vierde druk . . . . . . . .

1'.

W. A. WISSELIN K.
II Elfde druk. .

de lagere
. f 0.30.

Vraagstukken fer oejening in de Algebra.
.

.

.

.

. .

. . f 0.50.

Ditgaven van P. NOORDHOff te Groningen.
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De Inductieve Methode bij ons Onderwijs.
Bij meer dan een gelegenheid bleek, dat in den kring der voorstanders van het Christelijk Onderwijs een zekere schroomvalligheid
was, om het onderwijs in de Natuurkunde op onze scholen in te
voeren of althans aan dit vak veel moeite, tijd en geld te besteden.
Niet, dat men niet gaarne erkende, dat het naspeuren van des
Heeren ordinantiën in de Schepping een werk is waarin ook de Christen kan genieten ; niet, dat men er niet van overtuigd was, dat vele
geloovige en recht vrome mannen tot de vermeerdering der kennis op
dit gebied zeer aanzienlijk hebben bijgedragen ; ook niet, dat men
voor de materiëele en formeele waarde van het onderwijs in dit vak
geen oog had ; neen, die tegenzin laat zich verklaren ten deele uit het
marktgeschreeuw van grootendeels halfgeleerden, alsof de resultaten
van de studie der natuur het Christelijke geloof reeds morsdood hadden geslagen, en vooral uit de vrees voor het veldwinnen van de op
de spits gedreven z.g.n. inductieve methode, de erkentenis van de bekoring, die van deze uitgaat en het meer of minder duidelijk besef
van hare eenzijdigheid en ontoereikendheid.
Inductie is een term uit de logica of redeneerkunde. Ze duidt de
methode aan volgens welke een kenmerk of eigenschap, die gemeen
is aan een groot aantal dingen van dezelfde soort, ook wordt toegekend
aan alle voorwerpen van die soort ; ze geeft derhalve een besluit uit
het bijzondere tot het algemeene. Juist hier tegenover staat deductie ;
dit beteekent afleiden, n.l. het afleiden van eene bijzondere waarheid
uit eene algemeene.
In de páedagogiek spreekt men van een inductieven en een deductieven leergang. Vooral bij het onderwijs in de natuurkunde en dat
der wiskunde worden ze het meest zuiver aangetroffen, dus daar, waar
het doel van het onderwijs is het opsporen van den logischen samenhang der begrippen om daaruit wetten en regels af te leiden. Het
Paedagpgisch Woordenboek zegt: „Bij den inductieven leergang wordt
eene algemeene waarheid uit een aantal bijzondere gevallen afgeleid.
Dit zal het meest bij de kennis der levenlooze natuur het geval zijn.
Een aantal bijzondere gevallen wordt daarbij aandachtig beschouwd
en uit dé daarbij voorkomende overeenkomsten en verschillen wordt
de algemeene regel afgeleid. Bij den deductieven gang wordt eerst de
algemeene waarheid bewezen en daarna op verschillende gevallen
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toegepast. Dit is de leergang voor het wiskundig onderricht en de
weg bij de oplossing der natuurkundige vraagstukken."
Inductie, waarnemingen en proeven zijn vooraan te noemen onder
de factoren, die de natuurkunde hebben gebracht op het hoogtepunt,
waarop zij zich heden ten dage bevindt.
Dat de empirie soms gedurende lange tijden is verwaarloosd,
doet hare groote waarde weer te sterker uitkomen, wanneer deze bron
van kennis weer opnieuw aangesproken wordt.
Zoo brak metterdaad een nieuw tijdperk in de geschiedenis der
wetenschappen aan, toen na den tijd der Scholastieken de empirie
hare rechten herkreeg bij de mannen van wetenschap ; in de eerste
plaats bij de sterrekundigen en natuurkundigen zooals Kepler en Galileï.
Als de woordvoerder der met nieuw leven bezielde inductieve
methode moet beschouwd worden Francis Bacon, lord Verulam beter
bekend als Baco van Verulam.
Tot nu toe, zegt deze, is er niemand opgetreden met zulk een
sterken geest en zulk een ernst bezield, dat hij besloten en zich tot
taak gesteld heeft de algemeen geldende beschouwingen en begrippen van zich af te werpen en den effen en gladgeveegden geest voor
de indrukken der afzonderlijke dingen open te te stellen. Er is in de
natuur niets dan de ondeelbare lichamen, die zuiver en individueel
werkzaam zijn naar een wet; de wetenschap heeft deze wet tot grondslag: haar moet zij zoeken en vinden en uiteenzetten niet het oog op
het weten en handelen. Daartoe nu kan men alleen komen langs een
inductieve methode.
Van deze eenig ware methode beloofde Baco alle heil ; wie zijn
methode volgde moest onfeilbaar slagen. Zelfs een blinde kan den
weg vinden, schreef hij, als hij mijne methode volgt, er is geen onderscheid van begaafdheid, er is slechts onderscheid van methode.
Tegenover de eindelooze deductiën der scholastieken was dit betoep van Baco op de waarneming en het experiment der concréte
dingen niet onbegrijpelijk. De Scholastieken toch beschouwden de
wetenschap als een afgewerkt gebouw. Het eenige wat nu nog maar
overbleef was het zuiver bewaren, het volkomen in zich opnemen
van datgene wat reeds van eenig ding geleerd was. Hun wetenschap
was als een museum met opgezette beesten, inwendig dor en dood.
Maar deze twee uitersten door Baco en de Scholastiek voorgesteld
zijn slechts de ebbe en de vloedgolf, die in de historie van het
menschelijk denken elkaar telkens en telkens weer opvolgen.
Ook in vroeger eeuwen heeft de. wetenschap het karakter ge.
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dragen van een systeem, opgebouwd uit de overlevering, door opeenvolgende geslachten aan elkaar overgedragen, dat door het denken
steeds verder werd uitgeplozen en dat ten slotte weer in Scholastiek
en casuïstiek verliep. En dan kwam hier tegen weer reactie.
Zoo stelde zich Socrates tegenover de Sophistiek : geen bloote
inbeeldingen en meeningen, geen overgeleverde onbegrepen vooroordeelen en samengeraapte kennis, geen holle woorden en phrasen,
maar het logisch ontwikkeld inzicht in de dingen en hunne onderlinge
verhoudingen, dat maakt volgens dezen wijsgeer den mensch wijs,
ferm, invloedrijk, gelukkig. Wetenschap is niet het bezitten van, maar
het zoeken naar waarheid en het begrip van weten zoekt hij in het
pogen om tot weten te komen. En ook in de Middeleeuwen, omstreeks
de 11 e eeuw had Abailard zijn wijsgeerige school met het grondbeginsel, dat wij door twijfel tot het zoeken en door liet zoeken tot het
vinden der waarheid komen.
Wij echter leven in de periode door Baco ingeluid, waarin steeds
scherper de eisch wordt gesteld de algemeen geldende beschouwingen
en begrippen van zich af te werpen en den effen en gladgeveegden
geest voor de indrukken der afzónderlijke dingen open te stellen.
Immers, wat is waarheid? En wat behoeft dan bewaard en ontzien ?
Wij zijn aan het zoeken en dit zoeken der waarheid geldt ook in
onzen tijd meer waard dan haar bezit. Ook in de school. Geen geheugenwerk, geen bijbrengen van kennis is het doel van het onderwijs,
op het oordeel komt het aan, de kleine leerling moet een zelfstandig
onderzoeker worden, vooral zelfstandig.
Of deze prikkel tot zelf zoeken, zelf speuren, of deze inductieve
methode niet rijk aan resultaten is geweest ? Met name op het gebied
der natuurwetenschappen is onze kennis, vergeleken met vroeger
eeuwen, met reuzenschreden vooruitgegaan. De resultaten van het
wetenschappelijk onderzoek toegepast op de praktijk hebben aan heel
de cultuur, aan heel ons wereldbeeld eene andere gedaante gegeven.
Evenwel bij het optrekken van dit glanzend schoone gebouw blijken
nu de oude fundamenten geheel ondergraven en alles kraakt en scheurt.
De klacht: wij zullen het nooit weten, heeft al herhaaldelijk geklonken.
In de wereld der wetenschap heeft een algemeene onvoldaanheid de
overhand gekregen ; na het intellectualisme en de critiek komt de mystiek weer aan het woord, tegenover het materialisme de leer der
energie, de theosophie bracht in het modern Europa de oude wijsheid
der Indiërs, in allerlei vormen herleeft heidensch bijgeloof.
Immers wat staat nog vasi? Hoe staat het zelfs met die ijzeren

natuurwetten? Op welk een harde proef stelt niet het geheimzinnig
radium met zijn wondere eigenschappen de wet van het behoud van
arbeidsvermogen ? Hoe wordt in den laatsten tijd niet geschud aan
de wetten der straling? Trouwens hoe komt men aan zulk een wet?
Toch niet door empirie en inductie alleen ! Phantasie, geen onbeteugelde,
wilde phantasie, maar dan toch verbeelding, een inval, een gelukkige
gedachte is de aanleiding tot een vruchtbare hypothese, die de menigte
der waargenomen verschijnselen rangschikt en ordent, die ook door
nieuwe waarneming en herhaald experiment bevestigd kan worden en
dan verheven wordt tot wet of theorie. Maar straks komt een nieuw
onderzoek aan hun vastigheid schudden en vaak blijkt, dat ze geheel
moeten worden prijsgegeven. Zoolang ze de feiten zoogenaamd verklaren kunnen deze werkhypothesen waarde behouden, doch nimmer
kunnen ze voor vaststaande resultaten der wetenschap worden
uitgegeven. En zijn het nu niet menigmaal zulke gansch onbeproefde,
zulke wrakke beweringen, die met brutaalheid als onomstootelijke
resultaten der wetenschap tegen het Christelijk geloof zijn uitgespeeld ?
Neen ook in de wereld der wetenschap staan deductie en inductie
naast elkaar, ze steunen elkaar, ze behooren bij elkaar als de inademing
en de uitademing. En zoodra de vastigheid des geloofs en de realiteit
der historie wegvallen dan stort ook dit machtig gebouw ineen, dan
is de wetenschap een ijdele waan.
Zoo is in de wetenschap tot zelfs de natuurwetenschap niet een gebouw van louter inductie maar een complex van denkprocessen en hoe zal
dan bij het onderwijs deze inductieve methode in al haar eenzijdigheid
kunnen gebruikt worden ? De theorie luidt dat dan de inductieve weg
der wetenschap in de les in een sneller tempo moet doorwandeld worden.
Daar het evenwel onmogelijk is zooveel waarnemingen te laten doen en
zoolang te laten nadenken tot de leerlingen de wet zelf gevonden
hebben, wordt de schijn gered. De onderwijzer helpt een handje en
de zaak komt in orde. De waarneming is hier echter inderdaad een proefneming, die den leerling overtuigen moet van de algemeene geldigheid
van de wet; zoodat het onderwijs inductief in naam, maar in waarheid hoofzakelijk deductief is. Toch meent de onervarene, dat hij zelf
heeft gevonden en overschat eigen kennen en kunnen ; iets dat des te
gevaarlijker wordt naarmate hem meer wordt gesuggereerd, dat hij
hulp wel missen kan, dat hij maar zelf heeft te zoeken, dat hij niets
behoeft te gelooven op gezag, en zoo meer !
Kan da'n de inductie ganschelijk niet gebruikt worden ?
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Welzeker ! het is zelfs wenschelijk de empirie op den voorgrond te
brengen ; dat werkt als prikkel en verhoogt de belangstelling. Men
wake er echter voor door voorbarige volledigheid en schijnbare logische
nauwkeurigheid deze jonge, ontvankelijke zielen tot vroeg-rijpe sceptici te maken. De streng doorgevoerde inductieve gang brengt tot ontkenning en twijfel zonder daarvoor eenig houvast te geven aan het
menschelijk denken. Naast de inductie behoort steeds de deductie. Wij
staan op de schouders. van onze voorgangers en hangen organisch
met heel de menschheid samen. „De school dient in de eerste plaats
te zijn een bewaarplaats van de beschavingsschatten van het volk, om
die als eene heilige traditie over te dragen op de jongelingsschap van
elke nieuwe generatie."
E. VAN NIEKERKEN.

De Schoolgemeenschap in theorie
en praktijk.
INLEIDENDE OPMERKINGEN.

In een artikel in Ons Tijdschrift opgenomen') hebben we het algemeene beginsel, waarvan Selfgovernment uitgaat, omschreven. We
betoogden, dat o.i. de idée zelfregeering voor onze scholen niet deugt;
allereerst, omdat er van eigenlijke zelfregeering geen sprake is, in al
de toepassingen, die we ver meld vonden. Maar dan ook, er moet
geen verantwoordelijkheid gelegd worden op schouders, die ze niet
dragen kánnen en niet dragen mogen. De vooropgezette democratische bedoeling schrikte af, achtten we voor onze scholen niet gewenscht. We
vreesden van 't stelsel groote bezwaren, indien de-man-voor-de-klas een
zwakkeling was, — zooals er onder de onderwijzers evengoed voorkomen als in eiken anderen kring. Vooropstellende, dat opvoeding
niet geschiedt allereerst door een stelsel, maar door een man, door
een karákter, meenden we toch, in een eigen doorwerking der idée
1) Zie. de Scholastica : Schoolgemeenschap of Zelfregeering? Ons Tijdschrift
1 Febr. 1912, pag. 129 e.v.
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eenig voordeel te vinden ; maar dat moest dan geschieden ook onder
anderen naam : dien van „schoolgemeenschap."
Die schoolgemeenschap wenschen we nu te schetsen, vooral in
de praktijk. TÖch kan de theorie niet achter blijven. Daarom zullen we
in enkele hoofdstukken één en ander mededeelende uit het boek van
Johannes Hepp : „Die Selbstregierung der Schiller," dat alles trachten te beschouwen van uit ons beginsel,. het toetsen aan de praktijk van het schoolleven en aan wat van andere zijde ons omtrent de
ontwikkeling van het sociaal gevoelen der kinderen wordt medegedeeld.
* *
Zelfregeering der leerlingen bedoelt, bij de handhaving der schooltucht gebruik te maken van de eigen krachten der leerlingen. Door
de leerlingen zelve te betrekken in de handhaving der schooltucht,
bereikt men, dat er belangstelling zal zijn allereerst ;* dat het gevoel
van mede-verantwoordelijkheid bij de leerlingen wordt gewekt ; dat
gemeenschapszin wordt opgewekt, onderhouden en in juiste banen
geleid. We komen daarop later terug.
Al dadelijk komt Hepp ons in het gevlei : hij eischt op de school
opvoedend onderwijs, en spreekt dan ook van de Erziehungschule. Die
acht hij noodig als wij. In zijn motiveering — die omgaat buiten de
eenheid in opvoeding tusschen huis en school — opent hij nieuwe
gezichtspunten.
Tot dat de Leerplicht alle kinderen naar de school bracht — in
Zwitserland reeds meer dan een menschenleeftijd geleden — groeide
de jeugd bijna zonder uitzondering op onder de leiding der ouders.
In de stad waren de werkplaatsen der huisarbeiders en op het platteland de afgelegen, eenzame boerenwoningen de middelpunten van het
menschelijk bedrijf. Daar hadden de kinderen, bij de schoolopvoeding,
velerlei opwekkenden en gezonden arbeid te verrichten. Op de meest
natuurlijke wijze gingen kennis, ervaring, gewoonten en levensbeschouwing der ouders met en tijdens den arbeid op de kinderen over ; en
die gewenning was een der krachtigste middelen ter opvoeding.
Groote opvoedingskracht ging ook uit van de dorpsgemeenschap.
Die kracht werkt nög op het platteland. Daar worden de vergrijpen
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tegen de publieke orde, de overtredingen van Gods gebod, niet gedaan
door den een of den ander, dien men als een onbekenden beschouwt, als
n een" man, maar door een lid der gemeenschap, die men kent, „van
haver tot gort", zooals het volk het uitdrukt. De schande der overtreding wordt dieper gevoeld, waar de dader al zijn beoordeelaars
kent ; in die dorpsgemeenschap zit zekere voorbehoedende opvoedende
kracht. Daar werkt nog de kracht der communis opinio ; er is onderlinge tucht. Ieder lid der dorpsgemeenschap woont in een glazen huis,
waar ieder instaart. ln 't algemeen werkt daar de opvoedende krach t
der kleine kringen. In zulke toestanden heeft het huisgezin nog de
plaats in de opvoeding. Het zijn de ouders, die in hoofdzaak de geestelijke ontwikkeling van het kind leiden ; die het opvoeden. En ná den
kinderleeftijd wordt de taak der verdere opvoeding overgenomen door
de kleine gemeenschap, waarin zich nauwer afteekenen nog enkele
kringen : die van de kerken.
Zulke toestanden — zoo gunstig voor de taak der opvoeding, der
karaktervorming — komen voor, misschien nog in afgelegen streken ;
in landen, waar de moderne vervoermiddelen nog niet de „beschaving"
hebben gebracht tot in eiken uithoek, waar nog niet het uitzwermen
van de jongé, krachtige dorpsbewoners de beste krachten vaak aan
de gemeenschap onttrokken heeft, om die te doen onder gaan in het
probleem van den nieuwen tijd : het industrie-centrum, de groote stad..
Wat komt daar van de huiselijke opvoeding terecht? Saamgehokt
in kleine woningen, meerdere gezinnen in één huis ; afgescheiden van
eiken intiemen omgang met de natuur, groeit de volksjeugd op. Vader
is den ganschen dag in fabriek of werkplaats ; soms moet moeder er
ook op uit om den kost te verdienen. Van huiselijke opvoeding is
nog maar in weinig gevallen sprake.
In die groote menschen-opeenhoopingen, komt de overheid dan
ook een steeds grooter deel van de opvoeding van het volkskind aan
zich trekken.. D. w. z. van de lichamelijke opvoeding.
Schoolvoeding, schoolkleeding, schoolbad — waarom niet binnenkort schoolslaapstee ? -- brengen de zorg voor de kinderen over van
de ouders op de overheid.
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Maar aan de geestelijke vorming doet diezelfde overheid niets.
Aan de karaktervorming al evenmin. Dat kán ze niet anders, nu het
gezin niet langer de levende celkern der gemeenschap in haar lagere
kringen blijft.
Op de z.g. vèlksschool moet dus nu ook aan opvoeding „gedaan"
worden. De school moet Erziehungschule worden.
We hebben Hepp s gedachtengang zóó trachten weer te geven,
als we meenden, dat hij ze in Önzen toestand zou gegeven hebben.
Hoè hij de taak der Erziehungschule opvat, blijke uit één citaat:
„Velerlei, wat in eerster instantie taak der ouders was, als gewenning aan ordelievendheid, trouw in het kleine, welvoegelijkheid
(Anstand), dienstvaardigheid, stiptheid, waarheidsliefde, kan den
meesten kinderen eerst gedurende de schooljaren met veel geduld en
ten koste van véél tijd en kracht worden bijgebracht. Niemand zal het
daarom aangenamer zijn, dan den onderwijzer, als de toekomst weder
meer natuurlijke en gezonde sociale toestanden scheppen zal. Maar
ná moeten we met de werkelijkheid rekenen, en die dwingt ons, meer
voor de opvoeding der kinderen te doen dan tot nog toe."
De beteekenis van het Christelijk beginsel voor de opvoeding
blijkt uit dit alles duidelijk. Zeker, de school is een onderwijs-instituut Maar door hen, die de wisselwerking tusschen hoofd en gemoed
erkennen, voor wie intellect en karakter niet los naast elkaar staan,
is de waarheid, dat we dóór ons onderwijs opvoeden moèten, altijd
klaar ingezien. 't Is in onze kringen steeds geweten, dat opvoeding
en onderwijs in-de-school niet te scheiden zijn. Al was het alléén en
voornamelijk waar, door den gróóten, beteekenenden invloed, die, ongewild misschien, maar zèker, voor het kind uitgaat van den onderwijzer. Door zijn voorbeeld — in goeden of kwaden zin — is hij al
opvoeder. En dat voorbeeld werkt gedurende de schooljaren : een gróót
deel van den kinderlijken leeftijd ; 't werkt misschien héél voorzichtig,
héél langzaam, maar zèker.
Dat wordt te klemmender, indien Hepp's voorstelling van de veranderde — eigenlijk verworden — toestanden waar is. En daaraan
valt niet te twijfelen. Er is zeker eenige overdrijving; eenige gering-
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schatting van den ouderlijken invloed, die toch nog voor héél wat
uren per dag werkt. En, bij werkelijke (Aders, kráchtiger werkt dan
de schoolinvloed in 't algemeen genomen, doet. 't Oude spreekwoord:
Zoo als de ouden zongen, piepen de jongen, heeft in onzen tijd nog
groote waarheid. 't Kind is, menschelijkerwijze gesproken, het product
der ouders. Het brengt in zich mee de kiem der zonde in het algemeen —
maar' vooral voor die van de zonden der ouders zijn de ontwikkelingsvoorwaarden in het ouderlijk huis gunstig. Evenzoo zullen, door
voortdurend voorbeeld en gewenning, veelal de goede eigenschappen
der ouders eerder en gemakkelijker worden overgenomen. Dus, ook
in den ongunstigsten toestand is de invloed van het gezin, van de
opvoeding dóór het gezin, niet gering te schatten. Ook niet van de
góede eigenschappen en hebbelijkheden, door het gezin gekweekt.
Wie meent, dat de school de eenige, de voornaamste opvoedingsplaats is, vergist zich m.i. even sterk, als wie 't tegengestelde
verdedigt.
De kracht van de opvoeding bij onderwijs zit in de eenheid van
opvoedingsbeginsel in huis en schciol. Daaraan moeten we vasthouden.
Want daarin zit ook onze kracht bij de karaktervorming.
In de jeugd worden als regel de lijnen getrokken, waarlangs het
karakter zich ontwikkelen gaat.• Daarom kan er op die eenheid niet
genoeg aangedrongen worden. Waar ze zoek is, zal bet resultaat der
gemeenschappelijke opvoeding allicht gering zijn.
Maar als er nu thuis van geen opvoeding sprake is? Dat zal, in
dien volstrektm zin genomen, op onze scholen uitzondering blijven.
Als het 't geval is, dient pas in de allerlaatste plaats de school zich
de taak van het gezin op te leggen : allereerst dient getracht, door op
de ouders te werken, die hun verantwoordelijkheid voor te leggen, in
dien toestand verbetering te brengen. Wenschen we dus niet, dat de
school de opvoedingstaak der ouders onderneemt, wel moet toegegeven,
dat onze tijd aan de schoolopvoeding bijzondere eischen stelt. Onze
tijd kenmerkt zich door verslapping van het verantwoordelijkheidsgevoel. Bij het gisten en woelen der ideeen en idealen, wordt maar
-
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al te vaak de stelregel toegepast, eenmaal (ten onrechte) aan de Jezuieten toegeschreven : het doel heiligt de middelen. Men heeft dát doel
voor oogen. Men ziet enkel daarnaar. Weegt niet de beteekenis zijner
woorden voor den hoorder, den lezer. De critiek op het bestaande is
fel, snijdend. Die grijpt méér in dan wat ter opbouw gedaan wordt,
want ze wordt beter beprepen, zooals 't publiek meestal niet grooter
belangstelling kijkt naar het afbreken van een groot werk, dan naar
den opbouw van een ander daarnaast. Bij het afbreken zijn meer
spannende momenten ; de prikkels zijn feller. En het felle spreekt tot
ons, zoolang onze smart niet gelouterd werd. De jordaansche vrouw
vindt haar fel-rood-geblomde hoed even mooi als de waarlijk beschaafde
dame de hare, die fijn , van lijn en teer van kleur is, sierlijk aanpast aan
haar hoofd. Pe zucht tot het felle voert de menigte naar,de bioscopes,
vooral die met „sensatie-films." Sensatie, fel rood öploeiend als de
vlammen bij onbluschbaren brand, daarheen gaat het hart uit van de
kindefen dezer eeuw. En sensatie-zucht kent géén verantwoordelijkheid ; de, succesjacht slechts- een geringe.
Verantwoordelijkheidsgevoel en zelftucht zijn nauw, verbonden.
Wie 't eerste hééft, zal de noodzakelijkheid der 'tweede inzien ; wie
geen zelftucht kent, omgekeerd, zal zich zijn verantwoordelijkheid
niet dan nauwelijks bewust zijn ; in ieder geval, zal vaak missen de
kracht, den wit, om te doèn, wat hij weet dat, 'n bewustzijn van verantwoordelijkheid hem voorschrijft.
Zoo rust dan, wellicht in bijzondere mate, op de huidige school
de taak, dat verantwoordelijkheidsgevoel te wekken, te verlevendigen,
bij de kinderen -van nti — de mannen van straks. Gaat ze dat doen,
dan ziet ze zich voor een, uiterst moeilijke taak geplaatst. Vooral die
volksschool, die de onderste lagen der maatschappij heeft „op te voeden".
Want dan zal er gepredikt worden tegen het kind, over verantwoordelijkheid — en het ziet -- als de idée in, hem gaat ontwaken,
— dat de maatschappij van hem geen verantwoordelijkheid verwacht.
Want ze eischt geen zelfstandigheid van hem bs Ze laat hem, groot geworden, drinken, luieren, staken, leven naar de begeerte, zonder hem
aansprakelijk te, stellen voor andere, gevolgen zijner daden, dan die

onder de strafwet vallen. Ze komt hem veeleer in dat alles tegemoet,
in een ziekelijke filantropie, die misschien verkapte kiezersfok is.
Onder zulke omstandigheden — en de groote steden kennen die
niet meer als uitzonderingen — wordt het wél moeilijk, om te trachten
verantwoordelijkheidsgevoel op te wekken, op te kweeken liever.
Vooral omdat verantwoordelijkheid, naast onafhankelijkheid, veronderstelt in niet geringe mate gebondenheid aan een macht, waaraan de
verantwoording gedaan moet worden.
Bij den Christen-opvoeder móet verantwoordelijkheidsgevoel berusten op 't zich gebonden weten aan God, als uiterste Opdrager van de
taak der opvoeding ; als éénig Stabiele in een wereld van labiliteit.
Van die opperste verantwoordelijkheid wil de ongeloovige opvoedingsleer niet weten. Hier zit zeker mee een der oorzaken, de voornaamste, waardoor het opvoedingswerk moeilijk slagen kán.
Maar in het weten van die Opperste verantwoordelijkheid zit
tevens de kracht der Christelijke opvoeding ; óók op de School. Juist
ook in onzen tijd — wórden er nieuwe tijden, zijn er al geboorteweeën, of is het altijd zoo geweest ? — juist in ónzen tijd stelt dit
alles groote eischen aan wie zich tot het werk der Christelijke Opvoeding in de school begeeft. Met bewustheid van 't moeilijke der taak
dient gearbeid, zoo noodig aan -de hervorming der schooltucht. Maar
bij alle hervorming ga onverbiddelijk de eisch voorop van zélfhervorming. Te midden van al dat wisselende sta de Christen- opvoeder :
bewust van roeping, taak, kracht, bewust van het doel van zijn werk,
en biddend werkzaam allereerst en allermeest aan zelfhervorming
Want géén andere tucht-taktiek, — laat ik het zoo noemen — zal
baten, indien de daad niet gaat vóór de leer, indien niet de persoonlijkheid de beleving geeft der idée.
In meerdere kringen — ook soms in de onze — hoort men de
scheiding van persoonlijkheid en ideé, verdedigen, goedpraten
althans.
Onder wetenden kán dat misschien, maar het kind, dat niet altijd
de abstracte idée vat, maar wel de concrete beleving ervan, spreekt
zoo niét. Dat eischt gááfheid, gehéél-zijn in de beleving van het hem
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gepredikte. Juist het té jong opmerken dier tweeheid, heeft menig
teeder ziele-groeisel „in den knop gebroken."
Vóór verandering van tucht-taktiek ga dus, als onverbiddelijke
eisch : zelfhervorming. Vóór zelfregeering door de leerlingen : zelfregeering van den onderwijzer.
Bekende waarheden, zeker, maar ook onder de Christelijke opvoeders moeten bekende waarheden gerepeteerd. En dan zoo methodisch mogelijk — zoo doen wij immer altijd, tot zelfs als we schoenen
uit- en aantrekken ? — zoo methodisch mogelijk ; nfi, bij de bespreking
van ons onderwerp, ligt een dergelijke repetitie voor de hand.
* *
Belangrijke opmerkingen maakt Hepp omtrent hervorming der
schooltucht. Uit wat hij daarover zegt, blijkt, dat hij die niet ánders
wil hebben, omdat hij ze anders wil, maar omdat ze dan goed wordt.
Grondslag der opvoeding moet zijn Wederzijdsch Vertrouwen.
„Is het niet bedenkelijk", zoo vraagt hij, „dat de leerlingen zoo
weinig uit innerlijken aandrift en uit eigen overtuiging werken, en dat
in zooveel opzichten dwang en druk moet geoefend worden ? Bedienen
de kinderen zich niet dikwijls van leugen of list, omdat ze den onderwijzer vreezen ? maken ze hun werk niet, omdat ze voor schoolblijven
bang zijn ? Voeren ze de gyrnnastisehe oefeningen niet uit, omdat ze
hun bevolen worden, en schrijven ze niet netjes, omdat ze anders
slechte rapport-cijfers krijgen? Hoe kan dan de onderwijzer invloed
krijgen op 't diepste en innerlijkste wezen van den leerling, als de
wederzijdsche verhoudingen niet van meer vriendschappelijken aard
zijn? Slechts hij heeft macht over de jeugd, die hun vertrouwen geniet en ze met het zijne tegemoetkomt."
„Er zijn onderwijzers, die nooit het kwaad van den leerling vergeten kunnen. Steeds komen ze hem met hun- wantrouwen tegen;
achter eiken kinderlijken overmoed zoeken zij kwaad ; elk onschuldig
lachen wekt hun argwaan ; 't is alsof ze-een boekhouding opzetten
over de gebreken hunner leerlingen."
Hij wijst op het gevaarlijke daarvan en stelt daartegenover de
tucht der liefde. Oude waarheden geeft hij, zeker, zooals héél de idee
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der zelfregeering oud is. Maar vooral in dit hoofdstuk komen opwekkingen voor, die een onderwijzer nooit uit de gedachten moesten gaan.
„Wij moeten voor de jeugd niet alleen zijn meester, leeraar, maar
ook vriend en mensch. We mogen niet rusten, tot we in ieder kind,
zelfs in 't meest gezonkene, de plek hebben gevonden, waar een goed,
liefdevol woord weerklank vindt. De Liefde zij ook in den onderwijzer
de drijvende kracht!"
Niet allereerst bestrijding van het kwade, maar ontwikkeling van
het góede, acht hij eisch van goede schooltucht.
Nu is schoolopvoeding altijd massa-opvoeding, die eigen, zware
eischen stelt. Welken invloed oefenen de kinderen op elkander uit?
Dat is een vraag, van 't allergrootste belang bij den arbeid in de
school, die juist doordat ze massa-opvoeding geeft, in dat opzicht
verschilt van de huiselijke opvoeding. Bij de beantwoording van die
vraag is van 't uiterste belang een andere, die Hepp niét stelt : Wie
staat er voor de klas ? Foerster spreekt van een „onderstroom van
verzet" die er in elke klasse is. Dat die onderstroom verdwijnen zal,
gehéél, wie gelooft dat? Waar kinderen de symptomen vertoonen, dikwijls in afschrikwekkenden vorm, van den vloek der zonde; waar ze
„in zonde ontvangen en geboren", zondaar zijn, kan niet verwacht
worden dat die uiting der zonde ooit volkomen teloor zal gaan. Bij
alle idealisme ook inzake tucht-reform wordt dat te vaak vergeten.
De erkenning van de waarheid der zonde maakt de taak, die
't vraagstuk der klasse-tucht ons stelt, niet gemakkelijker. Want die
erkenning zal nooit worden mogen verontschuldiging voor eigen
gebrekkig pogen. Ze moet ons alleen brengen tot juiste doelstelling.
Want bij onjuiste doelstelling worden 'verwachtingen gewekt, waaraan niet voldaan kán worden. En dat leidt licht óf tot ontmoediging,
of juist tot lichtvaardigheid. Wie zijn doel onjuist stelt toch, zal het
onbereikbaar vinden En wie werkt tot bereiking van het onbereikbare ?
De erkenning van het feit der zonde, van de onvolkomenheid der
menschelijke natuur, doet in de opvoeding streven naar het bereikbare ; niet naar de volmaking door uitwendige omstandigheden alleen,
of zelfs hoofdzakelijk; maar naar de inwendige vernieuwing des harten.
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Wie het feit der zonde erkent, zal dus in zijn tucht dát hoofddoel
voor oogen houden. 't Aan uiterlijkheden gewennen, hoe belangrijk
die ook zijn, kan niet voldoende zijn ; kennis moge beteekenis hebben, ook een kennis van de gronden der uiterlijke tucht, boven
dat alles staat de omzetting van 't zondige hart ; de ombuiging van
den zondigen wil naar de dingen Gods.
En dat laatste is Gods werk ; maar wij mogen aan dat werk deel
hebben. Tot ons komt de eisch der bekeering allereerst. En in wien
het wonder dier omkeering niet heeft plaats gehad, die kán niet wezen
de geheiligde persoonlijkheid, die inwerkt op .de leerlingen.
Voor de Christelijke opvoeding ligt het geheim van de opvoeding
voor een goed deel in de persoonlijke verhouding, waarin de opvoeder zelf tot God staat, en waarin hij den leerling tracht in te leiden.
Nu is er ongetwijfeld in Christelijke tuchtoefening nog een belangrijk ander element dan de persoonlijke vroomheid. Het is dat der
persoonlijkheid. Deze alléén is reeds een machtige factor bij tuchtoefening. Persoonlijke vroomheid, zonder dat die steun vindt in een
krachtige persoonlijkheid, zal niet voldoende zijn als voorwaarde voor
juiste regeering en tucht. Maar de beteekenis der persoonlijkheid
wordt, geheiligd, gelouterd, versterkt door de persoonlijke vroomheid.
En zeker zal aan den eisch der Christelijke opvoeding niet voldaan
worden, indien niet de persoonlijkheid van den opvoeder gepaard gaat
met werkelijke vroomheid des harten.
Waarom dit alles in dit verband ?
Omdat vooral voor de massale tuchtoefening in de klas deze
beide eigenschappen de grootste beteekenis hebben. Omdat, wanneer
die beide gepaard gaan, de „onderstroom van verzet" er op zal breken,
en verdwijnen.
Elk verzet toch wordt 't best gebroken door een krachtige wil er
tegen over te stellen.
Niet één, die zich uit alléén uit door te eischen ijzeren discipline.
O.i. is men daar wel in onze dagen, onder den invloed van ziekelijke
opvoedingstheoriën, tè bang voor. Ijzeren discipline is, ook in den
nieuwen tijd, eisch van samenleving. Denk maar alleen aan wat in de
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moderne vakbeweging wordt geëischt van den enkeling. Volkomen
onderwerping aan den wil der meerderheid, op straffe van uitstooting
en wat de vakbeweging aan nog strenger straffen kent. Wee hem,
die b.v. inzake staking, tegen dien wil der meerderheid ingaat. Dat is
zeker een discipline, welke voor die in het leger niet onderdoet. De
staatkundige partijen, Uk vereenigingsleven, eischen onderWerping van
den wil aan een anderen, hoogeren.
Hoewel op de blinde onderwerping b.v. der Jezuieten, voor wie
het perinde ad cadavram geldt, — de uiterste consequentie der discipline — wordt gescholden, komen de nieuwe maatschappijvormen
toch eigenlijk met dezelfde eisch tot den enkeling. Alléén wordt hier
de hoogere wil de meerderheidswil; niet meer die van den best toegeruste, door kennis, levensstand, verantwoordelijke positie.
Discipline — d.i. middel om te komen tot onderwerping van den
wil van een sterkere, blijft dus ook eisch van het moderne leven. En
die discipline — in onzen tijd liever solidariteit genoemd — moet in
het leven der klas uitkomen. Discipline is en blijft een eisch van
massale tuchtoefening. En discipline èischt 't breken van den onderstroom van verzet in de klasse.
Daar zijn verschillende wegen toe.
Om met den ongunstigsten te beginnen : die van de brute macht.
Die van het geweld. Het middel zal nergens worden verdedigd. Of het
ook nergens toegepast wordt? Afdoende is het niet. Het verzet zal
zoodra het kan, voorzichtig, in het verborgen weer opkomen, en zijn
destructief werk doen.
Het mág en kán niet toegepast worden door den Christenopvoeder, die zich zijn taak bewust is. De persoonlijkheid heeft het niet
noodig. De zwakkeling, die boven zijn geestelijke krachten leeft, die
zich een air geeft van boven de zwakheid van zijn wil te staan, zal
er telkens toe komen.
Een andere weg biedt Spencers methode der natuurlijke gevolgen.
Daar moet de opvoeding vooral heldèr in 't licht stellen de natuurlijke gevolgen van het kwaad. Nu worden de „natuurlijke" straffen,
waarmee in vroeger tijd — niet het meest' van de zijde der Christen-
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opvoeders — gedweept is, niet meer als stelsel toegepast. Wie van
eigen zieleleven heeft ervaren, hoe de natuurlijke straf niet kan voeren tot het Men der zonde, en nog meer, hoe die straf het gevoel
van schuld niet wegneemt, die zal met het bewust toepassen van natuurlijke straffen voorzichtig zijn.
Dat er in het onder het oog brengen van de consequenties, die
een zondige daad noodzakelijk met zich mee moet brengen, ook voor
de opvoeding groote beteekenis zit, niemand zal het ontkennen. „Ten
dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven", klonk het al in
het Paradijs. Maar dat is niet voldoende, sedert de eerste rnensch
töch zondigde. De straf wordt, voorál door het kind, aanvaard als
zekere boete, waarmee het zijn schuld denkt verzoend te zien. Al
heeft Spencers methode in de praktijk van het huiselijk leven, dus
bij de individueele opvoeding, eenige beteekenis tot het verkrijgen van
goede en het bestrijden van verkeerde gewoonten, bij de massale opvoeding laat ze ons vrijwel in den steek.
Slechts het stellen van de Christen-persoonlijkheid er tegenover
zal in staat zijn, dien onderstroom tot zijn geringst mogelijke afmetingen terug te brengen. Die persoonlijkheid zal in de klas een geestelijke atmospheer scheppen, waarin het verzet niet tieren kan. Juist in
die klasse-gemeenschap kan de Communis opinio ten goede worden
gekeerd, en is ze de machtige factor tot voorkoming van het kwade.
Daartoe moet de onderwijzer, als mensch, één zijn met zijn klas. En
van zijn geestelijk wezen moeten als 't ware radio-actieve stralen uitgaan naar zijn omgeving. Zoo voorkomt hij véél. Zoo oefent hij de leerlingen in 't zich bedwingen, en voedt door zijn geheele wezen reeds op.
Hij brengt de klasse in een atmospheer, waarin massaal verzet zoo
goed als onmogelijk is. Omschrijf die atmospheer als de onuitgesproken
communis opinio, mij goed. Al staat me daarbij te veel op den voorgrond de, zeer zeker onbewuste bedoeling, als zou het kwade door
wéten allereerst worden bestreden.
Spreek daarom liever van den klasse-geest ; spreek van het hart
der klasse, dat zacht en ontvankelijk is tegenover 't goede ; dat krachtig
staat tegenover het kwade. Dán zijn we waar we wezen moeten In
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't hart der leerlingen moet de verandering ontstaan ; niet in het hoofd.
Van het Mrt zijn de uitgangen des levens. Tucht, die zich op het
hart wendt, behoeft niet begrepen te worden in alle consequenties.
Zooals wij ook de tucht, die God met ons houdt, — ook en vooral
in 't offer van Zijn Zoon — niet begrijpen, maar met ons hart aanvaarden. Tucht moet aanvaard worden. En daartoe moet weer komen
een verandering des harten.
Wie dus als Christen-opvoeder den verkeerden onderstroom in
zijn klasse wenscht te bestrijden, zal in het hárt der kinderen 't zaad
moeten strooien, dat God alleen doet opwassen, maar dat, wat het
strooien, het planten en natmaken betreft, ligt voor rekening van den
opvoeder. Zóó kan er een blijvenden indruk gevestigd worden ; een
nieuw leven in 'kiem zich openbaren. En door het contact van hart tot hart
tusschen onderwijzer en leerling, kan de klassegeest worden Dj& dat
de onderstroom van verzet er niet kán drijven in verkeerde richting.
- Daarmee zijn niet alle middelen veroordeeld, die practijk of theorie
aanbieden. Maar wat we aanwezen — en daaromtrent zal onder Christten-opvoeders niet licht verschil bestaan — moet den grondslag bieden aan al wat gedaan wordt. Al wat niet op dien grondslag berust,
moet mislukken, wanneer men tenminste let op méér dan uiterlijk succes; wanneer men zijn tuchtoelening toetst aan de ideeën van het
Christendom, zooals goud wordt getoetst door de keur.
En wie zich geplaatst weet op dièn grondslag, dien zullen juist
die „middelen uit de praktijk" vaak beter gelukken ; ze zullen meer
van blijvende beteekenis zijn.
DEN HAAG.
1. LENS.

H. SPENCE's Éducation.
Dr. S. 0. LOS.
Het feit, dat van dit paedagogies werk reeds het 46e duizendtal gedrukt
is en dat het voorkomt op de lijst van eksamen-boeken voor onze aanstaande onderwijzers in de Transvaal, noopt mij iets te zeggen omtrent de
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beginselen waarvan dit boek uitgaat. De grondleggende wetenschappen
waarop de opvoedkunde rust, zijn zielkunde en zedekunde. Vragen wij dus
eerst naar Spencer's psychologiese beginselen, voor zover die in dit werk
ontwikkeld worden.
Spencer's zielkunde is afhankelik van zijn natuurbeschouwen, want hij
haalt met volkomen instemming Bacons uitspraak aan, dat de Fysika de
moeder is der wetenschappen. Deze trek heeft Spencer gemeen met alle
Positivisten, dat hij de gehele wetenschap wil doen rusten op exakte • d.i.
duidelijk waarneembare feiten en op de daaruit afgeleide hypothesen. Exakte wetenschappen zijn de hoogste, zo leert hij, omdat ze ons doen inzien
de relatie der verschijnselen en de onverandelike wetten der natuur. Dit
standpunt komt allereerst uit in zijn indeling der Paedagogiek. Ze is een
ontwikkeling van geest en lichaam met het oog op ons zelfbehoud, het behoud van gezin, maatschappij, staat en kunst. Stel dat zijn opvatting van
de paedagogiek zuiver is, dat ze is de wetenschap van wat noodig is om te
leven in de volle zin des woords, zo hebben we het recht om te vragen :
waarom onderzocht Spencer niet eerst wat een kind is, alvorens zijn wetenschap te bepalen en te verdelen? Hangt het doel van de arbeid en het
arbeidsveld in eenige wetenschap niet allermeest af van het objekt, dat bearbeid moet worden ? Spencer zal antwoorden, dat het objekt der Paedagogiek, het kind, zo algemeen bekend is, dat hij de kennis daarvan gerust
kan veronderstellen bij zijn lezers. Welaan, vragen we dus, wat hij in zijn
leerboek zo al veronderstelt omtrent het kind. Allereerst bemerken we dat
het kind begaafd is met een natuurlik instinkt tot zelfbehoud. Later komt
het verstandelik instinkt naar voren, en dit is beter te vertrouwen dan al
onze redeneringen (95). Opvoedkunde verschilt alleen van 't kweken van
paarden, zwijnen en planten door de belangrijkheid van de mens boven het
dier, maar overigens is het buiten kijf, dat de mens aan dezelfde organiese
wetten is onderworpen als de lagere schepselen (178).
Van deze veronderstellingen, die Spencer niet eens nodig acht te bewijzen is de ene al onwetenschappeliker dan de andere. Reeds het terrein
der exakte feiten weerlegt zijn mening, want in ieder hospitaal vindt men
lijders wier geest hun krank lichaam zodanig ondersteunt, dat de ziekte
moet wijken, of wier ogen een geliefde blik opvangt, die hem sterkt, zodat
ze in een gezonde slaap vallen.
Waar vindt men een wet in het organisme der dieren, volgens welke
de geest 't lichaam beheerscht en ondersteunt in lijden ?

Reeds Plato en Aristoteles wisten, dat natuurlike instinkten aan zich
zelf overgelaten gevaar opleveren, evenals een groot sterk lichaam van een
blinde telkens in botsing komt met andere dingen. •Hoe kan Spencer deze
dan wijzer achten dan ons redelik denken van wat strekt tot heil van het
kind ? 't Ergste van deze leer is echter, dat ze het Goddelik element in
's mensen geest loochent, 't welk Plato deed denken aan een voorwereldlik bestaan, dat Aristoteles van buiten deed inkomen in de mens, en dát
de H. Schrift verklaart door de schepping des mensen naar Gods evenbeeld.
Door dit element te verwaarlozen maakt Spencer zijn taak als opvoeder
zeer gemakkelik, want zo heeft hij alleen te doen met kinderen, die verschillen in kwantiteit van groeikracht, maar kwalitatief dezelfde zijn, nl.
„animals" onderworpen aan de wetten der evolutie. De ervaring leert echter
dat er grote kwalitatieve verschillen bestaan tusschen kinderen, nl. onderscheiden natuurlike aanleg, temperament, karakter, hier en daar geniale
gaven, en deze verschillen maken het de opvoeder zo moeilik om te beslissen welke methode hij zal volgen. Het achterwege laten van een
beschrijving van het object der Paedagogiek „het kind" alsof dit algemeen
bekend is, is dus lang niet zo onschuldig in dit boek als het wel lijkt.
Immers is het doel daarvan om het kind als een ontwikkeld dier voor te
stellen, dat uit het chemies laboratorium van de Fysioloog zijn aanwijzing
over opvoeding moet ontvangen. (178). Ook de hoofdindeling van de Paedagogiek is uit psychologies oogpunt onwetenschappelik. Het leven wordt
ingedeeld in persoonlik, huiselik, maatschappelik, staatkundig en esthéties
leven. De ware godsdienst is volgens Spencer de verering van de
Universele kracht, van welke natuur leven en denken openbaring zijn (61).
Deze godsdienst brengt de wetenschap vanzelf mede (63) en haar uitoefening is zulk een bijzaak,. dat de opvoeder zich daaraan niet afzonderlik
behoeft te wijden. Wat wij Christenen godsdienst noemen rust op bijgeloof.
Hier komt het Agnosticisme van Spencer duidelik te voorschijn. De voornaamste godheid, waarmee de opvoeder heeft te rekenen, is het eigen „ik"
van het kind zodat het eerste deel der opvoedkunde is : zelfbehoud, direkt
en indirekt.
Is er geen plaats voor het feit, dat God zich heeft geopenbaard op
algemeene wijze in Christus, toch kunnen we Spencer op zijn standpunt
vangen : Waar blijft gij met het wezen der religie, de zelfopofferende liefde.
UW opvoeder maakt van het kind een egoisties mens, een wezen, dat in
naam van de evolutie-wet „the survival of the fittest" zijn evenmens verdringt.
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De Kristelike opvoedkunde leert het kind zijn God en zijn naaste zodanig
liefhebben, dat het in enkele gevallen de voorkeur verdient zijn leven te
verliezen in plaats van het te behouden, zooals SPENCER wil.
Een derde bezwaar tegen het psychologis standpund der „Education"
is, dat Spencer de ontwikkeling des geestes in ieder individu wil leiden
langs de weg die de algemeen menschelike geest heeft doorlopen. (90) Wat
met deze weg bedoeld wordt, zegt hij niet uitdrukkelik, maar zijn verwijzing naar Mr. Comte zegt genoeg, want daaruit weten we, dat hij de
bekende evolutie bedoelt, waardoor deze wijsgeer de historie van het denken
verklaart. Empirisme, Dogmatisme en Kriticisme, of ook wel Theologie,
Metahphysika en Positivisme zijn de drie stadieen der historie, volgens
Comte. Op dit ogenblik heeft de mensheid het standpunt van de echte
wetenschap bereikt. Hiertegen merken we op, dat de wetenschappen zich
,niet na elkander, maar in meer of mindere mate naast en in verband met
elkander hebben ontwikkeld. Ook is het leven te rijk om in banden van
zulk een enge formule te worden besloten, want niet de eenvormigheid,
maar de verscheidenheid en totaliteit is 't kenmerk van het leven. De in
't Frans en Engels gebruikelike naam „Science" is misleidend, want niet
alleen de natuurkunde maar ook andere terreinen als dat van religie en
zedelikheid hebben recht op de naam van wetenschap. De gedachte der
evolutie moge als werk-hypothese uitnemende diensten hebben bewezen,
evenals de atoom-theorie, maar als wereldverklaring is deze formule totaal
ongeschikt. Is alzo de evolutie van het algemeen menselik bewustzijn langs
de Comtiaansche weg ongegrond, welk recht heeft men om die ontwikkeling aan het individu voor te schrijven? Volgens Spencer's opvatting staat
een van onze kinderen op dezelfde trap van ontwikkeling waarop een
onontwikkeld natuurvolk b.v. de kaffernatie staat in volwassen toestand.
Waarom voeren we dan in onze huisgezinnen niet het pas-stelsel in, dat
de overheid voor de kaffers nodig oordeelt? Omdat bij het kind door aangeboren en verworven aanleg een grondslag voor het karakter bestaat,
waarop ik bij tuchtoefening reken en waarop ik voortbouw, terwijl de
overheid zulk een grondslag bij de kaffernatie niet kan vinden, zodat ze
genoodzaakt is hen als onberekenbare individuen te behandelen. In het
psychologies systeem van Spencer past de ontwikkelingsgang in drie
stadieen ; twijfel, geloof en kritiek, omdat bij hem de gehele inhoud des
bewustzijns bestaat in gevoelens (feelings) en relaties tussen gevoelens. De
substantie der zielen, die achter deze gevoelens schuilt, is onkenbaar,.want
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wij kennen zijn psychiese atomen (units of feelings) die op dezelfde wijze
bestaan als een plotselinge stoot of druk in de stoffelijke wereld. De psychiese atomen vormen een eenheid, die als waarneming een schakel vormt
in de keten der bewustzijntoestanden. De laagste vorm van het zieleleven
is de refleks-beweging, d. i. een instinktieve handeling als van een automaat. Door komplikatie van de uitwendige omstandigheden en het daarmee
gepaard gaande optreden van een centraal-orgaan, ontstaan voorstelling
en herinnering. Ook het denken ontstaat door ervaring, n.l. door dè betrekking van de voorstelling der gelijkheid en der ongelijkheid. Het ktiteriuni
der waarheid is de onbegrijpelijkheid van het tegendeel. Deze uit Spencer's
„Principless of Psychology" geputte gegevens, doen ons zien, dat hij het
menselik bewustzijn verlaagt tot een georganiseerde katalogus van ervaringen
Het streven naar waarheid, dat in het zelfbewustzijn zijn hoogtepunt bereikt, loochent hij eenvoudig. Geen wonder dus, dat hij in zijn Paedagogiek
het kind beschouwt als het produkt van zijn ervaringen, die altijd onzeker
zijn. Tegenover deze opvatting stellen wij, die in de H. Schrift geloven,
deze : dat er werkelikheid is, die ons met zekerheid geopenbaard wordt
in het zelfbewustzijn, dat zich bij ieder normaal mens te zijner tijd ontwikkelt. Met Augustinus roepen wij de paedagoog toe : Ga niet naar buiten,
maar treed naar binnen in de ziel, daar zult ge de waarheid vinden. Want
met het bestaan van zijn eigen persoon, wordt aan het kind tegelijkertijd
geopenbaard zijn afhankelikheid van God en de werkelikheid der dingen
buiten hem. Hiermede heeft de opvoeder te rekenen De duizende vragen
die het kind doet, zijn geen uitingen van twijfel, maar van belangstelling,
anders zou het kind niet voor waarhouden wat zijn ouders of onderwijzers
hein verklaren. Het geloven op gezag is niet een mindere graad van weten,
maar van de hoogste zekerheid, wanneer dat gezag afdaalt van God door
Zijn onfeilbaar Woord. Het krities onderzoek is neit het eindstation van
het schoolkind, maar de Waarheid, de overeenstemming van onze geest
met de werkelikheid Hiermede is tans verklaard de tegenstelling op onderwijsgebied tussen evolutie en revelatie, Darwinisme en Calvinisme. Beide
beschouwingen druisen op zielkundig gebied lijnrecht tegen elkaar in, zodat Kristelike ouders het recht om tot de overheid, die hen evolutionisten
als onderwijzers opdringt, te zeggen : Non possumus, d. i. Wij kunnen
niet samengaan.
Het sisteem der zedelijke opvoeding, dat Spencer in zijn „Education"
heeft neergelegd, komt in 't kort hierop neer. Palmerston, die leert, dat kinderen
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goed geboren worden, slaat de plank mis. Christenen leren, dat kinderen in
zonde ontvangen en geboren worden, en zijn nog verder van de waarheid verwijderd. Spencer kent alleen onvolmaaktheid van de natuur (p. 129). Kinderen
zijn in 't eerst gelijk aan de wilde onbeschaafde rassen (p. 163). Lichamelike
kwetsuren en de daarop volgende pijn zijn dingen, die ons een draad iu
de handen geven, hoe wij het kwaad en de genezing daarvan moeten opvatten. Alle gedrag welks algehele uitkomst, direkt en indirekt, het leven
kwetst, is kwaad, naar de uitkomst, die gelukkig of ongelukkig kan zijn,
moet ieders gedrag worden beoordeeld. Het verbod : „gij zult niet stelen"
zou niet tot de tien geboden behoren, als het stelen beide aan de winner
zowel als aan de verliezer pleizier verschafte. (p. 137 regel 13). Volgens
Spencer zou dus het nemen van een schaap van 'n ander geen diefstal
zijn, indien de steler de bestolene bij zich noodde en op het vlees van dat
schaap onthaalde. In dat geval toch hebben beide pleizier van de diefstal,
In genoemde zin moet ook alle straf voor kwaad beschouwd worden. Wat
wij gewoonlik straf noemen, is eenvoudig een noodzakelik gevolg van het
kwaad, een onvermijdelike reaktie door de aktie van het kwaad opgewekt
(p. 128). Spencer bewijst zulks met het spreekwoord, dat ondervinding de
beste leermeesteres is. Kunstmatig in het leven geroepen straffen vermeerderen de misdaden, de natuurlike straffen verminderen ze. Leer een kind,
dat zijn kamer in wanorde brengt, zelf de boel opruimen, en zie of hij
daardoor geen netheid leert. Deze methode van straffen noemt Spencer de
van God verordende, omdat het kind daardoor een zedelike kennis krijgt
van goed en slecht gedrag, de rechtmatigheid zijner straf zelf erkent, niet
boos wordt op degene die straft en op de beste voet blijft met zijn
ouders.
Als deze hem onvriendelik bejegenen, moet zulks voor het kind de
zwaarste straf zijn. Het einddoel der zedelike opvoeding moet zijn, dat
kinderen zichzelve leren besturen tot een gelukkig doeleinde. Geluk is het
wettige levensdoel (p. 68).
Vullen we deze zedelike beginselen nog aan met de hoofdgedachten
van Spencer in zijn : „Principles of Morality." Het zedelik handelen heeft
tot doel de grootst mogelike som levensgeluk voor de enkele, zijn nakcmelingschap en zijn naaste N bereiken. 's Mensen wil werkt goed, zolang
hij zelfbehoud beoogt, d.w.z. zijn individueel leven in lengte zowel als in
breedte uitzet en daarbij zijn soort onderhoudt. Uit het aangevoerde blijkt
duidelik, dat Spencer behoort tot de utilistise school op het gebied der
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zedekunde. Maar hij is niet geheel en al de leerling van Bentham en Stuart Mili. Deze toch vatten de zedeleer op als een kunst, om de grootst
mogelike hoeveelheid geluk voor de belanghebbenden te produceeren. Deze
kunst, zo leerden ze, wordt door ervaring verkregen, het zedelik handelen
heeft ten doel geluk van onszelf (Egoismus) en 't geluk van anderen (Altruismus). De ervaring leert tussen die beide het rechte midden te houden. Niemand komt echter door eigen ondervinding tot het rechte inzicht, de
meesten steunen op ervaringen van anderen. Daarom onderscheidt men een
empiristies of sociaal Utilisme en een intuitief of ook wel rationeel Utilisme.
Het eerste leidt het handelen af uit de resultaten van opgezamelde ervaringen van vele geslachten, en zet deze ervaring om in het abstrakte begrip
„plicht".
Het rationele Utilisme van Spencer leidt uit levenswetten en voorwaarden van bestaan af, welke soorten van handelen noodwendig geluk en
welke ongeluk voortbrengen. Een van deze wetten is, dat het volgen van
een verwijderd en meer algemeen doel van handelen in de regel zekerder
tot geluk leidt dan 't onmiddellik bevredigen van een instinktief gevoel. De
tegenstelling van het Egoisme en het Altruisme acht Spencer slechts tijdelik
van aard. Door evolutie zal ons mensengeslacht zover komen, dat zelfbehoud en zelfopoffering eenmaal op gelijke waarde zullen geschat worden.
Van twee zijden kan men kritiek uitbrengen op deze zedekundige beginselen van Spencer, die aan zijn Opvoedkunde ten grondslag liggen. Uit
wijsgerig oogpunt is het Utilisme onhoudbaar, omdat daardoor lafheid,
wreedheid, verraad onder bepaalde omstandigheden goed worden genoemd,
wijl ze geluk bevorderen. Hiertegen nn komt ieders gezond verstand op,
want het verstand, dat verre verheven is boven het wisselend gevoel, zegt
ons, dat er enige wetten zijn van het behoorlike en dat ieder rechtschapen
'mens tot taak heeft om mede te werken tot de zegepraal dezer beginselen.
Het bestaan van zodanige wetten blijkt daaruit, dat 't wel gebeurt, dat
zondaren bekeerd worden van hun boosheid, maar niet, dat een braaf man
een schurk wordt. Rechtvaardigheid bezit een hogere werkelikheid dan
goddeloosheid. Het goede is de eeuwige wet van het zedelike leven en
ieder rechtschapen mens ziet door het oog der rede in de triomf van liet
goede een heerlik ideaal, dat hij, hoe onvolkomen zijn streven ook zij,
zoekt te bereiken, voor zichzelf en voor zijn naaste. Wat Spencer het levensdoel noemt, het geluk, is een gevoel, dat de deugdzame handeling begeleidt, gelijk de bloei bij de jeugd komt. Evenmin als de opgaande plant,

die zich om de wijnstok slingert, de edele vrucht des wijns voortbrengt,
evenmin brengt het geluk als levensdoel goede vrucht voort in het leven.
We zien dan ook, waartoe het Utilisme leidt, n.l. tot imperialisme, het vergroten van grondgebied der natieën ten koste van bloed en tranen van
arme en onschuldige medemensen, tot verheerliking van diefstal en moord.
Neen het goede moet door ons om zichzelf worden gezocht en de mens
worden beschouwd als een redelik wezen, dat in betrekking staat tot de
wereld van het goede.
Het godsdienstig bezwaar tegen Spencer's moraal is even ernstig. Wat
hij onvolkomenheid onzer natuur of de barbaarse staat onzer kinderen
noemt, noemt de Heilige Schrift erfschuld en inklevende verdorvenheid.
Het streven naar het goede en het daaraan verbonden geluk, noemt
de H. Schrift een onmogelijkheid, want er is niemand, die goed doet, alle
mensen zijn van nature geneigd God en de naaste te haten. Zulks moge
niet overal en altijd gezien worden, zodra God de mens beproeft door
tegenspoed of doodsgevaar wordt de waarheid hiervan bevestigd, alsmede
door de historie der volken. Alleen Christus kan onze kinderen vrijmaken
van ongerechtigheid, en door wedergeboorte een nieuwe natuur inplanten.
Deze natuur bestaat in de liefde, zodat we uit dankbaarheid jegens Christus
onze Redder een vermaak hebben in de wet Gods naar de inwendige mens.
Een oprecht Christen zoekt uit liefde zijn God en Vader in de hemelen te
behagen en is de tegenvoeter van de Utilist, want zijn levensleus is : „Ziende
in het gebod en blind voor de toekomst." Hoe het onderwijs aan Christenkinderen moet uitvallen, indien het gegeven wordt door een ultilitaries
onderwijzer, een volgeling van Spencer, laat ik ter beoordeeling van de
ezer.
De Paedagogiek rust op twee grondzuilen, n.l. zielkunde en zedekunde.
Uit ons onderzoek is gebleken, dat Spencer positivist is in de zielkunde'
en utilist in de zedekunde. Tans moeten wij nagaan welke gevolgen dit
standpunt heeft voor de opvoedkundige beginselen, die in Spencers' boek
worden verdedigd.
Het tweede hoofdstuk : „Intellectual Education" behandelt de eigenlike
opvoedkunde. De historiese ontwikkeling der .Paedagogiek stelt Spencer
zich aldus voor. In de tijd toen de kerk nog onbeperkt gezag had, was er
geen andere dan de dogmatiese methode.
De opkomst van het politieke despotisme bracht mee de methode van
de plak. Het liberalisme heeft vrijheid in methode aangebracht door het
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kind als autonoom (de wet in zichzelf hebbend) te beschouwen. Nu krijgt
het lichaam van het kind zijn rechten; het onderwijs is niet langer machinaal, maar wordt begrijpelik. Het kind begint met ervaring, met feiten,
komt dan tot beginselen, door veralgemening van het biezondere, en eideuk tot regelen, die vroeger zo dom mogelik voorop werden gezet. Grammatika en syntaxis zijn de laatste dingen, die een kind leren moet. Hoofdzaak is in de eerste tijd van het onderwijs de aanschouwelike methode of
wat Spencer pag. 75 noemt : Object-lessons. Deze moeten zo aangenaam
mogelik gemaakt worden, want de natuur leert, dat al wat een kind aangenaam vindt, gezond voor hem is. Pestalozzi's theorie wordt door Spencer
hoog geroemd, zijn praktijk was als die van een eerstbeginnende nog maar
zwak. (p. 85.)
Na deze historiese uiteenzetting geeft Spencer zeven beginselen van opvoedkundige methode. Ze zijn in 't kort deze. In de opvoeding zij een opklimming van het eenvoudige tot hèt samengestelde, van het onbepaalde
tot het bepaalde, van het konkrete tot het abstrakte. De opvoeding volge
de drie tijdperken der wijsbegeerte; dogmatisme, empirisme, kriticisme,
zoals Comte die heeft aangetoond. Hoofdzaak is de zelfontwikkeling van
het kind, die door een aangename opvoeding en onderwijzing behoort te
worden aangemoedigd. Het kind moet zelf de dingen van de natuur ontdekken. De aanschouwing moet niet beperkt worden tot huis of school,
maar beginnen met het veld bij planten en insecten. In de school moet
men het kind laten tekenen wat het gezien hëeft. Daarna komt de tijd
voor geometrie, natuurkunde, en alle exacte wetenschappen. Op deze moet
het aatileren van talen, geschiedenis, godsdienst gebaseerd worden. Alzo
stuurt men aan op het hoofddoel der opvoeding, persoonlik, huiselik en
maatschappelik geluk.
De vraag dringt zich tans aan ons op : Wat hebben wij- van deze methode te denken ? Het doet de onderwijzer aangenaam aan, te zien hoeveel
van de oude ballast over boord geworpen wordt en dat bijna alles in deze
methode van de persoon des onderwijzers afhangt. Er is echter reden om
te vragen of Spencer niet tegelijk met het badwater het kind overboord werpt.
Doch bespreken we eerst de indeling der Paedagogiek, die Spencer
volgt. De gewone indeling is deze : Regering, onderwijs, tucht. De school
van de beroemde Herbert heeft zich streng aan deze indeling gehouden.
De niee.:e Herbartianen splitsen liet tweede deel in grondleggend onderwijs
en algemene methodiek, bij welke de analytiese methode, de opmerkzaam-
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held en de oefening van het geheugen ter sprake komen. Het einddoel van
deze methode ligt in de karaktervorming of tucht. De opvoeding is de
kunst om een zedelike persoonlikheid te vormen. Ziller heeft deze opvatting verbeterd door te spreken van de kunst om een zedelik-godsdienstige
persoonlikheid te vormen, waarbij hij God, onze Schepper, als eerste werkmeester stelt en in Christus het hoogste ideaal ziet.
Vergelijken we deze indeling met die van Spencer, zo zien we aanstonds,
dat zijn werk zeer onvolledig is, en de studente op de voornaamste punten
in het duister laat. Noemen we slechts de kwestie van de middellike deugden, de opmerkzaamheid, het milieu (omgeving), persoonlik en sociaal
karakter, waarover Spencer zo goed als niets zegt. Hij maakt zich eenvoudig van deze kwestie af door te zeggen, dat de Engelse kinderen onafhankelik en Duitsche kinderen slaafs worden opgevoed. (pag. 171). Op
dezelfde manier zou men het Engelsche systeem van onderwijs kunnen
veroordeelen door te zeggen, dat engelse kinderen eenzijdig en Duitsche
kinderen alzijdig ontwikkeld zijn ! Doch dit zijn geen argumenten om zijn
methode te verdedigen.
Ook zal een ieder moeten toestemmen, dat Spencer's methode onmogelik
met Christelijke beginselen is overeen te brengen, terwijl die van Ziller op
deze principes gebouwd is. Spencer's grondgedachte is, dat het kind, een
natuurproduct vol van goede instinkten door evolutie opklimt tot een gelukkig en nuttig wezen. Ziller gaat uit van het beginsel. dat het kind, een
schepsel Gods met een onvolkomen aanleg, door een van God gegevene
kunst, de opvoedkunde, kan opgeleid worden tot een wezen, dat aan zijn
bestemming beantwoordt.
Spencers's methode is gebouwd op de overtuiging, dat de mens autonoom is, en ten aanzien van de wereld om hem heen passief, Ziller beschouwt de mens als een wezen, dat met de buitenwereld in nauw kontakt
staat en zonder deze niet tot zijn recht komt.
De zinnen — en voornamelik het oog — zijn in Spencer's methode het
een en het al, terwijl de Herbartianen de zinnelike waarneming achten als
een voorportaal van het denken.
Het eerste deel der opvoedkunde heet Regering. Spencer bouwt dit deel
der opvoeding op het beginsel der natuurlijke reaktie (p. 142). Wanneer
een kind zich brandt door het aansteken van een vuurhoutje, zal het de
twede keer wel oppassen om met vuur om te gaan. Wat heeft de opvoeder dus te doen ? Niet de taak der natuur over te nemen, en het kind
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te straffen, want dan roept men een onnatuurlijke reaktie te voorschijn.
De opvoeder heeft slechts natuurlijke gevolgen van een daad op te sporen
en deze over te nemen bij het opleggen der straf. Is een kind slordig, laat
het zelf zijn dingen recht zetten. Is een meisje altijd te laat voor de wandeling, zodat anderen op haar wachten moeten, wel, onthoud haar een tijd
lang de wandeling, en zij zal voortaan op tijd wezen. De voordeelen van
deze empiriese methode van opvoeding is vierderlei. Eerstens, het kind
leert uit ervaring het onderscheid van goed en slecht gedrag. Ten tweede
het kind wordt genoopt de rechtvaardigheid van zijn straffen te erkennen.
Ten derde, zijn humeur wordt minder verstoord. Ten vierde, de verhouding
van opvoeder en kind zal vriendschappeliker worden.
Vragen we tans, door welk beginsel wordt deze opvatting van de
taak der regeering beheerst ? Spencer is een tweede Palagius, die leert, dat
elk kind van nature goed is, hoewel onontwikkeld. Zijn verkeerdheden
komen alzo voor rekening van de opvoeder. Het dogma der erfzonde is
tegennatuurlik en behoort van school te worden gebannen. Stel u voor een
kind op de schoolbanken een hater van God en zijn naaste. Dit klinkt zo
barbaars in de ogen van Spencer, dat hij er van gruwt. Verder is een
fout van het kind bij Spencer een schennis van de natuurorde en niet een
overtreding van Gods geboden. Volgens kristelike opvatting liggen de
rechtsorde (de staat) en de zedelike orde (de kerk). Professor Bavink zegt
in zijn Pedagogiese Beginselen : „Ouders en onderwijzers straffen niet
alleen overtredingen van bepaalde in huis en school gegeven geboden, ongehoorzaamheid, diefstal, enz., maar ook zedelike gebreken, eigenzinnigheid, stuursheid, hardvochtigheid, trots, enz. Zij leggen daarvoor straf op,
want de overtredingen zijn overtredingen van Gods geboden. Die straf
bedoelt verbetering".
De regering of moral-education gaat uit van de idee, dat ieder kind
zoveel instinkt of bewustzijn heeft, dat het zijn meester verstaat en bij
overtreding van zijn gebod zijn straf begrijpt. Maar een kind heeft velerlei
begeerten en neigingen, die op zich zelf niet verwerpelik zijn, doch de
arbeid die de onderwijzer met hem voor heeft belemmeren. Gaat de onderwijzer aan deze toegeven, zo ontstaat de aangename toestand voor de
eerling, door vader Van Alphen op rijm gebracht „Mijn leren is spelen",
maar de onderwijzer wordt het les geven, plat uitgedrukt, een janboel.
In iedere klas behoort orde te heersen, voordat de les begint en de leer
ling moet onbewust gewoon zijn aan stilzitten, opmerken, vlijt en andere deug-
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den. Deze zogenaamde middelbare deugden zijn niet een ideaaltoestand bij
het onderwijs, maar een tijdelik redmiddel om de eigenlike deugd voor te
bereiden. Ze rekenen met de macht der gewoonte, waarop onze menselike
natuur aangelegd is. De mens is niet de machine, voor welke het 't zelfde
is of ze eenmaal of honderdmaal in beweging gezet wordt. Integendeel
wat de mens enige malen gedaan heeft, doet hij later gemakkelijk, ten
slotte gaarne eindelik van. zelf, doordat die gewoonte zich heeft vastgezet
in zijn natuur. Gewen een leerling vroeg aan orde en later zal ordelievendheid zijn tweede natuur zijn, zodat de akker van zijn hart toebereid is om
uit beginsel te gehoorzamen en het zedelik goede en schone te volgen.
Dan is er nog een bezwaar tegen Spencers opvatting, dat iedere straf
een natuurlike reaktie moet zijn op het doen en laten van de leerling. Zijn
hart werkt niet als een veer, die als men ze naar beneden drukt van zelf
opspringt. De Schrift zegt, dat het gedichtsel van 's mensen hart boos is van
zijne jeugd aan en dat het hart arglistig is, ja dodelijk. Wie zal het kennen ? De ervaring bevestigt zulks, want het meisje dat door haar traagheid
de wandeling mist, zal morgen wellicht zorgen, dat ze op haar tijd gereed
is, maar over een paar weken zal ze weer te laat zijn om een liefdeshistorie aan te knopen met een buurjongen. Ze berekent zelfs dat de straf
om het te laat komen zal zijn thuisblijven, en deze straf komt in haar
kraam te pas. Hiermede is niet gezegd, dat een straf als natuurlike reaktie
verwerpelijk is, maar alleen dat er ook andere straffen moeten zijn, onverwacht, die met alle berekening van de leerling spot drijven. Er is echter
nog een middel in de regering, dat Spencer niet kent of niet acht. Een
kristen-onderwijzer houdt rekening met het geweten van een kind. Hoe
zwak het ook denkt, zelf kritiek oefent het kind aanstonds, te meer als het
is opgevoed in een omgeving, waar orde heerst en God wordt gevreesd.
Een greep in 't geweten van het kind of een aangrijpend gebed tot God
oefent meer invloed uit dan duizend straffen. Hier blijkt hoeveel er afhangt
van kristelike opleidingsscholen voor toekomstige onderwijzers. Het is niet
genoeg, dat de onderwijzer kristen zij, en dat hij wetenschappelijk is opgeleid, hij moet ook leren van ervaren mannen, hoe hij met een kristelijk
kind behoort om te gaan.
Het tweede deel der eigenlike opvoedig heet : het onderwijs. De hoofdkwestie waarop het aankomt in 't onderricht is de methode. Deze is in de
laatste tijd een eigen studievak geworden, genaamd „De Methodiek". De
kritiek op Spencer te dezen opzichte kan beperkt warden tot drie punten,
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Eerstens het voorop stellen der mathematiese vakken. Ten tweede het gemis van koncentratie der vakken. Ten derde het verwaarloozen van het
godsdienstonderricht. Spencer begint het schoolonderricht met tekenen en
gaat geleidelik over op de geometerie, rekenkunde en natuurkunde. Verder
gaat hij niet in zijn Education (pag. 110-119). Hij heeft alleen korteliks
aan, hoe hij van 't eenvoudige to.t het samengestelde, van het onbepaalde
tot het bepaalde, van het konkrete tot het abstrakte, van het empiriese tot
het rationele wil opklimmen in het schoolonderwijs. Hij stelt het zoo voor
dat deze methode het nieuwste is, wat op pedagogies gebied geleverd
word. Het moge hem gelukken zulks wijs te maken aan eenzijdig opgekweekte mensen, maar een man, die zelfstandig onderzoekt weet beter,
n. 1. dat Spencers standpunt algemeen afgekeurd wordt, en alleen nog
in het materielistiese kamp wordt toegejuicht. Men heeft algemeen gewezen op het feit, dat het kind toch niet alleen oog is, maar ook andere
zintuigen heeft, als oor en smaak en reuk. Het uitgaan van het
aanschouwelike, het eenvoudige, het konkrete is een valse grondstelling,
waar alleen dit ware ligt opgesloten, dat de leerling de nieuw aangeboden
leerstof alleen met behulp van de oude en bekende, die hij reeds bezit,
zich kan toe eigenen. De nieuwste en beste pedagogen gaan tegenwoordig
uit van de historiese vakken, waarin geleidelike opklimming van sagen tot
feiten kan gemaakt worden. Deze methode wekt het oor van 't kind en
daardoor zijn ziel. Deze methode verruimt zijn gezichtskring, want hij gaat
om niet alleen met de personen, die hij kent, maar ook met de ideale
persoonlikheden, die hem voor ogen gesteld worden. Menig lezer zal zulks uit
ervaring kunnen bevestigen, zodat we niet alleen met Duitse, Hollandse
en Franse pedagogen, maar ook met onze eigene ervaring Spencer kunnen
bestrijden. Wie herinnert zich niet uit zijn jongenstijd, hoe-nadat meester
„De Watergeuzen" had verteld, plotseling alle spelen veranderden in de
ontmoeting van Watergeuzen en Spanjaarden. De historiese personen beginnen te leven voor het kind en bieden hem een ideaal ter navolging.
Zodanige verruiming van de kinderlijke gezichtskring kan Spencer met
zijn tekenen en perspektief-tekenen niet schenken, en waar Spencer zoveel
waarde hecht aan 't plezier der kinderen, daar voegen wij er aan toe, deze
methode is prettiger ook. Wat het tweede punt van kritiek betreft, dat
Spencer centralisatie mist, dit schijnt zeer paradoks, aangezien hij overal
de natuurorde volgt. Zijn fout wordt echter aanstonds ingezien, als we
vragen : wat is koncentratie van het onderwijs ? Is het niet 't vormen van

een gedachtenwereld bij de leerling, waarvan men in alle vak ken kan
uitgaan, en waarmee men alle leerstof kan verbinden ? Neemt men als zodanig de natuurorde, zo zal het gevolg hiervan zijn, dat de leerling alle
menselike handelingen leert beschouwen als rekensommen, waarbij de
hoogste kracht en 't belang de doorslag geven. Dit mag nu schoon klinken
van het standpunt van het Utilisme, dat men terecht noemt „de rekenkunst
van het geluk" „maar uit het gezichtspunt der wetenschap is deze methode
kortweg een miskenning der zielkundige faktoren van mensellk leven. De
psychologie (zielkunde) leert, dat de mens zijn handelingen bestuurt naar
een doel, en dat hit daartoe zoekt het hoogste goed. Nu is niet eigenbelang en kracht het hoogste goed, maar wel hetgeen GOD als Schepper
en onderhouder van ons leven in zijn wet als goed heeft gesteld. Het
middelpunt van 't onderwijs behoort dus te zijn, het godsdienstig-zedelik
onderricht. Brengt de onderwijzer bij alle vakken den leerling onder de
indruk van Gods Majesteit, en tot het besef van de volmaaktheid zijner
wetten zo zal de ziel van de leerling gevormd worden tot het zoeken naar
het hoogste goed.
Wat het derde punt betreft van kritiek, daarbij onderscheide men tussen wat Spencer godsdienst noemt en de ware religie, die wij kristenen
voor de ware houden, op grond van het getuigenis des Geestes in onze
harten. Wat Spencer (pag. 60-63) als godsdienst aanprijst, en de tweelingzuster noemt van de natuurwetenschap is de verering van de Algemene
Kracht (Universal Power) die zich openbaart in natuur, leven en denken.
Wat wij Kristenen godsdienst noemen, n. I. de dienst van GOD naar zijn
WOORD, noemt Spencer bijgeloof (superstitions that pass under the name
of religion ) Wat wij godsdienstonderwijs noemen, kent Spencer dus niet.
Toch behoort- het tot de taak der Methodiek om de plaats van het godsdienstonderwijs te bepalen in de cyclus der vakken. Hier ter plaatse kunnen wij volstaan met te zeggen, dat beide methodes, die van het zout
naast het eten, en die van enkel zout te voeren, afkeuringswaardig zijn,
want de rechte plaats der religie in 't onderwijs is, dat als zout door het
eten gemengd.
Het derde deel der eigenlike opvoeding heet : ,,de karaktervorming".
Dit hoofdstuk ontbreekt geheel in de „Education". De reden daarvan is,
dat Spencer gelooft aan de evolutie op zedelik gebied. De drie hoofdstukken van zijn werk : de verstandelike, de zedelike en de lichamelike opvoeding eindigen alle drie met het ontstaan der zelfregering van de kweke-
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ii ng, langs de weg der normale ontwikkeling. Bespreken we dus eerst, wat
gemist wordt in het boekje van Spencer over opvoeding, vervolgens de onbillijkheid van die weglating en ten slotte de gevolgen van dit gemis voor de opvoeding.
Wat gemist wordt is een beschrijving van de overgang van het geregeerd en onderwezen worden naar de s zelfregering en de zelfvorming van
de leerling. Ieder opvoeder en onderwijzer vraagt toch, wanneer en hoe zal
ik mijn leerling aan zichzelf kunnen overlaten. De opvoedkunde antwoordt:
zodra de goede gewoonten en de belangstelling, die in het kind gewekt
zijn, zich hebben vastgezet in de vorm van het karakter. Zonder over het
karakter uit te wijden, moet hier ter plaatse toch aangestipt worden, dat
wij door karakter verstaan, het besliste willen of niet-willen van de persoon, dat onder gelijke omstandigheid hetzelfde blijft. Nu leert de zielkunde, dat de mens zo al niet een begeervermogen dan toch tal van affekten heeft, die door de rede geleid worden en de wil vormen. Is het nu
waar, dat de rede alleen ziet op de gevolgen van iedere daad, het nut, het
succes of het schadelike, gelijk Spencer leert pag. 169 : „he should from
his first years begin to learn, experimentally the good and evil consequences which naturally follow this or that conduct ?" Neen, de rede des mensen brengt potentieel (in wording) enige hoogste algemene beginselen
mede, niet als aangeboren ideeën in de zin van Plato, maar zodat ze door
middel van waarneming en denken gevonden worden en dat elk normaal
mens ze vinden moet. Zuivere ervaring zou nooit de algemene abstrakte
idee der onzakelikheid hebben opgeleverd, indien de mens niet een zeker
abstraktief vermogen had om die te vormen. De beginselen van waarheid,
recht, matigheid vormt ieder normaal mens, want hij is daarop aangelegd.
De ervaring van het nuttige en schadelike is maar een klein deel van de
vorming van 's mensen wil. De helden figuren, die de historie heeft opgeleverd, waren ziende in het gebod en blind voor de toekomst. Hun beginselen waren in de wil opgenomen en daarin vastgegroeid tot een karakter,
zodat ze hetgeen hun gewin was schade hebben geacht. En dit ziet Spencer voorbij. Zijn zichzelfregerende kwekeling is niet een man van karakter,
maar een verfijnde egoist, een berekende altruist, voor wie de mens een
god is. Voor de hoogste idealen van het leven, het jagen naar het ware, het goede
en het schone, voor het zoeken naar de ere Gods, blijft hij koud en ongevoelig,
als zijn maag of zijn beurs dat meebrengt of mat hij noemt 't publiek belang.
De opleiding van een leerling tot man of vrouw van karakter stelt de
zwaarste eisen. Men moet hem een zekere mate van zelfstandigheid
geven, en toch over hem waken. Het is verkeerd om zorgvuldig alle hindernissen uit de weg te ruimen, want het gaat, gelijk de beroemde Herbart
zegt, met het jeugdig gemoed als met een vruchtbare aarde welke verwoestingen aan de oppervlakte plaats vinden, altijd spruiten de kiemen, wortelen
en zaden op nieuw uit. De oefenplaats voor het karakter is eerst het
kristelijk huisgezin, daarna de omgang met jonge mensen van beide sekse
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en ten slotte met oudere mensen, die leiding geven aan anderen en in
staat zijn hen met gloed te bezielen voor het hoogste ideaal, der ere Gods
op ieder levensterrein.
Waarom Spencer van dit deel der opvoeding zwijgt ? Gelijk de natuur
alzo is ook het zedelik leven bij hem onderworpen aan evolutie. De zedelikë wet is bij hem niet iets dat vaststaat, maar iets dat evenals de beurspremie rijst en daalt, want het doel van 's mensen bestaan is de verkrijging
van de grootst mogeli ke levenskracht. Hiertegen is heel wat in te brengen,
doch we doen het best een van de nieuwste schrijvers Prof. M. Cronin,
een landsman van H. Spencer, het woord te geven. Hij somt zijn bezwaren
tegen deze evolutionistiese zedeleer aldus op ; „Biologiese evolutie is onhoudbaar ten eerste omdat de zeden, objektief beschouwd niet veranderen,
maar zo vast zijn als de menselike natuur zelf, ten tweede, die leer gebouwd is op de valse veronderstelling, dat alles in 't heelal zich ontwikkelt, en op een ijdel vermoeden van paralellisme tusschen lichaamsbouw en taak enerzijds en levensvolheid aan de andere zijde, ten derde,
omdat te onrechte het leven als het einddoel van 's mensen handelen, en
gezondheid en aanpassing aan de omgeving als criterium (scheidsrechter)
van 't goede wordt aangemerkt. (Science of Ethics, Dublin 1 tr09, pag. 402.)
We kunnen hierbij voegen het getuigenis van M. Henri Bergson, die tegen
Spencer aanvoert, dat hij de evolutie opbouwt uit stukken van het geevolutioneerde ; evenals kinderen spelende niet de blokkendoos menen, dat ze een
plan en kleuren hebben voortgebracht door hun rangschikking van de blokjes.
Doch genoeg. voor kristen-volken, en daartoe behoort ongetwijfeld het
Nederlandse zoowel als het Zuid-Afrikaanse volk, is Spencers zedeleer bovendien
onaannemelik, omdat ze de Godsopenbaring als iets onmogeliks, beschouwt.
Nu blijft nog de vraag over naar de gevolgen van deze weglating der
karaktervorming uit de opvoedkunde. Hier bespreken wij voorzichtigheidshalve niet wat zal of wat kan gebeuren, maar alleen wat een feit is. De
opvoedings-theorie van Herbert Spencer is op de meeste punten dezelfde
als: die welke de Franse wetgeving op 't gebied van 't onderwijs beheerst.
De uitkomsten daar te lande verkregen met dit systeem, zijn als we mogen afgaan op erkende dag- en maandbladen verre van schitterend. De
eerbied voor het gezag in de Staat is bij 't opkomend geslacht weg. In
welk land zal het voorkomen, dat men het hoofd van de Staat met- een
stok op z'n hoed slaat ? Alleen in Frankrijk is zo iets mogelik. Ook het
gezinsleven neemt gaandeweg af, getuige de statistiek van het afgenomen
aantal huweliken en geboorten. Ook is er vervolging op godsdienstig gebied, het moge dan enkel een financieële onderdrukking zijn, die de kerken
is aangedaan. En de uitdrukking van een minister in de raadzaal des lands :
„wij hebben de lichten aan de hemel gedoofd", spreekt voor zichzelf. 't Is
niet te hopen, dat Engeland, waar Spencer druk gelezen wordt, deze weg
zal opgaan, allerminst dat het Nederlandse en het Transvaalse volk zonder het oordeel des onderscheids deze opvoedkunde zal aannemen.
.

Aangemoedigd door het groote succes, dat onze le serie geschiedkundige legplaten ten deel mocht vallen, besloten wij een NIEUWE SERIE
van 6 legplaten saam te .4 stellen, waarvan de stukjes, evenals van de le
serie, in onze artikelen verpakt zullen worden
Wij hebben getracht in de met zorg gekozen onderwerpen dezer NIEUWE
SERIE niet alleen eene aangename bezigheid te verschaffen, doch tevenst
een leerrijke reclame te maken en. kozen daarvoor platen en kaarten. Het
geheel heeft een beeld van de ontwikkeling van ons land van vóór Christus
tot op onzen, tijd. Dus Geschiedenis en Aardrijkskunde. De titels der platen
Zijn:
De ontwikkeling van Nederland.
1. De Romeinsche tijd in plaat en kaart.
2. De middeleeuwen „
3 1568-1648
4. 1648-1795
»
»
»
5. 1795-1813
f,
n
6. 1830-1910
»
ff
Om het werk, waaraan de meeste zorg is besteed en waarbij uit de
beste bronnen is geput, nog waardevoller te maken, hebben wij er een
keurig boekje aan toegevoegd, geschreven door een bekend pedagoog,
waarin op leerzame en tevens onderhoudende wijze in korte trekken de
geheele geschiedenis, zooals de platen en kaarten die geven, wordt behandeld.
Ook lieten wij wederom een passende Legdoos maken, waarin de omtrekken der platen met genoemd boekje zich bevinden, zoodat de verklaring
bij het leggen der platen steeds bij de hand is om geraadpleegd te worden.
De prijs der 2e legdoos MET BOEKJE moesten wij vaststellen op 25
cent franco toegezonden, terwijl wij tevens besloten de boekjes apart verkrijgbaar te stellen voor 10 cent.
Wij zenden deze nieuwe reclame de wereld in met het vertrouwen,
dat de moeite en zorg, hieraan besteed met evenveel, kon het zijn, met
meer succes bekroond moge worden dan de vorige serie.

B. J. LINDEBOOM & ZONEN, Amsterdam.
Koekfabriek ,,De Nederlanden."

Vraag onze Ontbijt-, Sneadekruid-, Gemberkoek
in de prijzen van 10, 12,4, 20, 25. 30, 45, 50 cent.

Boterkoekjes per busje 25 cent
Botercroquettess per busje 35 cent en tal van andere verpakte
artikelen waar bovengenoemde Reclame in te vinden- is.

School- en Stu'diebooken.

Gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Boekhandel W. TEN. HAVE,
voorheen Mvekers Boekhandel.
KALVERSTRAAT 154 b. k Spui — Te!. 4066.

Over de minder bevredigende resultaten van bet reken-onderwijs op de Volksschool, zijn in de laatste tijden luide klachten
aangeheven, men kon t meer en meer tot het inzicht, dat de leerlingen veel te veel en daarbij veel te zware lefrstof verwerken.
Met allerlei zaken, die voor hina volgend leven hoegenaamd van
geen nut kunnen zijn, zooals grootste gemeene deeler, kleinste gemeene veelvoud, volledige behandeling der gewone breuken enz.
valt men de leerling der volksschool lastig, alsof hij ook naar de
H. B. S. of 't Gymnasium moest, z66 komt het, dat bet rekenonderwijs niet kan leiden tot wat voor de volksschool hoofddoel is :
Vlug en nauwkeurig berekenen van eenvoudige vraagstukken, zooals
die in 't leven voorkomen.
Een methode, die geheel op met deze nieuwe zienswijze rekening
houdt is bij mij verschenen en wel : T. PLUIM : EENVOUDIGE REKENCURSUS VOOR DE VOLKSSCHOOL, 5 stukjes niet vervolgstukje. In den
geheel °Ingewerkten herdruk van 't 3e, 4e, 5e stukje is bovendien zorggedragen, dat er aan het zelfstand 1g rekenen een grootte
plaats is ingeruimd, zoodat de leerling heel wat zonder hulp kan
uitrekenen; het rekenonderwijs kost dus den onderwijzer minder
tijd en geeft hem niettemin bevredigende en practische resultaten.
Gaarne zal U een presentexemplaar worden toegezonden door
den Uitgever

J. MUUSSES.
Hierlangs a f te knippen.

Aan den Heer G. M. Klemkerk,
UITGEVER TE HILVERSUM.
Ondergeteekende wenscht te ontvangen :

LINNEN PRACIITBAND voor den Vierden Jaargang van het „Paedagogisch Tijdschrift" voor
het Christelijk Onderwijs á 0,45
De band is berekend op het bijvoegen der Recensiebode.
Woonplaats en adres :

Ilandleekening :

N.B. Dit biljet kan ook ingeleverd worden bij een boekhandelaar. Bij ,
rechtstreeksche toezending in envelop met 1 ets. postzegel, mits
alleen ingevuld met naam en woonplaats, aan den uitgever, gelieve
men het verschuldigd bedrag gelijktijdig per postwissel over te
maken.

1868

opgericht.

De Nederlandsche Fabriek van

TURNARTIKELEN en
SCHOOLMEUBELEN.
te AMSTERDAM.

Direc tle : \\T. G. HASPER en J. H. I~E:UNI:~,
Telefoon 1001, 2e Leeghwaterstraat ..it
lever t

Eerste Klasse Fabrikaat.

COM P LET E M E UBI LEE R IN G.

De firma

J. J. van der Burgh. De\Jenter,

STOOMDRUKKERIJ "DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt qedrukt. beveelt zich
bij Schoolbesturen en H. H. SchooHloofden beleeid Jar} tot
het rlrukken van

Lesroosters - Programma's,
Jaarverslaqen. Contr6lekaarten, enz, enz.

GEB R.:VAN 1't1AL SEN
DF~r~"i-jAA G ~~

HOl,l,ANDSCHE
j"ck 0 0 lm,e ub e len
DOE Lr,1A7'IGER DAN
AME RIKAL~NS GHE.

Pr!/s~ouranlo!aanvraag:

Affiliminl~~11~~11111111•11~

a

C. BRUINIZELL & ZONEN
—
Stoomtimmerfabr. Zwaanshals 364
-- ROTTERDAM.

Amerikaansche, liollandsche, Duitsche

SCHOOLBÁNKEN.
HARDHOUTEN SCHOOLVLOEREN

Koptoxyl Schoolborden enz. enz.
Prijscouranten en begrootingen op aanvrage.

1~11111111111.

4111n11111~....

uNi. PRINS, Dordrecht....
WIJNSTRAAT 81.
FABRIKANT VAN

Natuur- en Scheikundige Instrumenten
voor het onderwijs.
Collecties volgens bepaalde Methoden worden op
verlangen samengesteld.
—
—
Geïll. Prijscouranten op aanvrage gratis en franco.
Vraag het prospectus van aardrijkskundige stereoscodpplaten
van Nederland en het Buitenland.
Van deze zelfde onderwerpen worden ook Lantaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij 85 m.M.

N.V. Brood- en Beschuitfabriek ONS BEGINSEL".
Cornelis Trooststraat 16-18-20,'Amsterdam.' •
(}gericht ter bevordering van Zöndagsheiliging door geheele afschaffing van: nachtarbeid

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit van de beste grondstoffn zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te doen aan de lézers van dit tijdschrift
om ons te steunen in bovengenoemd doel — door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
.

F. W. HiiTTER, Mr. Bakker.

NATUUR- en SCHEIKUNDIGE INSTRUMENTEN.
- ALLE -

voor het L. 0. en M. U. L.
levert M. SANDWIJK

Oe,

Electr. Fabr. van Natuurk. Instrumenten_
Jonker Fransstr. 122, Rotterdam.
Vakkundige afwerking. — Billijke berekening.
Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd.

Prijscouranten op aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.

Firma P. OUT.

KOOG aan de ZAAN.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf- en Teekencursussen.
SPOEDIGE LEVERING.
« NETTE VERPAKKING.
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

FABRIEK VAN

Natuur- en Scheikundige Instrumenten,
T. Ten Bosch — Apeldoorn.
PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

Verschenen bij W. VERSLUYS te Amsterdam :

Eenvoudige' Perspectief
7.- DOOR —

D. L. DAALDER,
Onderwijzer aan de Humanitaire school.

Prijs f 0350.

TALENS tt ZOON -:- APELDOORN
FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders

en Studieverven enz.
Leveranciers van tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika.
-

Neemt proef met onzen Schoolinkt „IDEAAL", of onzen
„BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCHOOI-INKT", onze
„STUKJES 51" (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS".
Voor slechts

EEN GULDEN
oorspronkelijke prijs f 5,50, bied ik aan zoo lang de voorraad
strekt

R. HUSEN
DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS, (2 deelen)
Zelden werd zulk een degelijk boek voor zoo'n luttelen. prijs
aangeboden. Men doe zijn voordeel met deze aanbieding.
HILVERSUM
G. M. KLEMKERK.
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UITG AV E VAN J. B. WOLTERS 'IE GRONINGEN.

P. VAN AALTEN en A. C-DEN. BESTEN,
-

IN DE LE9ENDE -NRTL.JUR,
LEESBOEK TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS IN DE
NATUURLIJKE HISTORIE VOOR CHRISTELIJKE SCHOLEN.

Mr COMPLEET VERSCHENEN
.

IN DRIE DEELTJES. 'Me
Geïllustreerd met gekleurde en zwarte plaatjes.

Prijs, per deeltje .

f 0,35.

s

Ziehier een leesboek, dat wij met blijdschap hebben ontvAngen en met stijgend genoegen hebben doUrgelezen. Een
Leesboel. dat wis ‹en zeker de volle belangstelling van de
schooljeugd zal genieten, want de juiste toon is er in getroffen.
Ieder lesje is weer opnieuw sappig en frisch. Het beschrijft
de dingen zoo natuurlijk en zoo aantrekkelijk als iedere jon,gen ze zelf heeft ondervonden of zelf zal willen meemaken.
Het is een boek, dat de liefde tot Gods heerlijke Schepping,
die in het hart van ieder jeugdig menschenkind leeft en die
wij zelfs met onze dorre schoolopvoeding nog nauwelijks vermogen te vernietigen, dat die liefde zal aanmoedigen, steunen
en leiden. Het is een boek, niet met nog eens gekauwde
boekenwijsheid en groote-inenschen pedanterie; maar met echt
gevoelde; naar 't leven weergegeven tafereeltjes, waarbij ook
de gesprek toon met gepaste losheid ,is ingevoerd. En daarbij,
een boek, ten volle geschikt voor onze Christelijke School.
Geen preek en toepassing bij ieder lesje, maar tusschen de
gesprekken het verhaal van het leven in het Christelijk gezin
en in de gesprekken op geheel ongedwongen wijze uitgesproken wat ook een Christen bij het aanschouwen van Gods
Schepping gevoelt en moet zeggen.
Overigens hebben de schrijvers geschreven met kennis van
zaken.' Achter zulk vlotloopend gekeuvel ligt heel wat breeder
studie en dieper onderzoek. Dit boekje is goed bij. Het maakt
tusschen de beste boekjes die wij op dit gebied in de school
kunnen gebruiken een uitnemende figuur. De illustraties zijn
flink en goed.
Met zulke uitgaven is de Christelijke school ten zeerste
gebaat.
Wij wenschen schrijvers en uitgever een welverdiend succes !
Puedag. Tijdschrift v/h. Christ. Ond., 4e jaarg. 1911/12.
,

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

1-EERCURSUS VOOR DE
: FRANSCHE TAAL

ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs, kweek- en
normaalscholen, avondscholen, herhalingsscholen,
taalcursussen enz.

door D. DE

GE,
LAN

Leeraar aan de 2e Gein H. 13. S. met. 3 j. c. te Amsterdam.

Eeriste déellije.Prijs f 0,75.
Wie bij den huidigen overvloed van leercursussen voor 't
Fransch een nieuwe methode durft lanceeren, meiet wel de
vaste overtuiging hebben, dat hij wat nieuws levert en in een
bestaand gebrek voorziet.
Alle tot hiertoe verschenen leerboeken voor 't Fransch
waren oorspronkelijk gemaakt voor de L. S., voor leerlingen
van tien, elf of twaalf jaar. Kreeg men anders beginners, dan
was „men gedwongen, zijn toevlucht te nemen tot een van
die methode's. Meestentijds ging dat wel, maar inconvenienten
waren er, gevoeld in meerdere of mindere mate dok allen,
die het werk bij de hand, geha.d hebben.
Het is een niet geringe verdienste van den heer De Lange,
dat hij in dat ongetief heeft voorzien, door een leercursus
samen te stellen, die uit drie deeltjes zal bestaan en die
speciaal voof. andere beginners is ingericht.
Met het oog daarop is alle kinderachtige" stof geëlimineerd.
Zooveel als maar mogelijk is, wordt de leerstof ontleend aan
de praktijk des levens. Chez l' épi ci e r, Amsterda m,
Le Village, Un Magasin de Nouveautés etc.
Natuurlijk is er gezorgd voor een behoorlijke splitsing der'
moeilijkheden, maar toch ook al weer niet zoo, dat het een
voor grooteren belachelijk langzaam voortgaan en uitpluizen is.
Alles is zoo geschikt,_ dlt lui, die vroeger al wat aan Franse!'
gedaan hebben — en op elke herhalingsklas zijn er toch altijd eenigen -- zich niet vervelen, terwijl de overigen niet.
hebben te klagen over te graote sprongen. Aan de syntaxis
wordt in dit stukje weinig gedaan. Hoofdzaak is vormleer,
woordenkennis en door lezen, vertalen, oververtalen en dicteeren, vertrouwd raken met een ann,tal gallicismen. Verder
is veel, wat betreft de behandeling der lessen, overgelaten aan
den onderwijzer, 't geen met het oog op de heterogeniteit van
de klassen en de leerlingen, die den cursus in gebruik Zullen
hebben, een niet te versmaden voordeel is.
Het gebruik zelf zal over vele détails van het werk van
den heer De Lange uitspraak moeten doen, maar in alle gerustheid raad ik allen, die aan avondscholen, enz. les geven
in het Fransch, ernstig kennis te nemen van dit leerboek.
Alleen voeg ik er dit bij : ik geloof, dat het gebruik ervan
hooger eischen stelt aan den onderwijzer dan Dubois, Ykema,
e. d. Wel verre van dat als een waarschuwing te bedoelen,
schrijf ik het neer als een opwekking voor den ambitieuzen
onderwijzer, die niet opziet tegen een beetje voorbereiding
meer, als zijn werk en de resultaten van zijn arbeid er mooier
om kunten worden.
J. W. (School met den Bijbel), 11 Juli 1912.
UITGAVE VAN 1. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

Her~ru~ten Juni 19121
S. ABRAi\~SZ en T. v. d. BLINK. Lente!!:l'oen. Een scrie
ge"ill ustrecrde lcesboeken ten bchocve van het voortgezet
onderwijs (vervolgklassen, voorbereidende en laagste klassen van Kweek- en Normaalscholen, Burgerdag- en Avondscholcn en net llerhalingsonderwijs). Met teekeningen van
\\1. K. de Bru in en J. 51 uijters.
l:erste fh~el1jp. I)J'~l{I)}: l)l{UI{. i\1et 2 geklcurdc platen

t 0.40. Gcb. .
.
. f 0.60
\Tierde .1e(~ltje. rr'YI~I~1)J~ ]lltUli. Met 2 gekleurde 'platen
.t 0.50. Geb. . . . . . .
. .f 0.70

R. VOS. '·r:u~·eHhoel\je hij ~etlerlanfL Eenvoudig leerboekje dcr Aardrijkskunde van Nederland. "I .~f·{ .)}:If EBZ1}<: ~ • ~ I) Hl r Ji .
. .t 0.05
H. HEUKELS. (;e"ill u-treerde Sch()olt~ora vnor ~ (,dPl
lallf). VI.I}' I-J~: '~)~:I·:)1 EJ~: It 1)t:un ~~ .E" Yj~:l{ I~J~:rl' F HI) E
))I{lTI{. Met 1566 Afbeeldingen. Geb. .
. f 3.75
o

.

RICHARD HOl. "t ()nderhllis. (Jlns Elternhuus.) Kindervan
A. F. J. Reiger. Sopraan I en II.
. .t 0.60

cantate. Gcdicht
\' J EI{ U E I)H r .Ii

H. LANKAMP. rl'ijdtafel van de Gcschiedenis des Va. .t 0.10
derlands, in drie leerkringen. ZESI)E I.Hrl\.

J. ST.(L\.M en W. VAN WAMEL. Ire eerste leel"j:uO(lJl vunr
in luuuleuurbetd (pnpiuru rbeld.] Handleiding voor school en huis. rr"TEEI)f~ I)lflJli. Geheel herzien en aangevuld door J. Starn. Eerste gedeelte. Met ruim
l}(,~t ()Htlpl",,'ijs

350 figuren

.

.t

0.65

Dr. P. V. SORl\1ANI en Dr. P. VERStvlEETEN. (jrit l{s t· h p
(Iefeni n.~pn. '1'weerle dp(~l. Met afzonderlij ke woord enI ijsten.
J)I: HI)]~ t t({ r Ii.
. . j 1.50
1

S. SUSAN. '"iirt(~r, Spr lchwiirter uud Hedensarteu. Mit
besonderer Riicksicht auf gleichlautende Worter lind Eigenheiten der deutschen und der niederlandischen Sprache
'rl.~~ IlE I)J{ l~ Ii:. Herzien door P. Brouwer .
. . f 0.60

W. H. WISSELINK..Kern vun de Algebrn. ZESI)E H EHZ I ]1:'" .~ ]llt l IIi . . . .
. . . . . . . . . f 0 50

Uitgaven van PI NOORDHOff te Groningen.

Hieuwe Uitg8ven, Juni 1912.
Dr. M. G. DE BOER en L. J. DE· WILDE. Hlstor lsche
Leetuur. J. Oudhelrl en lli(ldeleeu,ven. j 1.60. Oeb. f 1.90
A. BRANDS. Stellen en vertelten. Handleiding bij de
Platen voor het Vrije Stelonderwijs van J. Klootsema en A.
Brands . . . . . .
t 0.25

Mej. B. C. BROERS en Mej. A. A. E. S. ROUKENS.
Euglish Idioms and tbeir (lntc~l equivalents. Engelsche
idiornatische uitdrukkingen f 1.90. Geb. . . · . f 2.25

J.

KLOOTSE1\;1A en A. BRANDS. Ret Vrije Stelonderwandplaten voor het vrije Stelonderwijs in
de Lagere School. Compleet in drie series van 10 platen
met een Handleiding. Gedrukt in 8 kleuren, formaat 70/ 90
,,~iJs.Oekleurde

eM.
Zoo juist verschenen de eerste ];) platen en de handh-id i ng-.
Prijs per serie van 10 platen los of met staven

f

7.50. Uit-

voerig prospectus op aanvrage verkrijgbaar.
H. KUNSEL...."-. Sailor's reader. Especially for the use

of nautical Schools. Oeb.

.

. ·

.

. . ·

. .

f

1.00

J. MULDER. Plantenleven. Gids bij botanische uitstap[es door tuinen en langs akkers ten dienste van onderwijzers en leerlingen. Tevens handboekje voor amateurkweekers. Geb. . . . . . . . . . . . . . j 1.00
L. ]. VAN SLOGTEREN. lloofdletters en {jijfers. 510tcahier bij "Schrijven op Commando" . · . . . j 0.10
F. J. VAES. Lijnteekenen. (Teekeninstrumenten. Construeties. Kromme lijnen. Teekenvoorbeelden) . . · . j 1.25

Uitg8ven van P. NOOROHOff te Groningen.

VIJFDE J~-\AR(jAl\(r
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HILVERSUM.

Turnartikelen en Schoolrneubelen.
(OPGERICHT 1868.)
De Xcd.F\lbr. vun Tumartikclen en Schoolmeubelen, Oil'. lL\SllER ell
KI~UN EX. Alle 1l1ogelU ke constructice en svstemen han ken, borden en gynnastiokwerkruigen. Levernncier van het Rijk, de grootste Gernccnten, Leger,
Vloot en Particulieren. Sehoolborden, licht, geheel van hout krimp- en trekvrj],
gcgarandeerd dof..bIij vend. Scherp cone. prij zen. Teekeningen en kosten here k.
kosteloos. Tel. 1601, 2de Leeghwaterstra"at No.5, Amsterdam

Peek & Cloppenburg.
UTRECHT,

Oude Gracht

J Ieden etulccrdcn

\\'u

h.d. Bakkerhrug.

keurige

FLANELLEN COSTUMES,
zcer aparte genres in de prlizen f 14.-, f 16.-, f 18,-,

f 20,-, f 22-.
LUSTRE COLBERTS, in aIle bestaande maten voorhandcn
'STOFJASSEN, Witte FLANELLEN en CHEVIOT
PANTALOMS, TROPICAL COSTUMES.
KLEEDING NAAR MAAT.
heel' gruote keuze in dun ne stoffen voor don zomer.

Kinder-Kleeding.
LI~NEX

en DHIL XORF()Llf,

S{JF.F()JJ~

en

I~LOl~SEP~\J~,Jf·jS.

; L\ t~, r E .J.\)1 ES UROEI~.J ES in alle muten,
SPOR1'IIE~IDENJ

GOltDELS,

I~Olj8EX

Zondags Gesloten.

CENTRALE \/ERWARMlnG
~

van

SCHOLEN, KERKEN enz.,

WOLTtR
gl'ati~.

van

II itze vocrrle

DROS

AMERSFOO~T
werkcn met a IUUIH op uun vrag«

INGENltURS J~!J st

&

@J8

KOPPIGHEID.
Haar wezen, oorzaken en opvoedkundige behandeling.
Kleine Willem wil op het balcon van de tram staan. Zijn moeder
staat dat niet toe, want het is te koud. Hij zet een leelijk gezicht,
gaat pruilen, en doet alles behalve lief gedurende het overige deel
van den rit. Tot groot verdriet van Moeder. Zij kan geen goed woordje
van hem los krijgen. Zijne koppigheid is opgewekt, en hij blijft dien
avond koppig.
In .koppigheid openbaart zich de kracht van het begeervermogen,
het streven naar een bepaald doel, en dus in eene bepaalde richting.
Genetisch gaat het kenvermogen vooraf : Willem heeft, onbegeerd,
vroeger eens op het balcon gestaan, en dit beviel hem goed. Wat
toen het gevolg was van het buiten-gaan-staan, de aangename gewaarwording, dat stelt hij zich nu ten doel en 't wordt dus oorzaak
ener handeling. Het eigenaardige van het begeervermogen is immers,
dat de ziel een bepaald object als doel stelt, en hiernaar gaat streven.
Zoo zegt ook Bavinck (Psychologie bl. 167) : „Wat eerst onbewust
en onbedoeld gevolg was, wordt naar voren gebracht, en als doel
vooropgesteld ; het doel wordt oorzaak van de handeling".
We volgen echter daarom nog niet al onze begeerten. En gelukkig!
Door de zonde zijn ze niet te vertrouwen. Ze richten zich op verkeerde objecten, een gevolg der onjuiste waarneming van het kenvermogen, dat verduisterd is. Ze geschieden in eene verkeerde orde
en maat, en ook in betrekking tot het „hoe" streven onze begeerten
naar bevrediging in een verkeerden weg. Ze worden daarom gekeurd
door het hoogere kenvermogen, de rede. De opkomende begeerte behoort gevolgd te worden door redelijk overleg. Eerst wanneer de
rede ze heeft goedgekeurd, wordt ze tot wil.
Dikwijls geschiedt dit pas na innerlijken tweestrijd. Het is een
strijd, dien ieder mensch kent, de geloovige zoowel als de onbekeerde.
Een strijd tusschen de lagere begeerte en de hoogere rede. Allerlei
overwegingen, zooals vrees voor straf, schaamte voor de menschen,
zucht naar lof en eer, kunnen den doorslag geven, zoodat de strijd
door het hoogere ik in den mensch gewonnen wordt.
liet is van hoog belang, dat, als vrucht van Gods gemeene gratie,
aan onze begeerten .de rem van het hoogere kenvermogen is aangelegd. Anders toch zouden zij onbeperkt over den mensch heerschen,
-

ÖG

en „hij zou wegzinken in bestialiteit." Nu verheft het begeeren zich
hooger dan de natuurlijke driften, en wordt tot een bewust willen.
Het richt zich niet alleen op het zinnelijke en waarneembare, maar
ook op het ideale en -eeuwige, en „richt zich vrij en koninklijk daarheen." We zien er een trek in van het Beeld Gods ; het licht van
den Logos, dat in de duisternis schijnt, en de duisternis heeft het
niet begrepen.
De begeerte, geleid door het hooger kenvermogen, is alzoo wil.
Hieruit volgt, dat de wil geen domme kracht is, die, aan een geestelijke inertie onderworpen, in een eens aangenomen richting zou moeten volharden. • Hij is voor wijziging vatbaar, zonder dat dit iets aan
zijn aard te kort doet, en wel 1 o ten gevolge van veranderde omstandigheden, 2o. ten gevolge van veranderd inzicht.
Op het balcon van de tram is het prettiger dan daarbinnen, en
bij warm weer gaat ge er staan. Maar — nu zijn de omstandigheden
veranderd ; het weer is koud en guur. Wildet ge verleden week nog
buiten staan, uw wil is op dit °ogenblik daaraan lijnrecht tegenovergesteld Zoo is onze wil beperkt door de omstandigheden, en bij het
redelijk overleg houden we er rekening mee.
Vroeger meendet ge nog, dat het wel even goed kon, en ge zijt
bij guur weer op het balcon gaan staan. Maar toen hebt ge kou gevat, en dit heeft uw inzicht doen veranderen. Nu past ge verder wel
op en volhardt niet in uw dwazen wil. Zoo kan ook veranderd inzicht
onzen wil wijzigen.
Juist omdat onze wil niet primair is ; omdat verstandelijk overleg
er aan vooraf gaat. en de wil dus pas in de laatste plaats komt, is
hij voor wijziging vatbaar. Ons inzicht kan verhelderd worden, en
bovendien hebben we de omstandigheden heel niet in onze macht.
Een abnormale afwijking van dezen natuurlijken gang van zaken
hebben we nu, als de begeerte zich laat leiden door plotselinge grillen,
door invallende nukken en onberekenbare luimen. Aan het redelijk
overleg wordt dan te kort gedaan. Het hooger kenverm ogen, verstand
en rede, wordt op nonactiviteit gezet. De wil heeft dan geen redelijken
grond. Op de plaats van de koninklijke rede, die van den adel der
menschelijke natuur getuigt, zetelen gril en luim. Toch bepaalt de
wil zich soms halsstarrig bij het eens gekozen object. Dat is koppigheid, zooals men ze soms bij volwassenen aantreft, ook eigenzinnigheid geheeten, en in Starings hoffelijke taal „hoofdigheid".
Scholte Stuggink, de hoofdige boer, is daarvan een sprekend type.
Al gaat de heele dorpsbevolking over de nieuw aangebrachte brug,
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hij stapt met zijn groote waterlaarzen aan vlak daarnaast door de
beek, zooals zijne voorouders ook altijd hebben gedaan. Overreden
en overtuigen baat in zulke gevallen niet veel, en wel, omdat de
eenig natuurlijke volgorde : „begeerte, overleg, wil," in die zielen niet
is ingegrift, en tot een hebbelijkheid geworden. Of liever, hoewel ze
eens aanwezig is geweest, is ze op duur uitgesleten.
Er wordt vaak gezegd : „Arbeid is godsdienst", zegt Foerster in
zijn Levenswandel, maar wanneer onze handelingen een toonbeeld
zijn van de overmacht van onze luimen over ons willen, zijn ze eerder
duivelsdienst. Er ligt waarheid in deze woorden. De hoogere gaven
van den menschelijken geest, als verstand en rede, zijn volgens prof.
Woltjer afspiegeling van den goddelijken Logos, het Woord, door
hetwelk alle dingen gemaakt zijn. (De wetenschap van den Logos, bl.
31). Verwaarloozing dezer gaven en overgave aan de nukken van het
oogenblik, is zich zelven ten God willen zijn, door zich over te leveren aan het gedichtsel van een hart, dat boos is van der jeugd aan.
In het wezen der zaak de Paradijszonde van het „gij zult als God zijn".
In school komt de koppigheid, als we ons niet vergissen, meestal
nog in een bijzonderen vorm voor. Niet zoozeer als een handelen
volgens gril en luim, en een halsstarrig daarbij blijven, dan wel als
een opzettelijk niet-willen van iets, dat geboden wordt. In onderscheiding van Scholte Stuggink's hoofdigheid, die meer bij volwassenen wordt aangetroffen, zouden we kunnen spreken van negatieve koppigheid. Zij is de in het kinderleven meest voorkomende vorm.
Jan is slecht gemutst tengevolge van een zooeven ontvangen
afkeuring. Hij zit met den arm onder het hoofd. De juffrouw verbiedt
hem dat. Jan doet, of hij het niet hoort. Als het verbod herhaald
wordt, laat Jan d'en arm zakken, maar zoodra heeft de juffrouw het
hoofd niet omgewend, of Jan zit weer met den elleboog op tafel.
De stuurschheid van zijn aangezicht verraadt lang geen prettige
gemoedsstemming. Misschien wordt het spelletje nog een paar malen
herhaald. Jan is koppig.
Deze koppigheid is onwil. Zij is voortgezette en volgehouden
ongehoorzaamheid. Niet willen doen, wat gevraagd wordt, en juist
per se wèl willen doen, wat verboden wordt. Ook deze wil van Jan
heeft geen redelijken grond. Er is geen overleg aan vooraf gegaan.
Het was maar een opwelling van zijn boos hart, waardoor Jan zich
aanstonds liet meesleepen. Er is geen strijd geweest met zijn beter ik.
En alsof Jans wil, evenals die van Scholte Stuggink, een blind streven,
,
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een „domme oerkracht" is, zoo blijft hij star en stijf volharden bij het
te kwader uur gekozen object.
Wat nu de oorzaken der koppigheid aangaat, allereerste voorwaarde is wel het bezit van een eenigszins krachtig begeervermogen.
De willooze, bij wien zich geen spoor van eigen individualiteit vertoont, mag door plotseling opkomende nukken her- en derwaarts
gedreven worden, aan koppigheid zal hij zich niet bezondigen. Vandaar, dat in de beoordeeling der koppigheid groote voorzichtigheid past.
De ziekelijke afwijking zal meer bepaald worden veroorzaakt
door gebrek aan het juiste inzicht, tengevolge waarvan een verkeerd
object als doel wordt gekozen. De fout immers zit juist in het verkeerde object Met krachtigen en onverzettelijken wil, met volharding,
naar iets goeds te streven, een .bepaald levensdoel na te jagen, zal
niemand koppigheid noemen. Maar letten we op Willem, die op het
balcon van de tram wou staan in de meening, dat dit aangenaam zou
'zijn. Hij begrijpt nog niet, dat de gevolgen juist hoogst onaangenaam
voor hem zouden kunnen zijn. Bij hem is een tekort aan redelijk
inzicht, aan verstand en kennis van zaken. We hebben hier koppigheid door dwaling.
Op de kracht van den wil is toepasselijk, wat Da Costa van
de uitvinding der boekdrukkunst zong : een stap ten hemel en — ter
bel I' Gezicht op een verkeerd object, voert ze ten verderve.
In de tweede plaats heeft de koppige dikwijls niet geleerd, zijn
Wil te richten naar de omstandigheden. Vandaar dat hem het vermogen niet genoeg eigen is geworden, om zijn wil desnoods te
wijzigen. Zoo is het met dien ouden knorrigen dorpeling, die allen
vooruitgang in zijn omgeving met een norsch oog beschouwt. „Ze
krijgen mij nooit in het spoor," zegt hij. De • omstandigheden veranderen echter, en men legt een spoorlijn langs het dorp, voorbij des
mans woning. Toch blijft hij gelijk. „Ze krijgen mij er niet in," en
ofschoon de heele familie per trein naar de naburige plaats gaat, legt
hij op voorvaderlijke wijze den weg te voet af.
Och, de koppige wil is dikwijls zoo ruw, zoo onhandelbaar. Hij
is als een natuurkind, ver van alle beschaving in het wild opgegroeid. Hij is zoo ongecultiveerd en zoo onbuigzaam, hij weet van
geen toegeven. Hij geeft zich de moeite niet, om zich eens kalm en
objectief voor de feiten te stellen ; hij wil nu eenmaal zóó en niet
anders.
Deze koppigheid heeft een minder onschuldig karakter dan die,
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welke alleen door dwaling wordt veroorzaakt. Hier is zij zonde door
opzettelijke nalatigheid. De koppige beseft niet, dat hij in den weg
van redelijk overleg en toetsing juist zijne vrijheid, zijn meesterschap
handhaaft. Men moet toch baas blijven, ook over zijn wil. Maar de
koppige is er onder. Hij wil niet meer, maar zijn wil wil. De wil
speelt hem parten ; en het is een soort blinde „oerwil".
Nog een derde geval is mogelijk : dat de omstandigheden wel
op het kenvermogen kunnen invloed hebben uitgeoefend. Het inzicht
is dan gewijzigd, maar het abnormale zit dan dáárin, dat de wil zich
niet gemakkelijk en lenig naar de leiding der rede voegt. Tegen beter
weten in, blijft de wil in de oude richting doorgaan. De koppige
heeft in dit geval niet geleerd, zijn wil te richten naar het gewijzigd
inzicht.
Zou het zoo niet geweest zijn met Scholte Stuggink, van wien
we toch moeilijk kunnen aannemen, dat hij het voordeel van de brug
boven de voorde niet zal hebben ingezien ? Zou het zóó ook niet met
menigen koppige zijn : in het verstand wel overtuigd, maar niet gezind, zijn wil te buigen ?
Er is dan geen harmonie in de ziel, verstand en wil stemmen
niet overeen. Hier krijgt de eigenzinnigheid een echt zondig karakter :
doen tegen beter weten in. En het kwaad loont zijn meester : zulke
zielen zijn op weg, om zich door alle mogelijke grillen te laten
beheerschen. Opwellingen van drift kunnen hen tot daden drijven, die
ze zelve betreuren. Niet te vergeefs wordt aan het hoogere kenvermogen het zwijgen opgelegd, de inspraak der rede genegeerd en
de consciëntie verkracht. Door zich aan zijn grillen over te geven,
wordt het Trojaansche paard binnengehaald.
In verband met den algemeenen zondigen toestand van „onbekwaamheid tot eenig goed en geneigdheid tot alle kwaad," ligt de
middellijke oorzaak der koppigheid dus in de opvoeding. Niet in de
organisatie onzer ziel. De volgorde : „begeerte, redelijk overleg, wilsbesluit," is de plooi, die in de ziel ligt ; het spoor, dat we hebben te
volgen. Maar nu raakt, door eene verkeerde opvoeding, de wagen uit
het spoor, en verkiest men eigenwillig een korteren weg van begeerte tot wil. Vooral de omgang met hen, van wie het kind de diepste
indrukken mee krijgt, veroorzaakt soms veel kwaad. We hebben hier
inzonderheid het oog op de huiselijke opvoeding, omdat die meer
rechtstreeksch en individueel is. De praktijk leert dan ook, dat er
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meestal vóór de schooljaren al heel wat bedorven is. Wanneer de
ouders zich zelve in hun dagelijksch leven en hun omgang niet het
kind door grillen en nukken laten leiden, dan zal de schadelijke invloed van dit voorbeeld niet uitblijven. Het kind moet dan ook wel
zoo worden.
En alle verwaarloozing der natuur wreekt zich. Grillen zijn voor
de vorming van den jeugdigen wil niet de meest geschikte bodem.
De wil kan integendeel tieren bij kalm overleg, juiste beoordeeling
en helder inzicht. Vandaar dat koppigheid voeren kan tot verzwakking
van den wil. Wordt de grillenheerschappij niet tegengegaan, dan gaat
er later licht een zwak karakter mee gepaard. We zien dit aan Farao,
den man der tien plagen, die als een bare der zee heen en weer gedreven wordt. Helder inzicht en vaste overtuiging is noodig voor een
standvastigen wil. Alleen daardoor kon Luther zeggen : „hier sta ik,
ik kan niet anders."
De stijfhoofdige weet alleen, dat hij wil, zegt Kloppers; de standvastige weet ook, wat hij wil. (Bloemen bl. 139).
De oorzaak der negatieve koppigheid, het niet-willen van wat
geboden wordt, zooals bij Jan met de hand onder het hoofd, moet
alweer in een gebrek der voorafgaande opvoeding worden gezocht. Het
kind heeft nog niet voldoende geleerd, zijn wil te richten naar dien
van zijn meerderen. Want we zijn hier volop in de kinderwereld met
haar „voogden en verzorgers." Zoolang het kind nog niet op eigen
beenen kan staan, heeft het aan deze te gehoorzamen. Hun wil is de
voorlooper der latere redelijke zelfleiding.
Nu is het volstrekt geen geheim, dat veter opvoeding op dit punt
juist schromelijk in gebreke blijft. Inzonderheid in de eerste levensjaren wordt veel bedorven, doordat het kind niet tot gehoorzaamheid
wordt, gewend. De wil der ouders is dan te zwak, om door te zetten
en vol te houden, wat eens werd gezegd. Om dit door te zetten ook
in den onaangenamen weg. Men wijkt dan voor huilen en tranen. De
oorzaak is gemakzucht ; men kan zich nog wel laten gelden, als het
gemakkelijk gaat, maar geeft den moed op, zoodra zoontjelief het door
dwingen moeilijker maakt. En zoo leert de laatste zijn doel bereiken
in den weg van door te zetten. Eiken volgenden keer, dat hij zijn zin
krijgt, wordt zijn neiging tot verzet nog versterkt. Op het laatste wordt
de onwil, met verschijnselen van koppigen tegenstand, een gewoonte.
Het niet-willen wat gezegd wordt, gaat hem dan veel gemakkelijker af
dan het wel-willen. En zoo. krijgt de school hein als leerling.
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We erkennen, dat ook op dit punt het eene kind leerzamer is
dan het andere en gemakkelijker in het goede spoor te leiden. Maar
zou in het algemeen niet waar zijn, wat Jan Ligthart zegt (Over Opvoeding II, bl. 29): „Als uwe kinderen den baas gaan spelen, dan
zijt ge niet vroeg genoeg begonnen hunne onredelijke verlangens te
weerstaan. Dan zijn ze al in de wieg kleine baasjes geweest. En
kleine baasjes groeien op tot groote.
Helaas, dat dit niet-richten van den kinderwil naar den wil der
opvoeders in de laatste jaren door een groep pedagogen tot systeem
is verheven. We bedoelen de drijvers der Majesteit van het kind. De
opvoeding tot gehoorzaamheid bederft volgens hen het karakter. Gehoorzaamheid van het kind te eischen, komt dan ook in het geheel
niet te pas. Het kind is de koning, die juist door de opvoeders moet
worden gediend. Zij moeten het laten leven, zijn eigen individueele
leven. In Noord-Amerika zijn dan ook reeds scholen, waar men in 't
geheel geen tucht kent ; de leerlingen kunnen vrij doen, wat ze willen.
Men noemt het daar aankweeking der persoonlijkheid, wanneer men de
kinderen in al hunne zwakheden, invallen en onhebbelijkheden toegeeft.
De pedagoog Foerster bestrijdt deze leer, die door hare excentriciteit zich zelve veroordeelt. „De zoogenaamde individueele wil (zegt
hij) is de allergrootste belemmering voor de ontwikkeling der persoonlijke zelfstandigheid, omdat juist deze wil in zoo hooge mate
wordt bepaald door uitwendige prikkels en voorbijgaande invallen.
Niemand wordt onzelfstandiger dan hij, die nooit gehoorzaamheid
leerde ; hij leert ook niet het verzet tegen de lagere natuur. Want
daarin ligt de opvoedende kracht der gehoorzaamheid : zij leert, voorbijgaande behoeften en ongeordende invloeden tegenstaan. Voor vele
menschen is hun eigen individualiteit het grootste kruis, dat zij in
het leven te dragen hebben." (School en Karakter, bl. 136).
Dat zijn vooral zij, die onder de tirannie staan van hun eigen
koppige grillen. En dus is de vraag van hoog belang, hoe den „edelen
slaaf" van die tirannie te verlossen.
Waarin bestaat de opvoedkundige behandeling der koppigheid ?
Niet in den wil te breken. Er is een pedagogisch regime denkbaar, dat er op uit gaat, den wil zooveel mogelijk te fnuiken. Er
komt dan volgzaamheid, maar de volgzaamheid der willooze machine.
Dit regime vormt niets dan blinde werktuigen. Alle individualiteit
schijnt uitgeroeid te zijn. De „iemand" kan, volgens De Genestets gedichtje, zich "zelf niet meer zijn, want hij is niemand, De eigen wil
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schijnt verdwenen, zooals bij het gestolen kind in den kermistroep,
dat met zweepslagen is gedresseerd.
En een vaste en krachtige wil is toch van zooveel belang voor
het latere leven. Dus moet de wilskracht zelve niet worden aangetast.
„Op de rotsen, waarop oude Assyrische inschriften zijn aangebracht,"
zegt Foerster, „zien wij de groote veroveraars op rollende zegekarren
al wat weerstand biedt nedervellen. Zoo moesten ook wij op alle
dingen, die wij aanpakken, het stempel van onze zegevierende energie
drukken ; al ons werk moest getuigenis afleggen van een onbuigzame
energie, die trouw blijft aan het eens opgevatte voornemen." (Levenswandel, bl. 27).
Dus moet de pedagogische behandeling zich ten doel stellen,
dat de wil er toe komt, in het natuurlijke gareel van de eigen rede te
gaan loopen. De natuurlijke band moet worden aanvaard. Daartoe
moet wel in de eerste plaats gewerkt worden op verheldering van het
inzicht. Het hoogere wilsleven moet gewekt worden, dat zich gewillig
voor de vierschaar der rede stelt. Rede en geweten beide moeten
uitspraak doen over het gepaste en doelmatige, maar ook over het
zondige der begeerte. De Christelijke opvoeder stelt den leerling
bovendien voor den eisch van Gods woord. En nu moet hij zijn koppigheid onverstandig en dwaas leeren vinden, maar ook zondig. Ironie
kan voor den opvoeder een niet te versmaden middel zijn, en een
krachtig steunpunt kan hij vinden in de publieke opinie, der andere
leerlingen b.v. Het is veel, als hij deze op zijn zijde heeft. De delinquent zal zijne koppigheid eindelijk ook dwaas beginnen te vinden.
De omgang kan veel bederven, maar ook weer veel goed maken.
Allereerst door het voorbeeld van een kalmen, redelijken wil, die
rekening houdt niet de omstandigheden en zich daarnaar weet te wijzigen. Door een gepaste leiding van den opvoeder, door mede te willen en mede te werken, kan er met behoedzaamheid op den halstarrigen wil worden ingewerkt. Soms bestaat er aanleiding, om verandering van object opzettelijk te zoeken. Deze eerste behoedzame stappen
zijn van groot belang. Het verstand van den leerling keurt ze goed,
en er ontwaakt besef van heerschappij over zijn weerbarstigen wil.
Daarop moet de karaktervorming het juist toeleggen, zegt iemand :
den mensch van zich zelf te bevrijden. Bij eenvoudige .zaken kan dit
reeds in praktijk worden gebracht, en dan zonder altijd een antithetische houding aan te nemen ; veeleer door te steunen op reeds aanwezige goede trekken in den leerling. Elke overwinning, op de ruwe
eigenzinnigheid behaald, werkt mede tot herstel der juiste verhouding.
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Er komt weer een bepaalde plooi in de ziel. „Iedere goede gewoonte
kan vergeleken worden niet een pionier in het oerwoud, die de wildernis rondom uitroeit." (Foerster). Het ongecultiveerde gaat er zoo
langzamerhand af. De koppigheid wordt ondermijnd. De grillenheerschappij wordt tegengegaan. Het kind went zich aan zelftucht.
Het bovenstaande heeft inzonderheid betrekking op de huiselijke
opvoeding, die meer rekening kan houden met het individu. Bij de
bestrijding van de onwillige koppigheid op school treedt vooral de
handhaving der orde en de eisch der oogenblikkelijke gehoorzaamheid
op den voorgrond.
Deze gehoorzaamheid mag de opvoeder eischen, waar hij met gezag over de kinderen is bekleed. Toch is hij niet louter gezaghebber.
Als opvoeder is hij juist verplicht, het zwakke zooveel mogelijk te
gemoet te komen. Tegenover koppige leerlingen geschiedt dit wel het
beste, door een atmosfeer van vriendelijkheid en onderlinge welwillendheid te scheppen. Het gehoorzamen valt ook den onwilligen leerlingen
dan des te lichter. Het is dan meer eene vanzelf sprekende zaak.
Botsingen worden vermeden. Valt de onderwijzer daartegen een oogenblik uit den goeden toon, ras doet zich een conflict voor, dat bij
koppige leerlingen altijd langer duurt, dan met het oog op den geregelden gang van het onderwijs en het heil van het kind wenschelijk
is. Daarom moet de onderwijzer zich beijveren, den leerling steeds
vriendelijk toe te spreken. Het is ook zeer aan te bevelen, dat hij
hem voor allerlei kleine bezigheden gebruikt; dit bevordert de goede
verstandhouding, en oefent den leerling tevens in zelfbedwang en volharding.
Toch zullen er zich nog wel eens botsingen voordoen. De onderwijzers zijn ook menschen en hebben hunne zwakheden ; vooral in
het begin, wanneer ze de leerlingen nog niet goed kennen, zullen zij
zich dikwijls vergissen. Daar komt bij, dat de achting bij de leerlingen ook langzamerhand moet ontstaan. Vandaar, dat er vooral in den
aanvang conflicten kunnen voorkomen, en die zijn bij koppige leerlingen juist onaangenamer, en daardoor lastiger en schadelijker nog
dan bij andere. De onderwijzer heeft die leerlingen dus nog meer te
ontzien; meer dan bij anderen, moet hij kleine informaliteiten door
de vingers zien. Om botsingen te. voorkomen, wordt bij deze kinderen
veel van zijn geduld gevergd. Maar door op deze wijze uitbarstingen
te voorkomen, verliest de koppigheid langzamerhand terrein. Naarmate
de kinderen den onderwijzer beter leeren kennen, en uien van weers-
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kanten aan elkander went, zal zij eindelijk nagenoeg uit den onderlingen omgang kunnen verdwijnen. Zelfs al bestaat zij bi; diezelfde leerlingen nog in het gezin tegenover hunne ouders ! Een bewijs, dat zij
door zwakheid in de opvoeding ontstaat.
Is er nu een conflict, en openbaart zich bij een leerling koppigheid, dan komt er voor den onderwijzer alles op aan, om het ten
einde toe goed te doorstaan. Dit is voor hem een belangrijke schrede
vooruit, want het voorkomt herhaling. Daartoe moet de zaak zoo kalm
mogelijk worden behandeld. Tegenover de uitbarsting van koppigen
onwil plaatse de onderwijzer onverstoorbare kalmte. Men bedenke
toch : de leerling is op dit oogenblik onder heerschappij van zijn
grillen en gemoedsbewegingen. Deze toestand wordt versterkt en verergerd door gemoedsbeweging van den opvoeder ; de onwil ontwikkelt zich het best door toornige hardheid bij den onderwijzer, die
tot tegenstand prikkelt. Verzwakt wordt de onwil daarentegen door
kalmte bij den opvoeder, door heerschappij van het verstand, door den
invloed. der rede. Het beste is dus, hoewel consequent blijvende in
zijn eischen, de uitbarsting kalm aan te zien, en haar geen resultaat
te verschaffen.
Toch behoeft deze consequentie niet den schijn te verkrijgen van
koppigheid bij den opvoeder. Tijdelijk wijken is soms beter, als het
maar met bewustheid en opzettelijk geschiedt. Er heeft bij den leerling ook een innerlijk proces plaats. Vooral als 't eene opwelling van
drift geweest is. De bui kan voorbij drijven, en dan is het kind veel
beter geschikt voor kalme inwerking. In den regel is dit bij de grillenheerschappij het geval. Vooral de slaap kan weldadig zijn als hersteller
van het abnormale. Den volgenden dag is er misschien al berouw
over de daad, en heeft de opvoeder een geschikt aanknoopingspunt.
„Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen", zegt de
Apostel. De koppigheid stelt ons echter voor een eigenaardigen vorm
van het kwaad. Publieke en onmiddellijke bestraffing zal het kwaad
in vele gevallen verergeren ; de praktijk leert het. Dan is die behandeling tijdverspilling, en strekt tot schade van het onderwijs. Openlijke strijd en ruw geweld, zooals Hildebraad ze ons teekent tusschen
Dr. Deluw en zijn veelbelovend zesjarig zoontje op den koepel van
„Veldzicht", behoort daarom vermeden te worden. „Tusschen u en
hem alleen" schijnt een betere wijze van doen. Onder vier oogen ; na
schooltijd. Wil men er in de tegenwoordigheid der anderen nog op zinspelen, dan pas wanneer de bui over is maar dan kalm en den leerling sparend. Met een enkel woordje.

75
Een kalme natuur is om deze reden voor den onderwijzer eene
onschatbare gave. Zij is niet aller. Er zijn er ook onder de onderwijzers prikkelbare, opbruisende naturen. Zij trachten zich soms met
reuzenkracht te bedwingen. „Die heerscht over zijn geest, is sterker,
dan die een stad inneemt", staat hun als levensrichtsnoer diep in de
ziel gegrift. Maar al hunne inspanning is vaak een Sysiphusarbeid.
Als ze het „waakt en bidt" voor een oogenblik vergeten, komt er bij
hen een uitbarsting, en de bandjir hunner prikkelbare driften voert
hen mee. Of ook wanneer ze zich zelf nog gelijk blijven voor het
uiterlijke, kan het daar binnen borrelen in koken van kwalijk ingehouden drift. Dit verzwakt hen tegenover hunne leerlingen, die als hij
intuïtie voelen, wat de onderwijzer zich zelf niet eens wil bekennen.
Wat staat hen te doen ?
Kant heeft eens geschreven over de kracht van den wil in het
beheerschen van ziekelijke aandoeningen, en zijn leerling Hufeland
voorzag het geschrift van aanteekeningen. De laatste vestigt er de
aandacht op het groote belang van het objectiveeren van zich zelven,
zoodat men zijne kwalen als object stelt en onwillekeurig van • zijn
eigen ik afzondert, alsof ze tot de buitenwereld behooren. Wat voor
de lichamelijke gesteldheid kan, zou dat ook voor gemoedsbewegingen
niet mogelijk zijn ? Door de opbruisende drift te objectiveeren, als
voorwerp van beschouwing te stellen, plaatst men zijn eigen ik er
tegenover, en voelt men diep in zijn ziel een vaster rustpunt dan de
bruisende driften.
Dan kan men ook het kind des te beter objectiveeren. Men ziet
het in zijn zwakte, zijn lijden, zijn te verwachten strijd en zieleworsteling, in zijn ellende. Deernis vervult den onderwijzer, als hij
daaraan denkt, en aan het zenuwzieke, wilszwakke en levensmoede
geslacht onzer eeuw, dat zoozeer de prooi is zijner eigen • driften.
Die deernis en dat medegevoel klinken door in zijn stem, en banen
den weg tot het hart van den leerling. En hij bedenkt nog meer. God;
Die de harten neigt, staat aan zijne zijde. Hij heeft hem over het kind
gesteld, heeft hem de taak opgelegd, en wil hem bijstaan. Als dit
bewustzijn diep in de ziel daalt, komt er ook kalme vrede, die hem
gerust doet zijn „in het midden der woedende baren". Zoo kan het
conflict ten einde toe worden doorstaan.
En als schijnbaar alles tevergeefsch is, en diepe smart zich van
den opvoeder meester maakt ; als hij in moedeloosheid dreigt onder
te gaan, dan nog kunnen, in den weg des gebeds, op het oogenblik
van den crisis verborgen zielskracliteu worden gewekt. De crisis heeft
.
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den opvoeder zelf gelouterd. Schoon spreekt Ligthart hier over (Over
Opvoeding II, bl. 32 :) „Ik heb eens van eene moeder gehoord, die
worstelde met haar jongen. Ze leed er vreeselijk onder, en-hij werd
onverschillig. Toen schreef ze hem een brief, waarin ze haar hart
openlei voor haar kind. Ze beleed daarin haar eigen fouten, zwakheden,
verzuimen en zonden, en ze vroeg vergiffenis aan haar jongen, dat ze
hem z's» had laten opgroeien. Toen brak er iets in het kind. En dat
was genoeg. Och, wij werken te veel op het schuld erkennen van
anderen. Hebben we er wel eens aan gedacht, dat schuld belijden
van ons zelf veel eer de harten verteedert ?"
T. VAN DER KOOY.
WILDERVANK, Juni 1912.

VEREENIGING VOOR
CHRISTELIJK NATIONAAL SCHOOLONDERWIJS.

Het onderwijs in de Nederlandsche taal
op de lagere school.
Het bovenstaand onderwerp is zoo veelomvattend, dat het mijn doel
niet kan zijn, in te gaan op alle vragen die zich daarbij voordoen ; ik wil
bij de hierna volgende beschouwingen slechts wijzen op datgene, wat ook
blijkens de ondervinding bij het bezoeken van vele scholen opgedaan,
Vooral onze aandacht verdient.
Als doel van het onderwijs in de Nederlandsche taal wordt meestal
-opgegeven, dat de kinderen hun moedertaal moeten leeren verstaan en
gebruiken. Ik zou er gaarne bijvoegen, dat de school ook moet trachten
hen hun moedertaal te doen genieten, liefde voor haar in te boezemen.
Het is • zeker niet toevallig, dat dit ,in de theorie in den regel vergeten
wordt ; vergeten wordt het immers ook in de practijk. Wie de hooge beteekenis der taal voor een natie verstaat, zal echter toestemmen, dat dit een betreurenswaardig verzuim is. Onze oostelijke naburen, van wie wij op onderwijsgebied zooveel hebben overgenomen, dat de grenzen nooit had moeten
overschrijden, kunnen ons hierin ten voorbeeld zijn. Scholen, die zich met
den schoonen naam sieren van Christelijk-nationaal, mogen zich aan dezen
nationalen • plicht allerminst onttrekken.

77
Het verstaan der ta a 1. Een zesjarig kind, dat voor 't eerst ter
school komt, kent reeds vele woorden en uitdrukkingen. Hoeveel'? Dat
hangt er van af uit welken kring het komt. Er zijn (of er waren althans,
vóór dertig, veertig jaren) Engelsche boeren die, zegt men, zich van niet
meer dan 300 woorden bedienden ; voor onontwikkelde Nederlandsche
boeren, zal 't aantal wel niet veel grooter zijn. Kinderen uit dergelijke
gezinnen kunnen dus door den omgang niet ouders en bekenden niet meer
dan hoogstens een paar honderd woorden geleerd hebben. Wel hebben zij
er meer gehoord. Thuis wordt b.v. de bijbel gelezen, en het Oude Testament alleen gebruikt 5642 woorden ; maar hoeveel daarvan hebben zij
verstaan ? Bedenkt men dat het aantal woorden onzer taal niet ver beneden
100.000 blijft, dan zou men kunnen meenen, dat het met een paar uur
taalonderwijs per week totaal onmogelijk is, het kind- zijn taal behoorlijk
te doen verstaan.
De gevolgtrekking zou van weinig nadenken getuigen. „De" taal is
niet een geheel, dat ieder kennen moet ; zij bestaat uit vele „talen", uit vele taalkringen, die slechts ten deele samenvallen. Er is een taal van het dagelijksch
leven ; een kanseltaal ; een taal van het onderwijs, Bijbeltaal, taalkringen van
verschillende vakken niet hun vele vaktermen. Iemand kan zeer goed thuis
zijn in den eenen taalkring en een onbekende in een anderen. Een werk
over schilderkunst werd niet lang geleden uit 't Duitsch in 't Nederlandsch
vertaald ; de vertaler was in beide goed thuis, vooral in schilderstermen ;
maar „die Schkher am Kreuze" vertaalde hij door „de schakers (in plaats
van de moordenaars) aan 't kruis" ; de Bijbeltaal kende hij blijkbaar niet.
Dat Kloos, toch geen vreemdeling in 't Latijn, zooveel fouten maakte bij
de» vertaling van Thomas á Kempis' Navolging van Christus, kwam doordat
hij de taal der kerk en der mystiek niet verstond. En hoeveel ontwikkelde
Nederlanders begrijpen, wat een paedagogisch handboek bedoelt, als het
voorschrijft, dat bij de behandeling van een methodische eenheid na de
„doelstelling" de eerste der formeele leertrappen, de voorbereiding, moet
volgen, opdat de appercipieérende voorstellingen bewust worden gemaakt ?
Er is dus geen sprake van, dat de school de kinderen honderd of zelfs
maar vijftig duizend woorden moet leeren ; slechts die woorden, die passen
bij den trap hunner ontwikkeling. Niet uit alle taalkringen dus en geen
enkele taalkring (tenzij dan de kindertaal) eenigszins volledig. 't Kind leert
later van zelf meer en meer woorden, door 't leven, in zijn vak, door boek,
tijdschrift en courant.
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Een tweede opmerking is, dat de school deze kennis van woorden en
uitdrukkingen niet behoeft te geven in de uren, voor taal bestemd. Alle
vakken werken daartoe mede. Bij alle brengen wij begrippen aan en leeren
dan met de zaak tevens den naam, het woord. Eén vak moet hierbij
afzonderlijk genoemd worden, om zijn hooge beteekenis voor het leeren
verstaan der taal : het lezen.
Deze opmerkingen zijn zeker allereenvoudigst en allerminst nieuw,
maar het was noodig ze nog eens te herhalen ; al te vaak worden deze
eenvoudige waarheden vergeten. Er zijn vrij veel onderwijzers, die geen
geduld hebben om de zaken haar natuurlijken gang te laten gaan ; zij
doen als bloemenliefhebbers, die voorjaars- of zomerbloemen in. broeikas
of warme kamer vervroegen. Vroegtijdig, en op school nog, moet het kind
tal van woorden leeren, die in later leeftijd aan de orde behoorden te
komen ; en de woorden moeten niet geleerd worden, daar waar de zaken
ter sprake komen, maar in de taalles. Zoo moeten de steloefeningen dikwijls dienen, om den woordenschat uit te breiden op een wijze, die geheel
in strijd is met gezonde denkbeelden over taalkundige ontwikkeling.
Wil men een voorbeeld? In een boekje, waarvan de tweede druk mij
voor een paar maanden werd toegezonden, en dat, behalve voor muloscholen ook bestemd is voor de hoogste klasse van gewone lagere scholen,
komt herhaaldelijk de opgave voor : zoek de beteekenis der volgende
woorden in uw woordenboekje en gebruik ze daarna in flinke zinnen. Reeds
zeer bedenkelijk ; maar dan blijkt, dat de schrijver wil, dat de leerling uit
zijn woordenboekje leere, niet in de plantkunde-les, wat een abeel is; uit
zijn woordenboekje, niet bij de aardrijkskunde, wat diluviale en alluviale
gronden zijn ; niet de geschiedenis leert hem wat een patriarch is of wat
amnestie beteekent ; zijn woordenboekje moet hem een helder denkbeeld
geven van het eigenaardig-kenmerkende van een humorist en een idialist ;
en voorts is het zeer noodzakelijk, dat een 12- of 13-jarige — alweer
voorgelicht door zijn woordenboekje — nauwkeurig wete, wat hij te verstaan heeft onder een albino, propagandist, praeparaat, terrarium, fancy-fair,
deurwaarders-exploit, proletariërs, bacchanaliën ; terwijl zijn woordenboekje
hem ook zegt, wat het is, onder appèl te staan en iemand insolvent te
verklaren, ja, hem zelfs een Arcadisch tooneeltje doet aanschouwen, záó
duidelijk dat hij er een flinken zin over gaat schrijven !
Zóó kras maken andere boekjes het wel niet ; zij stellen in de plaats
van het woordenboekje een bespreking door den onderwijzer, zeker een
,
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groote verbetering ; maar ook zij volgen een onnatuurlijke manier en loopen
op den natuurlijken gang vooruit. Vooral op mulo-scholen komt dit voor.
Aan een der laatst verschenen boekjes ontleen ik 't volgende. De leerlingen worden geacht woorden te kennen als officieus, vuig, verzwinden,
progessief, heterodox, homogeen, urgent, monstrans, mystiek, necrologie,
concept-reglement, martiaal, presidiaal, redactioneel, Paulinisch, Socratisch,
Kantiaansch ; terwijl zij o. a. de volgende woorden in zinnen moeten gebruiken (in flinke zinnen natuurlijk) : gevoeglijk, weidsch, bezwalken, versneden, verdoeken, ongerept, anoniem, lijfstraffelijk, smarotser, wraak ademen, woede snuiven (!), doodverven, glunder, laatdunkend, utopie. Ik vraag
mij af, wat kinderen van 13 of 14 jaar die al deze woorden kennen én goed
weten te gebruiken, wat zij toch later nog moeten leeren ? En hebben wij,
bij zulke opgaven, niet te doen met een, lang niet onschuldige, miskenning
van natuurlijken geestelijken groei?

Bij goed onderwijs in de verschillende vakken en, in 't bijzonder,
bij goed leesonderwijs, make men zich er niet bezorgd over, of de kinderen de taal wel zullen leeren verstaan ; men hebbe den moed, daarvoor veel aan den tijd over te laten.
Bij het leeren verstaan der taal behoort ook de ontwikkeling van het
fijner taalgevoel.
Voor de ontwikkeling van het taalgevoel is het allereerst noodig, dat
men leesboeken gebruikt met goeden, natuurlijken stijl. Slordigheden en
onnauwkeurigheden mogen er niet in voorkomen ; de natuurlijke ongedwongenheid ga gepaard met keurigheid van taal. Ik zou niet durven zeggen,
dat alle leesboeken voor de Christelijke school, uit dit oogpunt beschouwd,
onberispelijk zijn ; vooral de opgenomen versjes laten nog al eens te wenschen over. 't Verschil in stijl, in woordenkeus, tusschen lessen van verschillenden aard moet in de hoogste klasse worden opgemerkt ; daartoe
moet het boek aanleiding geven. Bij 't lezen (evenals bij maken van
opstellen, maar daar komen wij op terug) moet de onderwijzer nu en dan
van de gelegenheid gebruik maken om de beteekenis van woorden en uitdrukkingen scherper en fijner te laten waarnemen dan de leerlingen uit
zichzelf zouden doen, b.v. door vergelijking met synoniemen.

En verder moet men zorgen dat 't taalgevoel niet afstompt door .
't taalonderwijs. Er worden nog al eens oefeningen gegeven, waarbij 't
gevaar hiervoor lang niet denkbeeldig is. B.v. in een taaloefening moeten
de cursief gedrukte woorden door andere vervangen worden — het gebeurt
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wel dat die woorden de beste of de eenige werkelijk goede zijn en dat
hier de verandering dus geen verbetering is. Zinnen in den bedrijvenden
vorm moeten in den lijdenden vorm werden overgebracht en omgekeerd
dit werkt ten eerste 't verkeerde denkbeeld in de hand, dat men geheel
willekeurig den bedrijvenden of den lijdenden vorm gebruikt en ten tweede
ontstaan door die omzetting meermalen zinnen, die alles behalve als modellen van stijl kunnen gelden. Men vraagt 't meervoud van lof, eer,
schade, bedrog, oordeel enz. en dan moeten loftuigingen, eerbewijzen, enz.
als zoodanig dienst doen. Nog een voorbeeld : men kiest de woorden alleen
om bepaalde moeilijkheden in een kort bestek op te stapelen of laat vormen gebruiken, die in een gegeven stukje volstrekt niet passen. Zoo trof ik
eens een klasse bezig, een taaloefening uit den 1 en in den 2en persoon
van den verleden tijd over te brengen (met gij); 't was de levensgeschiedenis van een vlinder, zoodat de kinderen zinnen schrijven moesten als
deze : gij spont u in ; gij kroopt uit uw omhulsel ; gij fladderdet van bloem
tot bloem ; gij zoogt honing enz.
Het verstaan der taal is van grooten invloed op 't gebruiken er van ;
als regel mogen wij aannemen, dat wie zijn taal heel goed verstaat, haar
ook goed zal weten te gebruiken ; het omgekeerde is zeker waar. Wat wij
doen om de taal beter te leeren verstaan, komt dus indirect 't gebruik ten
goede. De omgang, 't dagelijksch leven helpt mede. De verdere ontwikkeling van 't kind brengt in 't algemeen dus ook meer vaardigheid in 't
gebruik der taal.
Dit betreft de mondelinge uitdrukking ; maar spreken is nog geen
schrijven. 't Laatste moet duidelijker, juister, geregelder zijn : den spreker
staan verscheidene hulpmiddelen ten dienste, die de schrijver mist. Daarbij
komt dat, naar men algemeen zegt, ons volk slordig en onbeholpen spreekt.
Het is dus noodig, dat de school helpe, om de leerlingen zich op behoorlijke wijze schriftelijk te doen uitdrukken, en dat wel allereerst door oefening in 't spreken.
Niet op de wijze als b.v. Bouman spreekoefeningen gaf en zooals zij
wel meer bij 't oude aanschouwingsonderwijs gegeven werden : dat was
onnatuurlijk en saai, 't moet een marteling geweest zijn vooral voor de
vluggere leerlingen en niet minder voor den onderwijzer. Maar alle vakken
geven de kinderen gelegenheid iets te zeggen of te vertellen : 't zaakonderwijs en 't vertellen in de eerste leerjaren ; lezen, aardrijkskunde, kennis der
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natuur, geschiedenis vooral. Stof is er overvloedig ; de kunst is maar,
althans ten platten lande dikwijls, de kinderen aan 't spreken te krijgen.
Zijn zij eenmaal over hun beschroomdheid heen, dan wenne men hen
langzamerhand wat meer achtereen, en dat in den juisten vorm, te zeggen.
Op die wijze zijn aárdige resultaten te bereiken ; op eenige scholen hoorde
ik de kinderen met vrijmoedigheid en vaardigheid vertellen uit de Bijbelsche
en vaderlandsche geschiedenis of over een of ander dier. Steeds moet de
onderwijzer er op bedacht blijven, dat hij hun de vrijmoedigheid en een
zeker zelfvertrouwen niet ontneme, wat licht zou gebeuren, als hij op iedere
kleinigheid aanmerking maakte.

Deze oefening, een uitnemende voorbereiding voor en steun van de
schriftelijke uitdrukking, wordt te veel verzuimd. Dikwijls stelt de onderwijzer vraag op .vraag, en is hij tevreden als hij telkens een antwoord
van een paar woorden krijgt. Zou hieraan een zekere minachting der gesproken taal schuld zijn ? Of loopt er een deel gemakzucht onder ?
Het is hier de plaats een enkel woord te zeggen over het dialect.
Welke houding moet de onderwijzer daartegenover aannemen ?
Laten wij eerst nader onderscheiden. Er zijn plaatsen, waar men
tamelijk wel de algemeene taal spreekt, behoudens eigenaardige uitspraak
van sommige klinkers en eenige afwijkingen in de medeklinkers. Daar
trachte men vooral die eigenaardigheden tegen te gaan, die onophoudelijk
aanleiding geven tot taalfouten. In Amsterdam b.v. verwisselt men s en z;
in andere steden laat men de t als eindletter weg : hij loop ; in weer andere
voegt men een t bij : ik loopt. M.i. moet men van 't begin af aan met de
grootste volharding er naar streven deze fouten te verbeteren. Laat een
jongen die, als hij in de 4e klasse zit, nog hardnekkig blijft bij den vorm
hij loop, eiken dag den 3en persoon van eenige werkwoorden noemen of
opschrijven. Men kan alleen eenige verbetering verwachten, als men met
de grootste kracht en strengheid er tegen ingaat.
Er zijn ook streken, waar de uitspraak en het vocabularium sterk afwijken van
de algemeene taal : het geheele noorden, en een groot deel van het platte
land, met niet weinige steden, in het overige deel des lands. Hoe meer 't
dialect afwijkt, des te meer is 't noodig, dat de onderwijzer het kent ; anders
zal hij vaak misverstaan worden. Hoeveel jonge Friesche kinderen weten
niet wat hij zou bedoelen, als hij zonder toelichting sprak van vader en
moeder? In de Zaanstreek gebruikt een onderwijzer het woord strooien ;
de kinderen, die aan „verliezen" denken, begrijpen hem niet ; evenmin als
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de onderwijzeres op een Veluwsch dorpje begrepen werd, die verhaalde,
dat Ezau weende, toen hem de zegen ontstolen was ; zij had er bij moeten
zeggen „hij griende", want grienen was het eenige woord, dat de kinderen
voor weenen, schreien of huilen kenden. Evenmin ook als de Groningsche
onderwijzer, die op zijn vraag aan een jeugdigen overtreder, of hij spijt
had, een ontkennend antwoord bekwam ; de jongen meende dat hem gevraagd werd of hij gespuwd had.
Vooral wachte de onderwijzer zich, min of meer vijandig te gaan staan
tegenover 't dialect, dat hem zooveel moeite verschaft ; hij late er zich
niet minachtend over uit — iets waarvoor trouwens geen reden is — maar
ga belangstellend na, hoe hij zich er van kan bedienen om zijn taalonderwijs vruchtbaarder te maken. Misschien zal hij in de laagste klasse in de
eerste weken ten deele het dialect gebruiken, om de kinderen op hun gemak te zetten en aan 't spreken te brengen ; mij is tenminste door een
onderwijzer op de Veluwe verzekerd, dat dit in zijn klasse noodzakelijk
is. Vele onbekende woorden kunnen 't eenvoudigst verklaard worden door
't dialectische woord er voor te noemen. En volgens Jos. Reynders *) is het
een zeer nuttige en voor de leerlingen aangename oefening een dictee in
dialect te geven, die in 't algemeen beschaafd Nederlandsch moet worden
opgeschreven : de leerlingen moeten dan voor de dialectische woorden en
uitdrukkingen de algemeen gangbare zoeken, wat zij eveneens moeten doen
bij 't maken van een vrij opstel, daar zij, althans bij onderwerpen, waarover zij niet gewoon zijn zich schriftelijk uit te drukken in hun dialect denken.
Van groot belang is het, dat de onderwijzer zuiver en eenvoudig
spreekt ; vooral in die streken, waar de kinderen buiten de school bijna
geen beschaafde algemeene taal te hooren krijgen, is zijn voorbeeld van
groote beteekenis.
Wij noemden boven de mondelinge uitdrukking een goede voorbereiding voor en een grooten steun van de schriftelijke. Er is nog iets
anders, dat daarbij, op geheel ongezochte wijze, hulp verleent, nl. het leesen het taalboek. In een taalboek als van Ligthart en Scheepstra of Reynders
staan een groot aantal lesjes, heel eenvoudig maar goed gesteld, die de
leerling aandachtig moet overlezen, soms overschrijven ; zij zijn voor hem
*) De heer Reynders is de schrijver van veelszins uitnemende, maar onder ons
weinig of niet bekende taalboekjes. Hoewel zij voor de R. K. school geschreven
en voor die alleen bruikbaar zijn, kan ik de kennismaking met deze boekjes en
de daarbij behoorende handleiding ieder aanbevelen, die in taalonderwijs
belangstelt.

als 't ware modellen, hoe men iets op papier vertelt. Hetzelfde geldt van
de leeslessen, als zij in eenvoudigen, ongedwongen trant geschreven zijn.
Ook is — wat men te weinig inziet — een goede leestoon van belang voor 't stelonderwijs. Waar de kinderen in den juisten toon leeren lezen, komen zij
beter in het stukje, merken beter een aardige of mooie uitdrukking op, en
vooral krijgen zij gevoel voor den bouw van een zin. Dit laatste vooral is
voor het stellen van beteekenis.
Zullen wij afzonderlijke stelboekjes gebruiken, boekjes met synoniemen
en tegenstellingen, invul-oefeningen en dergelijke ? Men doet het nog vrij
veel ; in inspectie D onzer vereeniging in 20 van de 41 scholen. M.
echter kunnen zij best gemist worden en tegen vele oefeningen zijn niet
geringe bezwaren in te brengen. 't Invullen van woorden heeft vaak bedenkelijk veel weg van raadsels oplossen ; 't vervangen van woorden door
andere maakt 't stukje er dikwijls niet beter op. De reeksen tegenstellingen
zijn dikwijls vrij onnoozel (ik hoorde nog onlangs een oefening voor de
4de klasse nagenoeg geheel goed oplezen door een leerling der 1 ste) öf
vervallen in 't tegengestelde euvel ; oefeningen in 't stellen zijn 't niet, zij
hebben meer van een examen-opgave, die onderzoeken moet of de leerlingen veel woorden kennen. De behandeling van synoniemen naar
aanleiding van een paar losse zinnen leidt niet zelden tot apodictische, onjuiste uitspraken en staat de fijnere taalwaarneming in den weg. Nu is 't
wel mogelijk met groote voorzichtigheid oefeningen samen te stellen, die
aan bovengenoemde gebreken niet lijden, maar al zijn zij dan niet schadelijk, zoo acht ik ze toch wel overbodig.
Een uitstekende gelegenheid tot vergelijken van woorden en uitdrukkingen geeft het gezamenlijk maken van een opstel op het bord. Kiest een
leerling een minder juiste uitdrukking, dan is de natuurlijke vraag : wie kan
dit beter zeggen? Als de eene leerling een verkeerd en de andere het juiste
woord genoemd heeft, heeft de onderwijzer gelegenheid op het verschil in
beteekenis te wijzen ; op het verschil in gebruik en in wat men wel de
gevoelswaarde van een woord noemt, wordt de aandacht gevestigd door
opmerkingen als : dit woord is hier te deftig, is te plat, klinkt eenigszins
spottend enz. ; de onderwijzer wijst op de verbinding der zinnen en geeft
enkele practische aanwijzingen omtrent den bouw van 't opstel. Deze oefening, 't gezamenlijk maken .van een opstel nu en dan, mag niet verzuimd
worden.
De steloefening bij uitnemendheid is 't opstel. Eerst klein, later grooter
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(maar toch niet altijd van 2 of 3 blz.); eerst niet hulp van den onderwijzer, later meer of geheel zelfstandig gemaakt. De stof wordt ontleend aan
de bijbelsche en vaderlandsche geschiedenis, de kennis der natuur en soms
aan de aardrijkskunde ; aan een leesles (eenigen tijd na de behandeling);
aan de eigen ervaring der leerlingen. Een aardige oefening is ook te laten
vertellen naar aanleiding van een (wand)plaat of eenige plaatjes, die verschillende momenten eener gebeurtenis veraanschouwelijken. Brieven mogen
natuurlijk niet vergeten worden. Hoe meer afwisseling, hoe beter ; des te
meer verscheidenheid komt er in de woorden en zegswijzen, die de leerlingen gebruiken moeten. Niet goed te keuren is 't daarom, dat elke week
een verhaal uit de Bijbelsche geschiedenis wordt naverteld. Aanbeveling
verdient het de keus niet aan de ingeving van het oogenblik over te laten;
maar 6f te voren een plan te maken 6f de behandelde onderwerpen aan
te teekenen en een nieuw onderwerp te kiezen 'na raadpleging van dit
lijstje.
Een moeilijk ding, bij groote klassen, is de correctie. Men kan niet alle
opstellen laten voorlezen ; in den regel bepale men zich tot de beste, daarbij
zooveel mogelijk afwisselend. Men mag ze toch ook niet laten uitvlakken
of ter zijde leggen zonder ze gezien te hebben ; dat verzwakt den ijver der
leerlingen. De niet voorgelezene moet men dus nog nazien, hoe dan ook.
Bij de aanwijzing der stijlfouten bedenke men, dat het doenlijk noch wenschelijk is, er een onberispelijk geheel van te maken ; er is zekere wijsheid en
tact noodig om te beslissen, wat men verbeteren moet, wat onveranderd
kan blijven staan. Ook wat de taalfouten betreft is 't niet altijd noodig ze
alle aan te strepen ; diegene welke 't kind had kunnen vermijden, moet het
meestal zelf verbeteren. Woorden, die verkeerd geschreven zijn, omdat blijkbaar 't schriftbeeld vaag is of ontbreekt, worden vijf- of tienmaal overgeschreven, niet als straf, maar als taaloefening. Maken vele leerlingen dezelfde fouten, dan geeft dit den onderwijzer aanleiding tot een nuttige taaloefening, die hij zelf bedenkt en in 't eerst volgend taaluur bespreekt. Gecorrigeerde opstellen worden in de hoogste klasse in den regel in 't net
overgeschreven, tenzij deze klasse reeds zoover is gevorderd, dat zij bijna
geen taalfouten meer schrijft.
Ook bij 't bespreken van enkele opstellen moet men trachten 't taalgevoel te ontwikkelen, moet men de kinderen leeren keurig te zijn op hun taal.
Dit laatste wil niet zeggen, dat men hen allerlei onkinderlijke, zoogenaamd
mooie woorden en zinnen laat schrijven ; maar bedoelt wèl, dat men niet
-
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alles bewondert, wat door sommigen als echt natuurlijk, kinderlijk spontaan
wordt geprezen. Zij moeten langzamerhand gevoel voor stijl krijgen, waartoe
meewerkt het maken van opstellen over zeer uiteenloopende onderwerpen.
Leerlingen eener 6de klasse kunnen zeer goed begrijpen, dat zij een Bijbelsch
verhaal anders moeten vertellen dan een uitstapje of een anecdote.
Over de vraag hoeveel tijd men besteden moet aan de oefening in de
schriftelijke uitdrukking, loopen de meeningen zeer uiteen. In inspectie D
beginnen 2 scholen er mee in 't 2de leerjaar, 3 in 't 3de, 17 in 't 4de, 10
in 't 5de en 9 eerst in het 6de leerjaar; 8 doen er niets en eenige andere
bijna niets aan, wat zeer beslist af te keuren is. M.i. moet men niet later
beginnen dan met 't 4de leerjaar; zijn de kinderen achterlijk in taal, dan
in de tweede helft van dat jaar. Veel hangt af van de taalkundige ontwikkeling der kinderen en die hangt o.a. af van den kring, waaruit zij komen.
Zoo zal - men in de stad op scholen voor kinderen uit den meer gegoeden
stand in 't 3de jaar dikwijls nog betere resultaten verkrijgen, dan op andere
in 't 4de. In 't 4de jaar bestede men er niet minder aan dan 2 maal een
half uur per week; ook in de vijfde klasse. In de 6de klasse worde per
week één opstel of brief gemaakt en in 't net overgeschreven.
Wij komen nu tot datgene wat in veler oog bij uitstek „taal" is,
't leeren schrijven zonder taalfouten.
Nog meer dan bij 't stelonderwijs doet zich hier 't verschil tusschen
de oudere en de nieuwere taalbeschouwing gevoelen. De oudere gaat uit
van de geschreven, de nieuwere van de gesproken taal. 't Gesproken woord,
leert de laatste, is primair, en dit woord is niet een deel van een organisme
dat een eigen bestaan leidt, eigen „wetten" heeft; maar is de uiting van
een levenden mensch en moet steeds beschouwd worden in betrekking tot
dien mensch. Zoo is de nieuwere beschouwing phonetisch en psychologisch.
In de verklaring en waardeering van verscheidene verschijnselen bracht zij
een geheelen ommekeer. NatuUrlijk deed zij haar invloed gevoelen bij 't
lager onderwijs, b.v. bij Van Strien en zonder diens overdrijving bij Ligthart en Reynders.
Dat de oude beschouwing nog heerscht, althans nog sterk nawerkt,
blijkt o.a. uit de tegenstelling zooals velen die nog steeds maken tusschen
de spreektaal en de schrijftaal ; uit 't toekennen van te groote waarde aan
de spraakkunst 1) ; uit de beschouwing der dialecten als verbasteringen der
1) De volgende woorden, door Mr. J. J. L. van der Brugghen in 1852 in het
Nijrnegsch Schoolblad geschreven, verdienen na meer dan 50 jaar nog wel onder
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algemeene taal ; uit de liefhebberij voor ontledingen ; uit oefeningen als ik
in de vorige bladzijden aanhaalde. Ook uit kleinigheden spreekt het. Meermalen hoorde ik b.v. eischen, dat de kinderen bij 't lezen de t van nestje
of een dergelijk woord zouden uitspreken ; immers die staat in 't boek en
moet dus ook worden uitgesproken. Zelfs wilde eens een onderwijzer
schrijven : je hadt, je vielt, want de 2e persoon heeft nu eenmaal een t.
Noodig is het dat vele onderwijzers een beter inzicht omtrent de genoemde en andere zaken verkrijgen ; daarbij ook omtrent de spelling en
haar beteekenis.
't Schrijven zonder fouten is zonder twijfel overschat, tengevolge van
de !mening, dat de geschreven taal de eigenlijke taal is en ook ten gevolge
van 't overmatig hechten aan schoolsche kennis en verstandelijke ontwikkeling.
Er zijn vele scholen, waar de toekomstige betrekking of de latere
positie der leerlingen het noodzakelijk maken, veel zorg aan het „zuiver"
schrijven te besteden ; maar er zijn ook vele andere scholen, waar men
den tijd nuttiger kan besteden, waar wij volkomen tevreden mogen zijn,
als de leerlingen zonder al te grove fouten schrijven en waar men vele
moeilijkheden onbesproken kan laten. Ik denk hier aan scholen, waar alle
of nagenoeg alle jongens een ambacht kiezen, veldarbeider worden of iets
dergelijks, waar alle meisjes in de huishouding komen of dienstbode worden. De school staat te ver van het leven af en van de groote verscheidenheid van het leven bemerkt men daardoor in de school te weinig; de
scholen gelijken te veel op elkaar en niet genoeg geven velen zich rekensommiger aandacht gebracht te worden :
„Elke taal bestaat niet dóór of óm hare grammatica ; zij is geen gewrocht van
de grammatica, maar de grammatica is een gewrocht van de taal; de taal bestaat
vóór de grammatica, en eerst wanneer zij reeds eenen zekeren trap van ontwikkeling en volkomenheid heeft bereikt, komen de grammatici, en maken notulen en
inventaris op. — Zij rangschikken de woorden, geven aan elke soort haren naam,
afgeleid van de functiën die zij in den zinsbouw vervullen, teekenen de gebruiken op, die de langdurige gewoonte omtrent de beziging der woorden en hunne
plaatsing in den volzin heeft ingevoerd, maken daarvan regels; en zoo komt er
dan eene orthographie, eene syntaxis, eene prosodie en wat dies meer is, voor
den dag; waarbij dan meestal nog al wat onnoodige omslag en kwakzalverij
plaats heeft, en nog al wat verknoeid wordt.
Maar nu moet men niet denken, dat men eerst door dien arbeid der grammatici
in staat gesteld wordt, om eene taal goed te leeren verstaan, spreken en schrijven!
Neen, men sprak en schreef goed éér de grammatici kwamen; en die zijn alleen
gekomen om te constateeren hoe goed men schreef, en hoe men goed schreef."
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schap, wat voor hun school 't noodigst is. Werd dit meer gedaan, dan
zouden, vermoed ik, vele spraakkunstige oefeningen op tal van scholen
geschrapt worden.
Het is niet mogelijk hier de spellingkwestie te behandelen ; ik bepaal mij
tot een paar opmerkingen.
Van vereenvoudiging onzer spelling ducht ik niet de gevaren, die
velen zich daarvan voorstellen ; ook hecht ik er niet zoo groote beteekenis
aan. Maar men moet er zeer voorzichtig 'jmee zijn. Een spelling-systeem
wordt niet logisch en consequent opgebouwd, maar is voor een groot deel
een zaak van historische overlevering, en door vereenvoudiging mag de
continuïteit niet verbroken worden. Hebben „de vereenvoudigers" die voorzichtigheid betracht? M.i. niet voldoende, maar het oordeel hierover is uit
den aard der zaak zeer subjectief. Op de vraag of het goed is, daar waar
't bestuur en 't hoofd der school voorstanders zijn der zoogenaamde Kollewijnsche spelling, zich bij 't onderwijs van die spelling te bedienen, antwoord ik dat dit, zooals de zaken nu staan, geen aanbeveling verdient.
Toch is voor vele scholen een vereenvoudiging gewenscht. Met veel
moeite brengen sommigen het zoo ver, dat de kinderen tamelijk wel zonder
fouten schrijven ; maar hoe is het als zij een jaar of twee van school af
zijn? Had nu de inspanning, die men zich getroost heeft, nut van anderen
aard gehad, had zij 't verstand gescherpt, den blik verruimd of het gemoed
verrijkt, dan ware er geen reden tot klagen ; maar dat zal men van 't
spraakkunstig onderwijs toch niet beweren. Een vereenvoudiging die tamelijk wat tijd doet uitwinnen en die voor vele scholen weinig of geen bezwaren meebrengt, is het weglaten van de buigings-n bij het lidwoord,
bijvoeglijk naamwoord enz.
Wij kunnen hier het vraagstuk van 't spraakkunstig geslacht buiten
bespreking laten ; wij behoeven ons dus niet bezig te houden met de vraag,
of het wenschelijk is, in de geschreven taal eene onderscheiding te behouden, die de taal, in 't grootste deel van 't land gesproken, sinds eeuwen
niet meer kent; want wij kunnen hier de geheele kwestie behandelen als
een methodische. Wij plaatsen ons op het standpunt van de heerschende
sárijfwijze, ook wat de verbuiging betreft, en vragen dan : is er niet veel
voor te zeggen, aanstaande veld- en fabrieksarbeiders, ambachtslieden,
dienstboden en dergelijke in alle naamvallen de te laten schrijven, hen er
slechts op wijzende, dat de menschen in sommige gevallen den schrijven
(zooals zij b.v. in het leesboek zien), maar dat dit your hen nogal moeilijk
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is. Men versta mij wel. Ik bedoel volstrekt niet, dat de onderwijzer op deze
wijze propaganda zou maken voor de vereenvoudigde spelling; van al wat
daarop gelijkt, moet hij zich zorgvuldig onthouden, ja hij kan heel goed
persoonlijk een voorstander zijn van de gra'mmaticale geslachlsonderscheiding en toch de aangegeven handelwijze volgen. Ik bedoel 't hier uitsluitend als een middel, om de kinderen heel wat nuttelooze oefeningen te
besparen en om hen minder, en minder erge, fouten te doen schrijven,
vooral als zij de school verlaten hebben. Immers, de vage wetenschap dat
het nu eens de dan weer den moet zijn, brengt de leerlingen en vooral de
oud-leerlingen er toe, bij herhaling een eersten naamval met een n te versieren (men denke slechts aan 't lijdend onderwerp, dat herhaaldelijk in
den 4en nv. wordt geplaatst) ; en al zal de metselaarsknecht, die als
schooljongen op deze manier onderwezen is, schrijven : „ik ben bij de baas
geweest", wat velen onzer vreemd aandoet, hij zal ons ten minste besparen
„den baas is ziek", wat ongetwijfeld heel wat erger is. Bijna zeker zou,
voor de hier bedoelde leerlingen, het schrijven zonder taalfouten, na hun
schooljaren, door het steeds weglaten der buigings-n gebaat worden ; dat
dit bij het lezen uit boeken, waarin die n wel gebruikt wordt, hinderen
zou, kan ik mij niet voorstellen.
Voorzoover mij bekend 'is, is in inspectie B slechts op éene school
deze vereenvoudiging toegepast, n.l. op de school aan den Klarendalschen
weg te Arnhem. Het bestuur maakte geen bezwaar, van klachten der
ouders was geen sprake, ook niet toen een paar jongens op een kantoor
geplaatst werden ; en 't gaf, volgens mededeeling van 't hoofd der school,
een aanmerkelijke tijdbesparing bij 't taalonderwijs in de hoogere klassen.
Maar van een zijde, waarvan men dit niet zou verwachten, werd een spaak
in 't wiel gestoken. Eenige jongens deden examen voor de ambachtsschool ;
't geregeld weglaten der n trok de aandacht : een volgend jaar zou dit als
zoovele fouten worden aangemerkt. Daar elk jaar leerlingen naar de
ambachtsschool overgaan, is men nu, met tegenzin, tot 't schrijven der n
teruggekeerd. Maar hoevele scholen zijn er niet, wier leerlingen nooit een
examen doen voor een ambachts- noch eenige andere school ? Zouden zij
niet met deze vereenvoudiging een proef kunnen nemen en den aldus vrijkomenden tijd op nuttiger wijze besteden ? De gezonde en practische ontwikkeling harer leerlingen zou er, naar mijn vaste overtuiging, bij gebaat
zijn.

89
Na deze inleidende opmerkingen komen wij tot de vraag, hoe wij de
leerlingen de juiste spelling, vervoeging en verbuiging leeren zullen. Of
nauwkeuriger gezegd : hoe brengt de lagere school hare leerlingen zoo ver,
dat zij de veel voorkomende, gewone woorden zonder fouten schrijven,
evenzoo de niet te moeilijke vormen der werkwoorden, en dat zij — waar
dit gewenscht wordt – geen grove fouten maken in de verbuiging; en dat
in alle schriftelijk werk.
Op twee zaken moet hier de nadruk gelegd worden : ten eerste dat
alle schriftelijk werk zonder grove fouten gemaakt moet worden. Niet
zelden komt het voor dat de kinderen in 't opstel veel fouten maken en in
de taaloefening weinig en dat de onderwijzer zich dan daarbij als bij iets
onvermijdelijks neerlegt. Maar 't is ons niet om de taaloefening te doen en
een taalonderwijs, dat het niet verder brengt, veroordeelt zich zelf.
En ten tweede herhaal ik, dat men zich vooral op de gewone woorden moet toeleggen. Daar is op de meeste scholen genoeg aan te doen.
In een • taaloefening in 't begin van 't vierde leerjaar vond ik eens, nadat
die klassikaal was nagezien, fouten overgebleven als : bejes (bedjes), hoderd (honderd,) akes (akkers), karnarie (kanarie), achti (achttien). Zoo erg
is 't wel zelden, maar dergelijke fouten in gewone. woorden komen toch
veel voor. En zoo lang dit 't geval is, is het dwaas zich met allerlei moeilijkheden bezig te houden ; toch gebeurt dit nog al te dikwijls . . . omdat
men tot een oefening met die moeilijkheid genaderd is. Onlangs was een
klasse, waarin verscheidene kinderen fouten schreven als : hij verteld, buert
(beurt), diensknecht enz., bezig met taalwerk, waarin_ verraderlijke vormen
voorkwamen als : de bereide spijzen. Een. ander onderwijzer liet een oefening maken over meervouden op in, of ieën, terwijl een groot deel zijner
leerlingen de eenvoudigste woorden niet goed in 't hoofd had ; zij schreven
bv. laanen, baker (bakker) enz. Ieder onderwijzer moest toch overtuigd
zijn — en daarnaar ook handelen — dat 't schrijven van compagnieën
met een of twee e's een gansch onverschillige zaak is, zoolang de leerling
niet goed weet of hij baker of bakker zal schrijven.
Zooals ieder weet, leert men de woorden juist schrijven ‘(de vervoeging en verbuiging laten wij voorloopig buiten beschouwing) I o door 't
gehoor, 2o door 't bezit van juiste woordbeelden, 30 door spelregels.
De nieuwere taalbeschouwing heeft er toe geleid bij de spelling geheel
uit te gaan van 't gehoor ; men schrijft de teekens, die men in 't gesproken
woord hoort, tenzij men zeker weet, dat men daarvan moet afwijken. Zelfs
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als alle kinderen en ouderen correct spraken, zou echter deze manier van
doen nog onbruikbaar zijn. 't Aantal afwijkingen is veel te groot en 't
gesproken woord aan te veel verandering onderhevig. Onze spelling neemt
't woord als eenheid aan en laat 't woord zijn vaste schrijfwijze behouden ; de gesproken taal kent 't woord niet als eenheid, maar als deel van
een groep, en in zulk een verband wordt de uitspraak heel dikwijls gewijzigd. Wie gewoon is naar zich zelf of anderen te luisteren, om daarnaar
de spelling te bepalen, zal dus telkens in verzoeking komen fouten te
schrijven, tenzij hij steeds ieder woord afzonderlijk neme en zich spoedig
kan herinneren of hier een, en zoo ja welke, afwijking van het gesproken
woord moet geschreven worden.
Zuiver schrijven berust blijkens ieders ondervinding hoofdzakelijk op
juiste schriftbeelden. Dat wij tafel met een f, en niet met v, schrijven, berust niet op beluistering, en dat wij hoed met een d schrijven, berust niet
op een taalregel ; maar beide woorden leven in onze ziel in dien bepaalden
vorm ; wij zouden ze niet anders kunnen schrijven. Tusschen 't gesproken
woord en 't schriftbeeld moet een innige verbinding bestaan, zoodat 't
eerste terstond 't tweede reproduceert; of liever nog een zoodanige verbinding moet bestaan tusschen de trits: de zaak, 't gesproken en 't geschreven woord.

Zoo innig, zoo hecht moet deze verbinding zijn, dat de reproductie geheel
werktuiglijk plaats heeft.
Juiste schriftbeelden verkrijgt men allereerst door 't lezen. Maar als de
leerlingen daarin eenigszins geoefend zijn, kijken zij de woorden niet
goed meer aan. 't Is daarom een goede gewoonte, op moeilijke woorden de aandacht te vestigen, ze te laten spellen en, na afloop der leesles,
even op het bord te laten schrijven. Ook bij andere vakken moet het een
vaste gewoonte zijn, nieuwe woorden op 't bord te schrijven, soort- zoowel
als eigennamen ; de kinderen onthouden ze dan beter, omdat zij ze én
hooren „én zien, en zij hebben de schrijfwijze opgemerkt. Bij 't zaakonderwijs in de laagste klasse moet dien hiermee reeds beginnen.
Een ander en nog beter middel is het overschrijven. Op de meeste
scholen worden daarvoor de leeslessen genomen ; op sommige schijnt liet wel
een middel om de kinderen op gemakkelijke manier bezig te houden, en
't werk wordt er niet nagezien. In dit geval is de oefening schadelijk, omdat meestal veel fouten gemaakt en dus onjuiste schriftbeelden gevormd
worden. Het overschrijven van lessen uit 't leesboek brengt 't bezwaar
mee, dat er zooveel woorden overgeschreven worden die veranderen zonder
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dat 't kind deze verandering begrijpt ; ook komen er vele gemakkelijke
woorden in en is er geen vast systeem in de behandeling der moeilijkheden.
Daarom late men liever de opzettelijk daarvoor geschreven lesjes uit taalboekjes overschrijven ; en niet alle woorden, maar de öf in 't boek tlf door
den ondetw ijzer aangegevene en sommige daarvan 3 of 5 maal. Ook is
het wel nuttig, de kinderen zelf de moeilijke woorden te laten zoeken.
Voor onderwijzers met twee of drie- klassen zal het soms moeilijk zijn, op
deze wijze genoeg stof voor schriftelijk werk bijeen te krijgen ; in elk geval
zouden zij de lesjes in hun geheel kunnen doen overschrijven en de aangewezen moeilijke woorden daarbij. Maar zij zullen iets meer tijd voor
mondelinge bespreking vrij moeten maken, daar op enkele moeilijkheden
steeds weer moet gewezen worden.
Bij dit overschrijven moet het ons weer vooral te doen zijn om de veel
voorkomende woorden ; terwijl het natuurlijk verkeerd is, in de taaloefening
eenige woorden te laten invullen (of letters er in te laten invullen) en die
daarna te laten overschrijven ; immers, wordt 't woord foutief ingevuld,
dan wordt 't evenzoo overgeschreven. Ik zou hierop niet wijzen, als ik
niet onlangs deze averechtsche toepassing van een uitstekende oefening
had aangetroffen.
Voor 't zuiver schrijven zijn verder van belang :
le. goed leesonderwijs in de aanvangsklasse. waarbij de moeilijkheden niet zooals vroeger bij Bouman en passant, maar stelselmatig behandeld worden.
En iedere moeilijkheid voor 't lezen is er ook een voor 't zuiver schrijven ;
de zorg aan 't eerste besteed, komt dus ook 't laatste ten goede.
2e. een zuivere uitspraak. Vooral in 't eerste en tweede jaar, als de schriftbeelden nog niet gevormd zijn en 't bijna uitsluitend woorden geldt, wier
spelling overeenkomt met de uitspraak, is 't beluisteren der woorden van
groot belang ; nuttig zijn daarbij de tegenwoordig op vele scholen in de
eerste klasse gebruikelijke dicteeroefeningen met 't lees- of dicteerplankje.
Ook later zal 't letten op de uitspraak — als die zuiver s — vele fouten
voorkomen. Vandaar dat het zoo noodig is dat de onderwijzer voortdurend op de uitspraak acht geeft, bij elk vak. In een aardrijkskundige les
hoorde ik eens een jongen bij herhaling Utrech zeggen, zonder dat daarop
aanmerking gemaakt werd ; aan wien de schuld als hij ook Utrech schrijft ?
3e. enkele eenvoudige regels; zij helpen als 't schriftbeeld nog niet duidelijk genoeg is en later in geval van twijfei. Er bestaat bij sommige aanhangers der nieuwere denbbeelden een neiging om die regels eerst laat te
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formuleeren ; m. i. ten onrechte. Na herhaalde waarneming wel is waar,
maar toch reeds vroeg moet men ze onder woorden brengen, in zeer eenvoudigen vorm, en in dien vorm steeds laten herhalen.
Een oefening, waarvan in den laatsten tijd een veelvuldiger en beter
gebruik gemaakt wordt dan vroeger is het dictee ; voor de leerlingen toepassing van het geleerde, voor den onderwijzer een uitstekend contrólemiddel, is het tevens, daar nu 't gesproken woord uitgangspunt is, een
goede overgang tot 't stelwerk. Het wordt in alle klassen gegeven, mag
geen opeenstapeling van moeilijkheden zijn en de onderwijzer moet fouten
zooveel mogelijk voorkomen door, zoo noodig, bij een extra-moeilijkheid
nog eens te waarschnwen. Over 't geheel mochten de dictee's wel wat aantrekkelijker gemaakt worden, een opmerking, die ik wel tot de taaloefeningen in 't algemeen wilde uitbreiden.
Bij 't bovenstaande veroorloof ik mij nog twee opmerkingen :
1 e. de onderwijzer zij niet de slaaf van zijn taalboekje. Dat wil niet
zeggen, dat hij willekeurige veranderingen moet aanbrengen, maar hij moet
doordringen in den geest der methode en dan voor zijn school of zijn klasse
een zelfstandige toepassing geven ; sommige oefeningen zal hij overslaan,
andere inlasschen ; eigen oefeningen in verband met 't dialect en met de in
't opstel gemaakte fouten zal hij er aan toevoegen.
2e. niets werkt ongunstiger dan werk met veel fouten, zooals nog al
te dikwijls voorkomt. Binnen de grenzen van het onderwezene moet men
nauwkeurig werk eischen. Hierop leg ik den vollen nadruk, opdat niemand
uit deze bladzijden leze, dat ik slordig en onnauwkeurig werk vrij verschoonbaar acht ; opdat niemand meene, dat ik de onderwijzers zou willen aansporen bij 't nazien en de beoordeeling van 't werk minder streng te zijn.
Oefeningen met te veel fouten worden onverbiddelijk overgemaakt. Blijkt
het dat vele leerlingen, ook als zij met zorg gewerkt hebben, veel fouten
blijven maken, dan is men te snel voortgegaan of was de behandeling
niet goed ; in dat geval moet men niet schromen terug te gaan.
Met de vervoeging wordt een aanvang gemaakt in den loop van het
derde of het begin van 't vierde jaar. In vele streken komt zij geheel overeen met de uitspraak — eenige moeilijke vormen daargelaten — men
sluite dus aan bij de gesproken taal en make het niet moeilijker dan 't is.
Maar in de waarnemingen moet orde gebracht, 't waargenomene kort
samengevat worden. Voor eenige termen als tegenwoordige en verleden tijd
stam, i c 2e en persoon behoeft men niet bang te zijn ; men heeft er
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gemak van. Als 2 pers. enkv. doe de vorm met je zijn intrede ; daarnaast
en naast den vorm niet gij wordt de beleefdheidsvorm met u geplaatst,
die in de oefeningen wel meer dan gij zal voorkomen. Een volledige vervoeging is voor de meeste scholen niet noodig ; zoo kunnen de verleden
toekomende tijden en de vormen der aanvoegende wijs dikwijls gemist
worden.
Ook al besnoeit men op deze wijze, toch blijft een groot aantal oefeningen noodig om de leerlingen er aan te wennen, den juisten vorm te
schrijven, zich niet te vergissen met d en t. Om dit te verkrijgen moet men
ook tegen minder aangename oefeningen met losse zinnen niet opzien.
Wat de verbuiging betreft, heb ik reeds opgemerkt, dat m. i. op vele
scholen de buigings-n kan vervallen. In elk geval zou ik wenschen, dat die
n werd weggelaten in de taalboekjes voor de lagere klassen, waaruit de
leerlingen overschrijven. Het voortdurend afwisselen der vormen met en
zonder n, waarvan zij niets begrijpen, kan niet bevorderlijk zijn voor een
vruchtbaar waarnemen der aangeboden stof ; 't later leeren der buigingsvormen wordt daardoor in geen enkel opzicht gebaat, en door 't weglaten
der n evenmin geschaad.
Stellen wij ons nu de scholen voor, waar het noodig is of geacht
wordt, de buigingsuitgangen te laten schrijven. Daar zal men goed doen
er niet te vroeg mee te beginnen, bv. in 't vijfde jaar, en 't zoo eenvolidig
mogelijk te behandelen.
Er moet niet te veel ontleed worden. 't Nut van 't ontleden is en wordt
nog schromelijk overschat, ook voor ouderen. Men zegt wel eens : wie een
zin goed ontleden kan, begrijpt hem ook goed. Alsof goed begrijpen 't
gevolg van goed ontleden en 't niet in verreweg de meeste gevallen juist
andersom ware ! Onze taal heeft bovendien weinig behoefte aan 't ontleden.
Onderscheidingen vinden hun grond en hun steun in het verschil in vorm. Dit verschil in vorm bestaat bij ons, ook in de geschreven taal, bijna niet meer,
b.v. niet tusschen den 3en en 4den naamval ; daarom kunnen de onderscheidingen vervallen. Het is voor de gewone lagere school meer dan voldoende, te onderscheiden : gezegde, onderwerp, bepaling. Willen enkelen
't lijdend voorwerp er bij, het zij zoo ; op mulo-scholen zal het om practische redenen wel noodig zijn 't belanghebbend voorwerp in eenvoudige
voorbeelden te behandelen. 't Oorzakelijk voorwerp zij ook daar contrabande.
Met deze ontleding is men er natuurlijk niet ; dan komt nog 't moeilijkste, 't spraakkunstig geslacht. De behandeling daarvan is soms vreemd,
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'tiaar de laatst verschenen boekjes geven een goed voorbeeld. En dan
volgt de regel, zoo eenvoudig mogelijk, bv. : schrijf den alleen voor mannelijke woorden in 't enkelvoud, die bepaling zijn. Trouwens men kan 't
geheel zonder ontleding doen en den regel nog eenvoudiger geven : den
wordt geschreven voor mannelijke woorden, die wij vervangen kunnen
door hem.
Doch wat kost het een moeite de leerlingen er toe te brengen, dezen
eenvoudigen regel voortdurend toe te passen. Zij dienen daarvoor ook te
weten, welk geslacht het woord heeft. Terwijl sommigen dan ook 't gebruik van een woordenboekje eischen, zien anderen fouten tegen 't vastgestelde geslacht bij zaaknamen over 't hoofd — wel eenigermate inconsequent, maar een gelukkige inconsequentie. —
Wij hebben stilzwijgend aangenomen, dat 't spraakkunstig onderwijs
uitsluitend ten doel moet hebben 't schrijven zonder taalfouten. Voor de
gewone lagere school acht ik dit dan ook onbetwistbaar. Toch verdient
het wel aanbeveling een paar termen die niet strikt noodzakelijk zijn, er
bij te leeren : zelfst. naamw., bijv. naamw. enz. Alleen wachte men
zich daarbij terstond min of meer juiste definitie's te willen geven ; zelfst.
naamwoorden b.v. zijn eerst namen van menschen, dieren of dingen ; later
wordt dit, heel eenvoudig, aangevuld. Men zou zich vergissen, als men
meende, dat een leerling, die geen definitie van voornaamwoord geven kan,
niet weet wat een voornaamwoord is. De onderscheiding van 't bijwoord
en 't bijv. naamw. is soms ook voor de spelling van belang, maar men
bepale zich hierbij weer tot eenvoudige voorbeelden. Op mulo-scholen moet
men iets meer grammatica onderwijzen, maar beperking is zeer noodig. Op
sommige mulo-scholen is een streven merkbaar de leerstof uit te breiden,
dat met kracht moet worden tegengegaan. Ook voor het taalonderwijs en
in 't bijzonder het spraakkunstig onderwijs geldt dit. Voor 't stelonderwijs
heb ik er boven reeds op gewezen ; met betrekking tot 't grammaticaal
onderwijs vraag ik, of 't noodig is, de leerlingen van mulo-scholen de bepaling van gesteldheid, alle regels voor zachte en scherpe e en o, zeven
gevallen voor 't koppelteeken te leeren ; hen herhaaldelijk bezig te houden
met woorden als russchen, lemmeten, vlaas ; hen nopens, spijt, hangende,
naar luid van, als voorzetsel te laten gebruiken, en dergelijke ?
Er blijft mij nog over een enkel woord te zeggen over het laatste
punt : 't doen genieten van, 't opwekken van liefde voor onze taal.
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Dit doen zal ten deele moeten zijn een doen door laten. Men late na
door onnoodige, dorre en doodsche opgaven de taalles tot een kwelling
voor zijn leerlingen te maken ; hen te doen zuchten onder die „vervelende
zinnen" die men, niemand weet waar vandaan, moet halen om er een
gegeven woord in te kunnen plaatsen ; hun dictee's of andere taaloefeningen
te geven met allerlei valstrikken, zoodat de -taal een gevaarlijke doolhof
van regels schijnt te zijn ; hen, met verkrachting der kinderlijke natuur, te
doen spreken over gansch onkinderlijke zaken, alleen maar om te zien of
zij wel heel wat woorden kennen, die Wij leerden toen wij 18 of 20 jaar
waren.
En naast dit laten, een doen. Men leze veel, niet driemaal hetzelfde
boek ; en mooi ; mooi de onderwijzer; mooi, zooveel zij dat kunnen, de
leerlingen. Er worden ook verzen gelezen, in de lagere klassen reeds, echte
kinderversjes, van v. Alph" Heye, Loovendaal. oude naïeve versjes ook,
al hebben zij niet veel zin. Voor de hoogste klasse zoeke men eenige
mooie verzen bijeen uit vroeger en later tijd, die gelezen, opgeschreven,
uit 't hoofd geleerd en dan mooi opgezegd worden. Op een heel enkele
school heb ik dit gehoord ; de kinderen deden 't graag en 't zeggen ging
beter dan menigeen denkt. Wie zoekt, vindt meer geschikts dan hij wellicht
verwacht heeft, bij Beets b.v., Heye, Da Costa, de Génestet, Gezelle, Antheunis en andere Zuid-Nederlanders, bij onze 17de eeuwers (Revius vergete men niet, terwijl men ook bij de dichters na '80 wel eenige ges2hikte
mooie verzen zal aantreffen. Veel psalmverzen en gedeelten uit de Heilige
Schrift — al laten wij ze juist niet met aesthetische bedoelingen leeren —
kunnen toch ook in dit opzicht van nut zijn. Aan de hand van eenige
voorbeelden kan men iets zeggen van 't eigenaardige van poëzie, niet om
wat geleerdheid mee te deelen, maar om 't gevoel voor maat en rythme
te ontwikkelen.
Hier hangt veel, zoo niet alles, af van hem die 't onderwijs geeft.
Heeft hij niet veel smaak voor poëzie, voor mooie taal in 't algemeen, dan
zal hij zijn leerlingen dit ook niet kunnen geven ; hij zorge dat zijn taalonderwijs voor 't overige heel goed is, en trooste zich met de gedachte,
dat hij in andere opzichten misschien wat voor heeft boven hierin beter
bedeelde collega's.
In 't bovenstaande zijn geen aanwijzingen gegeven, hoe men nu precies
zijn taalonderwijs moet inrichten. Al zou de omvang, aan een referaat ge-

steld, het niet verbieden zoo ware dit toch onmogelijk en ongewenscht.
Onmogelijk, omdat er in de scholen groote verscheidenheid is van omstandigheden, mogelijkheden, behoeften ; ongewenscht, omdat ieder zijn onderwijs iets persoonlijks moet geven, iets van eigen denken, streven, leven er
in leggen. Maar wel kan het tot denken opwekken en daarbij leiding geven, ook door de bij 't schoolbezoek opgedane ondervinding te doen
spreken. Moge het op deze wijze medewerken tot verbetering van het onderwijs in onze schoone moedertaal.

DR. H. A. WESTSTRATE.
De ondergeteekenden vereenigen zich met de voorafgaande beschouwingen ; de 1 e en 2e onderteekenaar maken echter een uitzondering voor
het over de buigings-n opgemerkte, de 2e onderteekenaar ook voor eenige
andere opmerkingen.
R. HUIZENGA.
H. BIJLEVELD.
J. SCHAAP Hz.

Aangernoedigd door het groote succes, dat onze le serie geschiedkun-

dige legplatcn ten deel mocht vallen, besioten wij een NIEUWE SERlE
van 6 legplaten saam te ~ stellen, waarvan de stukjes, evenals van de Ie
serle, in onze artikelen verpakt zullen worden
Wij hcbben getr acht in de met zorg gekozen onderwerpen dezer NIEUWE
SERJE niet aileen eene aangename bezigheid te verschaffen, doch tevenst
een lcerrijke reclame te maken en kozen daarvoor platen en kaarten. Het
~cht.'el heeft cen beeld van de ontwikkeling van ons land van vobr Christus
tnt op onzcn tijd. [)l1S Geschiedenis en Aardrijkskunde. De titels der platen
zijn:

]

[)C ontwikkeling van Nederland.
De Romeinsche tijd in plaat en kaart.
De middeleeuwen
"
1flliH-l G4~

4.

1f)4~-17Y5

1.
:l.

5.

•

•

•

1795-IH13
f).
]H30-1910
Om het werk, waaraan de meeste zorg is besteed en waarbij uit de
heste bronnen is geput, nog waardevoller te maken, hebben wij er een
keurig . boekje aan tocgevoegd, geschreven door een bekend pzedagoog,
waarin op leerzarne en tevens onderhoudende wijze in korte trekken de
gcheele gcschicdcnis, znoals de platen en kaarten die geven, wordt hcIrandeld,
Ook lieten wij wederom een passende Legdoos maken, waarin de omtrekken der platen met genoemd boekje zich hevinden, zoodat de verklaring
hij het leggen der platen steeds hij de hand is om geraadpleegd te worden.
De prijs der ~e legdoos ME~r B()EKJE rnoesteu wij vaststellen 0('1 2:-)
cent franco tocuezonden, terwijl wij teVl'I1S hcsloten de hoekjes apart verktijgbaar tc stollen voor 10 cent.
Wij zenden deze nieuwe reclarne de wereld in met het vertrouwen,
dat de moeite ell zorg, hieraan hestecd met even veel, kon hct I ijn, 111ft
meer succes hekroond t110gC worden dan de vnrige serie.

8. J. LINDEBOOM & ZONEN,

Am,t.,.dam.

Koekfabpiek "De Mederlanden.'·
VI·na~ nnze ()ntbijt .., Sueadekruhl, Gemberkeek
in de prijzen van ]0, 12'" 20, ~5. 30, 4':', 50 cent.

Boterkoekje. per
Botercpoqueltes, per busie 35

busje 25 cent
cent en tal van andere verpakte

artikcleu waar bovcngcuucmde Rccl.uuc in te vinden- is.

Sh
C 00 1- en Studleeboeken

e

Gcmakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Boekhandel W. TEN HAVE,
voorhecn Hovekers Boekhandel.

KALVERSTRAA'r 154 b. h. Spui -

Tel. 4066.

liitgaven'van G. F. CALLENBACH te Nijkerk.

Kaart van' Palestina, b ewerkt door J. VAN DER PUTTE, 2
bladen. Tweede veel verbeterde druk. Prijs f 2.50, opgeplakt op
linnen en voorzien van rollen f 6,75, idem gevernist f 9,75
Bijbelsche Wandkaart, b ewerkt door J. VAN I)ER PIrTTE
G bladen. Prijs f 3,75, opgeplakt en voorzien van rollen
f 8,73, idem gevernist f 0,75.
De, kaart van Palestina heeft een grootte van 148 bij 116 e.M.
De Bijbelsche Wandkaart heeft een grootte van 176 bij 130 c.M.
,

Atlas voor Bijbelsche Aardrijk s- en Oudheidkunde,
_

-

door C. GOOTE en K. WIELEMAKER.
Gebonden f 2,50.
Prijs ingenaaid f 2,20.
voor
schoolgebruik
gerangschikt
De Evangelieverhalen,
en bijeengebracht door P. STIENSTRA, 1100fd eener Chr.
School. Prijs ingenaaid f 1,— gebonden f 1,25.
Kort Overzicht der Rij belsche Geschiedenis. Repetitieboekje bij het Bijbelsch onderricht, door P. VAN DER Kooi,
Hoofd der Bijz. School te Nijeveen, Prijs gekartonneerd f 0,50.
Zonnestralen, Ge'fflustreeid leesboek voor de Bijbelsche
Geschiedenis in School en Huis, door J. SCHOUTEN, la
(Oude. Testament) lb (Nieuwe Testament). Prijs per stukje,
,stevig 0.ekartonneerd f 0,30.

Hierlangs af te knippen.

Aan den Heer G. NL Klemkerk,
UITGEVER TE HILVERSUM.
Ondergeteekende wenscht te ontvangen :

LINNEN. PRACHTBAND voor den Vierden Jaargang van het „Paedagogisch Tijdschrift" voor
het Christelijk Onderwijs á o,45
De band is berekend op het bijvoegen der Recensiebode.
Woonplaats en adres :

Handteekening :

N.B. Dit biljet kan ook ingeleverd worden bij een boekhandelaar. Bij
rechtstreeksche toezending in envelop met 1 cts. postzegel, mits
alleen ingevuld met naam en woonplaats, aan den uitgever, gelieve
men het verschuldigd bedrag gelijktijdig per postwissel over te
maken.

.

C. BRUINZELL & ZONEN
— ROTTERDAM.

Stoorntimmerfabr. Zwaanshals 364
Amerikaansche, liollandsche, Duitsch-e

SCHOOLBAN KEN.
HARDHOUTEN SCHOOLVLOEREN

Koptoxyl Schoolborden enz. • enz.
Prijscouranten en begrootingen op aanvrage.

II

M PRINS, Dordrecht.
WIJNSTRAAT 81.
FABRIKANT VAN

Natuur- en Scheikundige Instrumenten
voor het onderwijs.
Collecties volgens bepaalde Methoden worden op
—
verlangen samengesteld.
Geïll. Prijscouranten op aanvrage gratis en franco.
Vraag het 'prospectus van aardrijkskundige stereoscoopplaten
van Nederland en het Buitenland.
Van deze zelfde onderwerpen worden ook Lantaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij 85 m.M.
—
Is

1868

opgericht.

De Nederlandsche Fabriek van

TURNARTIKELEN en
SCHOOLMEUBELEN.
te AMSTERDAM.

Direc tle : \\T. G. HASPER en J. H. I~E:UNI:~,
Telefoon 1001, 2e Leeghwaterstraat ..it
lever t

Eerste Klasse Fabrikaat.

COM P LET E M E UBI LEE R IN G.

De firma

J. J. van der Burgh. De\Jenter,

STOOMDRUKKERIJ "DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt qedrukt. beveelt zich
bij Schoolbesturen en H. H. SchooHloofden beleeid Jar} tot
het rlrukken van

Lesroosters - Programma's,
Jaarverslaqen. Contr6lekaarten, enz, enz.

GEB R.:VAN 1't1AL SEN
DF~r~"i-jAA G ~~

HOl,l,ANDSCHE
j"ck 0 0 lm,e ub e len
DOE Lr,1A7'IGER DAN
AME RIKAL~NS GHE.

Pr!/s~ouranlo!aanvraag:

N.V. Brood. en Beschuitfabriek " ONS BEGINSEL".
Cornelis Trooststraat 16-18-20, Amsterdam.
'

Opgericht ter bevordering van Zondagsheiliging door geheele afschaffing van nachtarbeid

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit van de beste grondstoffen zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dit tijdschrift
om ons te steunen in bovengenoemd doel -- door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
F. W. HOTTER, Mr. Bakker.,

r-

—
NATUUR- en SCHEIKUNDIGE INSTRUMENTEN
-

-

,ALLE -

voor het. L. 0. en M. U. L. 0.,
levert M. SANDWIJK

Deck. Fair. vn Natuurk: Instrumenten
Jonker Fransstr. 122, Rotterdam.
Vakkundige afwerking. — Billijke berekening.
Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd.
Prijscouranten op aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.

Firma P. BOT.

-

KOOG aan de ZAAN.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf.. en Teekencursussen.
SPOEDIGE LEVERING.
—
NETTE VERPAKKING.
Voor Schoolbesturen gemakkeiijke condities.

FABRIEK VAN

Natuur- en Scheikundige Instrumenten,
T. Ten Bosch - Apeldoorn.
.

PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

HANDELSONDE.RWIJS.
Vo3r Privaat- en Lager Onderwijs komen de volgende werken in
aanmerking:
G. BAKKER. - Handelsideeën. Oefeningen ter vertaling in de hoogste
klassen van Handelsscholen, voor Cursussen en Privaatonderricht.
Met de noodige aanwijzingen in het Engelsch . . , f- 0.75
B. A( BUNINGH. - Leerboek der Duitsche Handelscorrespondentie, 3e
f 1.—
druk. Met hulpboekje . . • . . . . . . . .
B. A. BITNINGII. Duitsch Leesboek voor Handelsscholen, 2e druk f 1. —

B. A. BUNINGH - Handelskennis en Handelsterminologi voor den
f 0.65
Duitschen correspondent. Drie deeltjes a. . .
Drie deeltjes in één deel. . . - 1.75
Deel 1. Beknopte Handelskennis. Deel 2. 'Vragen en opgaven.
Deel 3. Uitvoerige woordenlijst bij 1 en 2.
B. A. BUNINGII. - Beknopte juitsche Spraakkunst voor Handels. ..... . .. . . . . / 0.65
scholen. . . ..
B. A. BIININGH. - Oefeningen bij de Beknopte Duitsche Spraakkunst
. . . . . . . . . f 0.65
VOO!. Handelsscholen.
. .
J. Pl. ENGELHARD en J. 11 COENDERMAN. - Engelsche Bandelscorrespondentie. Leiddraad voor hen, die zich op Encrelsche Handelscorrespondentie wenschen toe te leggeu. Twejde herziene en
vermeerderde druk . . ƒ 0.75
J. LEFÈVRE. - Handelszinnen. Ter vertaling in het Duitsch met
woordenlijst.
. . . . . . . . . . . . . . . f 0.60
J. MEIJERINK. - De I?ekening-Courant, met interest, ten dienste van
Elementair Ila,ndelsonderwijs . . . .
t 0.50
S. POLAK Jz. - Handelszinnen. Ter vertaling in het Engelsch met
. . . . . . . . .
. . . . . f 0.60
woordenl ijst
S. POLAK Jz. - De Engelsche Handelscorrespondentie. Eene methode
samengesteld uit gegevens, uitsluitend aan de praktijk ontleend.
f 1.25. Geb. t 1.50
S. PoLAK jZ. - De Fransche _Handelscorrespondentie. Bene methode
samengesteld uit gegevens, uitsluitend aan de praktijk ontleend.
f. 1.25. Geb. f 1.50
J. A. M. RIJK. - Handel en Verkeer I. Opstellen ter vertaling in
het Duitsch, ten dienste van Handelsscholen en Handelsklassen,
met woordenlijst. 2e drák. . . . f 0.90
J., A. M. RIJK. - Handel ei? Verkeer II. .
. f 0.90

J. MUUSSES

—

UITGEVER

PURMEREND.

TALEAM el ZOON -:- APELDOORN
FABRIKANTEN VAN

Inkten, Lijmen, Kunstschilders - en Studieverven enz.
Leveranciers van tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika.

Neemt proef met onzen Schoolinkt „IDEAAL", of onzen
,,BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCHOOI-INKT", onze
„STUKJES 51" • (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS"

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

J. W. ENGELKES,

Beginselen van het rekenen.
Een serie rekenboek jes voor de lagere school.
Compleet in 8 deeltjes
I—IV, V A—B en VI A—B.

Prijsper deeltje f 0,25.
B E 0 DEELINGEN:
De leerstof is z66 verdeeld, dat aan 't eind van 't 5de
schooljaar alle hoofdbewerkingen met geheele getallen, gewone en tiendeelige breuken (incluis de samengestelde en
repeteerende breuken), alsmede alle Nederlandsche maten en
gewichten zijn behandeld, terwijl in de volgende klassen allerlei zaken uit de praktijk aan de orde worden gesteld, zooals de pereentrekening, een en ander van het handelsrekenen,
vreemde geldswaarden, oppervlakken en inhouden, en bovendien het bepalen van den G. G. D. door deeling, de vierkantsworteltrekking, iets van de evenredigheden en enkele
stellingen uit de theorie der rekenkunde.
In scholen, waar deze cursus goed wordt doorgewerkt,
moet het rekenonderwijs noodwendig op een hoog peil
komen te staan. Wie daar naar streeft; make eens van meer
nabij kennis met deze „Beginselen".
School met den Bijbel, 25 Jan. '12.
De methode Engellzes ligt voor ons en zooals ze daar ligt
komt ze ons wel bruikbaar voor. 't Geheel maakt een gunstigen indruk. Onze Vacatures, 22 Febr. 1912.
Van deze nieuwe rekenmethode heb ik met veel belang-

stelling kennis genomen.
Het staat bij mij vast, dat de schrijver een geheel heeft
geleverd, dat een ernstige kennismaking ten volle waard
is. Paedagogisch Tijdschrift, afl. 4, 4e Jaarg. 1911/12.
UFFGrAVE VANJ. f3. WOLTERS TE GRONINGEN.

Gezicht

op

Florence

Gezicht op Florence

Gezicht op Florence
Gezicht op Florence
Gezicht op Florence

GezichtopFlrn GezichtopFlrne
KOENEN,Nederlandl:h 2~7 5.. V. GELDEREN, Duitsdt f 5.80.
HERcKENIWH. Fransch 1'4.50~ Tot BRUGGEHCATE,Engetsdl 51.0,

r

r

J;.B.WOLT'ERS

GRONINGEN.

BEOORDEELINGEN:

IK

~enen,

N e d er I an d sc h ,

~4(J druk

...
/2,7:).

I

van J\1)flnp.n'~ 1\"ool'(fPUlnll'k k.iu
bdllig.t wo r.h-u, tlat IIWIl 1ll0PlliJk

~"n ~ehiett Vall het ruoderne IJesdla\'ing'sl~Yell z a l kuunen aauwjjzen, ",!,u,raan, Ke~lI
eveurp.tige uand avht wnrdt g'e.'~('hollkpn. De verklaringen van t ermen en 11Itl'rukklll~en
ziju ko rt Ilt'IJer en z ake lijk, an nwijz ingen von .. afleilling en lIlf"tpr<lllk zijn uiet verge-:
tell. A lIe~ tt' ZJi.lllt'lI gellOmt'1l lijkt OilS IIit woo rden !.Jnek pen III hit el';dl.le rua-l ge\'pr.

lief Nicuwc Schoolblad, Februari 1912.

Herckenrath, I. fransch-Nederlandsch 2c druk
Herckenrath, II. Nederlandsch-Fransch \
j

. f 4,50.

Het Fransehe \\'oordellhol'k van ('. H.. ~'. Herckenrath iii! e~1I werk, dat heter dan een
van (h~ oU"'I L~k~llt1e z i n taak al.; vruugba ak vervult , dlllll'dat het vollertigt>r is, z,lowpl
Wilt wnordeuvourruad als wat verk la ring het rett en niet een aanvull iug (If uieuw-: lll!gaar Van cell d i ct.iunai re, maar g-eheel oor~pr\)nkelijk werk.
Dc Gids.

Van Gelderen, I. Duitsch-Nederlandsch I 2(' druk .•. f 5,80.
Van Gelderen, II. Nederlandsch-Duitsch \
Het Woordenboek "an Van (leldp,ren hehl)Ort tot liet IIp..;tC', wn t wij op (tit goehicd
hez ittr-u. De t weed e uruk is niet a lleen een ,"t>rmeerd~trd\' lIiq.:a.ve, maar o"k PPI1 verlteterde.
Museum.

Ten Bruggencate- I I. Engelsch-Nederlandsch I se druk f 5,40.
van der Wal,
, II. Nederlandsch-Engelsch \
Den :-l('brijver weusch ik Van ga..Reher harte g-eluk met de voltooiing van war ik n iet
a arzel een voortreft'p,lijk st uk werk tc noemeu, w au ru an d eg eljjke kPttlui"" «n HOPst .. "Hjt
jareu lang' volhardend hehhen geal'heid,
Schoolblad \. C. STOFFEL).

EXAMENVRAGE.N EN -OPGAVEN
NATUURKENNIS

OVER

DOOR ~T. ~IULDER.

Hoofd eener School en Onderrcijzer «an de liijksnormaalschool
te Groninqen, '

PLANTKUNDE.
Met toelichtingen, ten dieuste van aanstaande Onder·
wijzers en Ouderwljseressen.
I. Algemeen gedeelte. Prijs f 0.90. II. Plantenbesehrjjving, 2 deeltjes. Prijs a f (1,70.
UIT DE BEOORDEELIKGEN.
Alles wordt behandeld, wut de aanstaande onderwijzer voor
't exarnen noodig heeft.
(~t Oncleru:ijs.)
Verschillende honfdstukk eu
bloeiwjjzen !

,zu n

zeer mooi, o.a. over de
(Christ. Onderu.ijzer.}

NATUURKUNDE.
Met toelicbtingen ten dienste Tall aanstaaude onderwijzers en Onderwijzeressen.
Eerste deeltje Prijs f f).50. 'I'weede deeltje Prijs f 0.50.
{;IT DE BEOORDEELIXGEK.
Ik zie met belangstelliug de uitgave del' volgende deeltjes
tegemoet.
(]{ath. Schoolblad.)
Aan de hand van vragen hehandelt de schrjj ver de hoofdzaken nit de evenwichts en bewegingsleer der gassoD en
. vloeistoffenen der warmteleer. Deze vragen zyn zoo gcsteld,
dat de leerlingen hy serieuse beantwoording het verband 1usschen de verschillende verschijnselen moeten begrjjpen, zoodat
hunne kennis van die verschijnselen
geheel wordt. De
schrjj vel' s!aagde hierin zonder twjjfel. (Haagsche Schoolblad.)

een

Verbrandingsverschijnselen.
Met toelichtingen ten dienste van hen, die 't Examen voor
de Hoofdakte wenschcn af te leggen.

Prijs f 0.60
-UIT DE BEOORDEELINGEN.
I-Iet is een aanbevelenswaardig boe.kje.

(r·olksschool.)

UITGAVEN VAN P."NOORDHOFF, GRONINGEN.

~ct

vrijc Stcloadcrwijs

Door J. KLOOTSEMA en A. BRANDS.
GEKLEURDE W ANDPLATEN voor het vrije
Stelonderwijs in de Lagere School.
Compleet in drie Series van 10 platen met een llandleiding.
Geurnkt in 8 klcureu.
Forrnaat 70 bij 90 cj1.

Zoo julst verschenen de eerste 15 nummers en de
HANDLEIDING.
SERlE

1 bevat ; 1. Beste Truitje ; 2. Piet nit rijden ; 3..lull

en zg n bokje; 4. Daar had 'Y im niet aan
gedacht; 5. Te laat : 6. Oruleugendo .laap ,
7. Dio arrne pop; 8. Hat: s en de Zwaa n :
H. Roodborstje ; 10 GrootInoeders jaarcLlg'
S}~RIE II
1. I~en droorn ; 2. Oude Geerte ; 3. Hoe een
" hond paling-en thnis hrucht ; 4. De redding;
5. De Koekepan : CL Het lloutrapertjo i
7. St. Xicola:ls; t'. Een gevaarltik beest i
V. IIoe glad het was; 10. De trouwe ooievaar.
S.~RIE III tel' pel'se.

Prijs p. plaat afzond.erlijk :
I~os

Prijs p. serte van 10 platen:

of met metaleu staven f 0,90 Los of met metalen staven f

7,50
Op zwaur karton geplakt - 1,H5 Op zwaar kurtou geplakt - 1 :.?,(IO
Op liuuen HI. houten rollen - ] ,90 Op linnen Ill. houten roll. - 17,00
I dem g'evernist
- 2,40 Idem gevernist
- 21,50
S'r}~Ll~.~N en ,rERT}~LLEN. Handleidinz btj de Platen your
hct "Vl'Ue Stelonderwjjs" bewerkt door ~-\. Bl{_'--N DS f 0,25

,r i e

ITIT DE

l~EO()RDEELIKGEN:

vrUeste 11 en n 0 go gee n p 1'0 C f gen uniet verzuimen 1I1et deze plat en del' hcereu Klootscmu en Brands eens kennis te maken..Elke plant
men

i n z·n kIa S

hecft,

III e t ~ t

JlUtg

is v crdce ld in 4 vakken. Iedere afdeeling he vat 'u cinema to,gndische vuorstel ling van ee n levendig verhaal, dat niet gaat
hoven de bevatting der leerlingen. Over deze platen 'n opstel Ilia-ken - 'k gcef hier nr'u ervaring nit de praktijk de Ieerllngen doen niets Ilever. Als 't uurtje om is, hebben
meerderen drie, vier kantjes vol. Kenrig uitgevoerd, zijn

de platen besllst 'n aanwinst VOOI" 't moetltjke leeren
stollen.
B. S. in Het Katholieke Schoolblad~ 27 .T uni 1912.
Van dut nieu we stolonderwjjs hebben we uitnernende resu ltaten gezien o6k biJ bet hier aangekondtgde leer-

nriddel, dat aan hooge eischen voldoet,
"Ve beveleu {Ius (lit leermlddel gaarne aan.
J.L.
'Vorden op verzoek gaarue ter inzage gezouden.

De Nederlander, 22-6'12.

UITGAVE VAN P. NOORDHOFF, GRONINGEN.
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HILVERSUM.

Turnartikelen en Schoolmeubelen.
(OPGERICHT 1868.)
De Ned. Fabr. van Turnartikelen en Schoolmeubelen, Dir, l{_tSllER eu
KEUNEN. AIle nloge1tike constructies en systemen banken, borden en gyn~
nastiekwerktuigen. Leverancier van het RUk, de grootste Gerneenten, Leger,
Vloot en Particulieren, Schoolborden, licht, geheel van hout, krirnp- en trekvrij,
gegarandeerd dof-bljjvend. Scherp COllC. prijzen. Teekeningen en kostenberek.
kosteloos. Tel. 1601, 2de Leeghwate,rstraat Ito. 5, Amsterdam

Peek & Cloppenburg.
Dude Grdcht

UTRECHT,

b.d. Bakkerbruy

GEe 0NfEe TID NNEEROE HEEREN- en
K!N0ERKLEE 0ING.
KLEEDING NAAR MAAT.
Wij leveren solide, prima verwerkte KLEEDING,
tegen scherp concurreerende prijzen.
Zondags geslaten.

CENTRALE 9ERWARMInG
[Q7LJ

van SCHOLEN, KERKEN enz.,

WOLTtR

&

f7,0

DROS.

INGENltURS - f\MERSFOORT
Lijst van uit re vo erde werken met n l hu m "P uun vraze
grati~.

.

Beschikbaar.

De praktische vorming van de leerlingen
der Kweekschool. ')
Voor Uwe commissie U uitnoodigt tot de overweging der belangrijke
vraag : hoe behartigt de Kweekschool het best de praktische vorming harer
leerlingen ? — wenscht zij U en zich zelf een meer dan gewone mate van
kalmte en nuchterheid toe, opdat we tenminste voldoende in staat zullen
zijn de gewichtige kwestie van alle zijden nauwkeurig te bezien, juist te
waardeeren en naar wensch op te lossen. Een meer dan gewone mate van
kalmte en nuchterheid ! Immers, zoodra het vraagstuk van de praktische
opleiding onderwerp van studie en discussie wordt in den kring der Kweekschooldocenten, schijnen niet weinige heeren zich geplaatst te gevoelen als
woestijnreizigers rondom een sphinx, of wilt ge een meer verheven vergelijking, als mathematici voor de kwadratuur van den cirkel. Het schijnt hun
iets onoplosbaars toe. Toen verleden jaar Uwe commissie de eer had een
enquête in te stellen naar de wijze, waarop aan de verschillende Kweek-

scholen de praktische opleiding der jongelui was geregeld, was het interessant de antwoorden na te gaan, die ze erlangde op de vraag, of de betrokken docenten meenden, dat hunne leerlingen bij hun intrede in de L. S.
voldoende praktisch gevormd waren. Sommigen antwoordden bevestigend,
niet weinigen ontkennend, ja zelfs, meer dan een der laatsten scheen door
de vraag uit zijn' evenwichtstoestand geraakt : de wijze van beantwoording
getuigde daarvan. Hoe kan zoo'n onmogelijke vraag gesteld? Voldoende
praktisch voorbereid, het mocht wat. Zoo ver het oost is van het westen!
Vanwaar dit verschijnsel ? Is het voldoende te verklaren uit den meer
of min optimistischen blik, waarmede de Kweekschoolleerling wordt gadegeslagen bij zijn' arbeid in de L. S? Heeft het zijn ontstaan te danken aan
het zeer verschillend kwantum toegeeflijkheid, waarvoor de respectieve
1) Rapport, uitgebracht in de jaarvergadering (Dec. 1911) van de Vereeniging
van Directeuren en Leeraren van Chr. Kweekscholen.

98
heeren beschikken bij de beoordeeling van het onderwijs hunner leerlingen ?
Of ligt de sleutel in de hoogere of lagere eischen, die in 't algemeen gesteld worden aan den onderwijzer der L. S. ? Naar onze meening, neen.
Het sterk uiteenloopend antwoord wordt hoofdzakelijk verklaard, doordat
men zich met te weinig nuchterheid en kalmte geplaatst heeft voor de beslissende vraag: Aan welke voorwaarden moet de onderwijzer bij zijn intrede in de L. S. voldoen, om daar met voldoende vrucht te kunnen arbeiden ?
Welke eischen kunnen hem redelijkerwijze, met het oog op zijn' leeftijd,
worden gesteld?
En deze vraag, M. H. ! moet ook door ons ernstig onder de oogen
worden gezien ; met het antwoord daarop moeten we, in hoofdzaak althans,
accoord gaan, zullen we met bevredigend resultaat kunnen discussiëeren
over den weg, waarlangs het gestelde doel kan worden bereikt.
We vreezen van uwe zijde geen tegenspraak, wanneer we beweren,
dat hij, die geroepen is tot het aanbieden van een zekere leerstof, in de
eerste plaats zorg heeft te dragen, dat die leerstof zijn geestelijk eigendom
wordt. En dat niet slechts in dien omvang, waarin hij ze heeft te geven,
maar, opdat hij zich een zekere gemakkelijkheid van beweging zal kunnen
veroorloven, opdat hij in staat zij' tot het doen van een zekere keuze, breeder en ruimer; en opdat de over te brengen cultuur hem helder voor den
geest sta, — dieper, grondiger.
Wie als onderwijzer binnen onze grenzen in de L. S. zijn intrede doet,
moet de z. g. Hollandsche vakken, tot welker behandeling hij geroepen
wordt, in ruimer omvang dan waarin hij ze onderwijzen zal, en met meer
diepgang dan het scheepke der L. S. kenmerkt, hebben bestudeerd. Beteekent dat, dat hij over elk ondergeschikt punt te allen tijde moet kunnen
beschikken? Moet hij b.v. tot elke detailschildering van den'slag bij Waterloo, zonder eenige voorbereiding, in staat zijn ? Moeten de bijzonderheden
van de vlasbereiding, zooals de L. S. die op de Zuidhollandsche eilanden
.

gèven zal, als parate kennis bij hem aanwezig zijn ? En zoo hem de eer
eener benoeming in het land der Friezen te beurt valt, mag dan van hem
worden verwacht, dat hij in den wirwar der Friesche wateren zóo tehuis
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zal zijn, dat de aardrijkskunde der provincie zonder voorbereiding behoorlijk
door hein zal kunnen worden onderwezen ? Moet hij elk uur van den dag
kunnen beschikken over al de bijzonderheden van het veelbewogen leven
van een' man als David, die in de biographische beschrijving van dezen
groote in Israël niet ontbreken mogen ? Moeten de planten en dieren, die
hij in den loop van den cursus zijne klasse zal laten waarnemen, hem stuk
voor stuk, van binnen • en van buiten, helder voor den geest staan ? Ge
gevoelt niet mij het onredelijke, het overbodige van die eischen, die in geen
geval aan een beginnend onderwijzer mogen worden gesteld, waaraan
slechts h ij voldoen kan, die eenige jaren in dezelfde klasse heeft gearbeid,
en zich voor elke dagtaak behoorlijk heeft geprepareerd.
Waarover onze jonge onderwijzers gemakkelijk moeten kunnen beschikken ? Over de hoofdzaken ; ze behooren de groote lijnen te zien, die door
de vakken heenloopen ; heldere overzichten moeten hun eigendom zijn ;
• maar wat de bijzaken, de bijzonderheden betreft, die moeten in zoóverre
aanwezig zijn, dat de hoofdzaken meer zijn dan een dor beenderengestel,
dat de groote lijnen gedragen worden door een reëele basis, . . . . en de
rest? daarvan dienen ze nauwkeurig te weten, waar ze die vinden kunnen,
opdat zij die tot hun geestelijk eigendom kunnen maken, tegen den tijd,
dat ze tot mededeeling geroepen worden. Och, dat toch de opleiding voor
de L. S. en de onderwijzers der L. S. voor wie parate kennis de eenig
bestaanbare schijnt, in dezen eens iets wilden leeren van de mannen van
het hooger onderwijs ! Wilden ze dat, dan zou ook binnen de Kweekschoolmuren minder tot taak worden gesteld het inprenten van tallooze details,
zóó goed, dat de leerling ten slotte in staat is ze te doen opdoemen binpen
de engte van zijn bewustzijn, desnoods elk nachtelijk uur ; doch veel meer
zouden de bronnen worden genoemd en gelezen, let wel : niet gememoriseerd, waar de noodige bijzonderheden te vinden zijn.

Na deze uitstippeling van de grenzen der kenni s, waarmede de onderwijzer bij den aanvang zijner werkzaamheid in de L. S. dient te zijn
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toegerust, volgt de vraag : moet hij in staat zijn, de leerstof der L. S., desnoods onvoorbereid, te onderwijzen ?
Eigenaardige verschijnselen doen zich, ook wat deze kwestie betreft,
in de schoolmeesterswereld voor. Theoretisch "wordt de vraag door allen
ontkennend beantwoord ; immers, wie acht dagelijksche voorbereiding niet
noodzakelijk? Maar heeft de voorbereiding werkelijk dagelijks plaats? Is
uwe ervaring op de L. S., nooit verrijkt met lessen, die voor de vuist
worden toegediend? Vanwaar toch de onuitroeibare neiging om jongelui,
zonder eenige voorbereiding een werkzaam aandeel te doen nemen aan het
onderwijs en dat niet slechts in den vorm van hand- en spandiensten ?
Strekken ook de proeflessen, die door beginnende onderwijskrachten, ter
verovering eener positie, vaak onvoorbereid gegeven moeteri worden, niet
ten bewijze van de bewering, dat de praktijk van de stilzwijgende veronderstelling uitgaat : plaats een onderwijzer voor de klas, en hij moet behoorlijk onderwijs kunnen geven.
Welnu, M. H. ! w ij hebben, ten spijt van alle „practici", de gestelde
vraag in beslist ontkennenden zin te beantwoorden. Onredelijk is het en
overbodig, dat den a.s onderwijzer als eisch worde gesteld : bestudeer de
rekenmethode van Versluys, v. Pelt, Zernike, of van welke rekenkundige
grootheid, zoo uitvoerig en zoo grondig, dat de daarbij behoorende handleidingen in de Schoolbibliotheek kunnen worden gemist. Onredelijk is het
van hem te durven verwachten, dat hij aan de Kweekschool in zijne methode voor het zaakonderwijs zoo thuis zal raken, dat hij ze in de L. S.
veilig kan opbergen ; dat een werk als Stock voor hem later een weeldeartikel zal blijken ; dat ten Have en R. Bos zulke intieme kennissen van
hem, den 17, 18 jarige, zijn geworden, dat het aardrijkskundig onderwijs te
allen tijde veilig aan hem kan worden toevertrouwd ; dat studiën over het
onderwijs in de levenlooze natuur als van onzen hooggeachten ambtgenoot
van der Ley zoo volkomen door hem worden geassimileerd, dat hij in die
nieuwe banen zelfstandig zijn' weg zal vinden.
Maar welke methodische kennis en vaardigheid mag en moet er dan
w el van hem. worden gevraagd?

•
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Zijn eerste studie na zijn benoeming aan eene Chr. School behoort te
worden gewijd aan het leerplan dier inrichting, niet slechts aan dat zijner
klasse. Daartoe moet hij een helder inzicht hebben gekregen in het doel
van liet Chr. onderwijs, in de wijze, waarop men met elk deel der leerstof,
of juister, met elk vak dat doel tracht te bereiken. Zal hij het leerplan kunnen volgen en uitvoeren, dan dient bij van ten minste één leerwijze voor de
onderscheidene vakken studie te hebben gemaakt. Dan immers zal hij een
overzicht hebben van de op elkaar volgende deden der leerstof en weten,
op welke wijze de hoofdzaken dier stof behooren te worden aangebracht
en verwerkt. Eenige details behoort hij sc h ri f tel ij k te hebben bearbeid.
Naast de schetslessen op papier dient hij niet ernst voorbereide lessen in
verschillende, liefst alle vakken, met onderscheidene schoolklassen te hebben behandeld.
Eenige studie moet hij bovendien hebben gemaakt van de algemeene
methodiek, opdat hij in staat zij, zijn onderwijs uit algemeene gezichtspunten te bezien. En daar de Chr. School zich in dienst wil stellen van de
Chr. opvoeding, moet hij voldoende ingeleid zijn in de opvoedende waarde
van de respectieve vakken en van de wijze, waarop ze worden onderwezen.
De christelijke tucht moet eveneens met hem, ten minste in hoofdzaken,
behandeld zijn. Hare toepassing in de L. S. behoort hij te hebben gadegeslagen. De bewaakte positie, waarin het jongemensch voor de klasse verkeerd heeft, is echter oorzaak, dat hij op dit gebied meer de rol van toeschouwer dan van uitvoerder heeft kunnen vervullen.
En vraagt *gij ons ten slotte : hoe hij moet z ij n ? Dan is ons antwoord :
Zal hij mede kunnen werken tot bereiking van het doel van het christelijk
onderwijs, dan moet hij toonen den Heer lief te hebben ; zal hij een'
gunstigen invloed op het kind kunnen oefenen, dan moet hij toonen, «het
kind lief te hebben ; zal hij dag aan dag met ernst en toewijding zijn' vaak
moeilijken en teleurstellenden arbeid kunnen verrichten, dan moet hij toonen zijn levenstaak lief te hebben.
Hoe tracht nu de Kweekschool het aldus omschreven doel te bereiken.
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Wanneer uwe commissie antwoordt : langs theoretischen en praktischen weg,
dan moet zij er u aan herinneren, dat hier tusschen theorie en praktijk volstrekt geen klove gaapt ; dat zelfs de grenslijn meermalen wordt uitgewischt ;
dat niet weinig praktische onder de z. g. theoretische vorming schuil gaat.
Of staat de klasse op theoretischen bodem, wanneer een door de leerlingen
ontworpen schetsles wordt voorgelezen en beoordeeld ; of wanneer de docent in paedagogiek een' der leerlingen laat optreden, alsof deze voor een'
kinderklasse stond en een en ander laat verklaren of vertellen ? Worden ze
theoretisch of praktisch gevormd, de jongelui, als ze aan de hand van
deze of gene methode nagaan, hoe dit of dat deel der leerstof aan kinderen kan duidelijk gemaakt worden ? Is de teekenleeraar theoretisch of praktisch bezig, wanneer hij aan de klasse een exposé geeft van de wijze,
waarop het kind een plaat of een voorwerp kan leeren teekenen ? Staat de
klasse niet met beide voeten op den bodem der praktijk, waar de leeraar
in de geschiedenis uit de pragmatisch behandelde stof met zijne leerlingen
verschillende karaktereigenschappen en bijzonderheden afzondert tot het
samenstellen eene'r persoonsbeschrijving? Verwijlt de klasse niet in de sfeer
der praktijk, wanneer de „cantor" der Kweekschool haar een lied leert voor
de L. S.?
En als de leeraar in het Nederlandsch naast de wetenschappelijke begripsomschrijvingen der rededeelen eenige eenvoudige gegevens verstrekt,
waaraan ze gemakkelijk herkenbaar zijn, of zijn' leerlingen opdraagt een'
veel gebruikten spraakkunstregel als voor de klasse der L. S. te laten opsporen en toepassen, arbeidt hij dan aan hunne theoretische opleiding? En
de docent in de kennis der natuur, die met zijn jongelui de planten der
omgeving bekijkt, en zijn leerlingen laat zeggen. wat zij waarnemen, wat
doet hij anders dan medewerken aan hunne praktische vorming? En als
het jongemensch op de lees- en schrijflessen de noodige gemakkelijkheid
in die vaardigheden verkrijgt, is hij dan bezig zich theoretisch te ontwikkelen ? En is het geen praktische vorming, wanneer de hoogere klassen
een Bijb. onderwerp op het papier voor een bepaald leerjaar der L. S.
moeten behandelen?

1:02
Niets zou gemakkelijker zijn dan op deze wijze nog geruimen t jd vod. t
te gaan. Alleen dit nog! Is het niet van veel beteekenis ook voor zijn
praktische vorming, waar de kweekeling bespeurt den eerbied, dien de kweekschooldocenten in woord en daad toonen voor Gods Woord ; wanneer hit
het vaderlijk element in de verhouding van leeraar en leerling duidelijk
ontdekken mag; wanneer het jongmensch den indruk krijgt, dat zijn onderwijzers niet dan voor wel overwogen, goed voorbereide lessen de aandacht
vragen. Het genoemde is, naar ik vertrouw, ge-weg bewijsmateriaal voor
de stelling, dat een niet onbelangrijk deel der praktische vorming van den
kweekschoolleerling dagelijks geschiedt binnen de wanden dier inrichting,
mits door eiken leeraar streng in het oog gehouden wordt, dat hij onderwijs geeft aan a. s. onderwijzers der L. S. Maar dan, M. H., verstaat ge
ook, dat het aantal uren, 't welk het jongemènsch wekelijks op de L. S.
zelve heeft door te brengen, niet aanzienlijk behoeft te zijn. Een tweetal
schooltijden per week schijnt, zooals uit de enquête bleek, door niet weinig
Kweekschooldirecteuren voor noodig en voldoende te worden gehouden.
Uwe commissie durft zich met minder tevreden te stellen. Eén wekelijkschè
schooltijd gedurende twee volle jaren schijnt haar voldoende. Rekent men
het schooljaar op 42 weken, waarvan er 4 afgaan voor examens en repetitiën, dan kan de jongeman 2 maal 38 of 76 schooltijden in verschillende
klassen der L. S. doorbrengen. En opdat hij in den kortst mogelijken tijd
zooveel mogelijk van de klasse kan waarnemen, is het gewenscht, dat hij
in de opeenvolgende weken telkens de opeenvolgende schooltijden naar de
L. S. ga. Dan kan hij in 10 weken alle lessen in zeker leerjaar bijwonen.
Blijft hij nu 20 weken aan dezelfde klasse verbonden, dan kan hij daar
tweemaal den geheelen rooster in de praktijk zien omzetten. Daar hij in
het geheel een kleine 80 schooltijden te zijner beschikking heeft, is zulks
mogelijk in 4 verschillende klassen, wellicht in de eerste 4 leerjaren. Geeft
hij na eiken schooltijd één les zelf, dan kunnen in den beschikbaren tijd
alle vakken meermalen in de verschillende klassen aan de beurt komen.
Die lessen moeten behoorlijk zijn voorbereid ; de noodige handleidingen
en schoolboeken moeten hem ten dienste staan ; van elke les moet door
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den betrokken onderwijzer, soms ook door het hoofd der school, een zaakrijk rapport worden uitgebracht. Natuurlijk schriftelijk, dan kan liet bewaard
blijven en kunnen de vorderingen geregeld worden nagegaan. Gewoonlijk
worden die beoordeelingen op de Kweekschool met de klasse besproken,
een enkele opmerking leent zich wellicht beter tot behandeling met den
persoon in kwestie alleen. Zoo vaak mogelijk overtuige zich de Directeur
der Kweekschool van den stand der zaken op de lagere-schoolklasse.
Naast het schriftelijk rapport komt het gesprek over de gegeven les tusschen den klasse-onderwijzer en deh kweekeling. Een kort, hartelijk onderhoud na schooltijd blijkt van -niet weinig waarde. Naast het toeluisteren
naar de lessen van den klasse-onderwijzer worden de oefening in de correctie en het houden van toezicht bij de „stille werkzaamheden" niet verzuimd.
Nu rijst de vraag : hoe dient het Kweeksehoolonderwijs geregeld, wáar
de leerlingen der 3de en 4de klassen elke week een' morgen of een' middag
verzuimen moeten ? Tellen deze studiejaren niet meer dan een 16-tal leerlingen elk, en beschikt de Kweekschool over minstens 2 leerscholen, waarvan de 4 laagste jaarklassen geregeld door de jongelui worden bezocht, dan
zou d i t o. i. de beste oplossing zijn, dat al de leerlingen van één studiejaar tegelijk naar de L. S. gaan. De lessen van die Kweekschoolklasse staan
dan elke week één schooltijd stil. Bezwaar van de zijde van het Rijksschooltoezicht zal in geen geval worden geopperd, indien slechts zorg wordt
gedragen, dat, zoo er 120 lesuren voor de rijkssubsidie in rekening gebracht
-

worden, er, behalve dat tweetal schooltijden per week, 120 uren les wordt
gegeven. De beleefdheid vordert natuurlijk, dat van genoemde regeling aan
de beide schoolopzieners vóór den aanvang van het studiejaar kennis wordt
gegeven. De eenige schaduwzijde dezer regeling is, dat de cursus op de
Kweekschool met een viertal weken wordt ingekort, voor de beide hoogste
klassen ten minste.
Natuurlijk kan genoemde regeling ook gevolgd worden door weinig
bevolkte Kweekscholen, die slechts over één Leerschool kunnen beschikken,
of drukbevolkte, die een drietal Leerscholen tot hare beschikking hebben.
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Kan, om relke reden dan ook, bovenomschreven regeling niet in
praktijk worden gebracht, dan verdient het de voorkeur, dat de kweekelingen tijdens de achtereenvolgende schooltijden een voor een, of twee aan
twee naar de L. S. gaan. Ze missen dan elke week een drietal lessen op
de Kweekschool, maar telkens andere, wijl ze telkens een' anderen schooltijd in de Leerschool aanwezig zijn. De schade van het verzuim wordt belangrijk verminderd door de bepaling, dat ze het schriftelijk werk voor de
verzuimde lesuren geregeld moeten inleveren ; eventueele dictaten hebben
bij te werken ; de opgegeven lessen behooren te bestudeeren en de volgende maal bij de inleiding tot de stof, die dan behandeld en gevraagd
wordt, blijk van hunne vroegere voorbereiding hebben te geveu. Het kan
niet ontkend, in volstrekten zin kan het verzuim niet worden goedgemaakt.
Toch heeft de ervaring ons geleerd, dat daaraan niet te groote beteekenis
moet worden toegekend. In dit verband herinneren we aan de omstandigheid, dat een niet onbelangrijk deel van den 4den cursus een repeteerend
karakter draagt, dat dus zeer waarschijnlijk in eenige Kweekschoolklasse
althans, de jongelui alle deden der leerstof in extenso hebben hooren behandelen.
Zooals we reeds vroeger deden opmerken, achten we- twee schooltijden
per week voor praktische oefeningen op de L. S. overbodig en met" het
oog op de daaraan verbonden nadeelen voor het Kweekschool-onderwijs
beslist verwerpelijk. Immers, kunnen de leerlingen van éénzelfde klasse
tegelijkertijd naar het terrein hunner praktische oefeningen gaan, dan wordt
de Kweekschoolcursus met niet minder dan 8 weken ingekort. Alleszins
ongewenscht voor den middelmatige, d. i. voor het gros onzer leerlinge n.
Wellicht is dan het jaar nog lang genoeg voor die inrichtingen, aan welker
grens een streng vergelijkend onderzoek kan worden afgenomen en waar
alzoo slechts jongelui niet 4 en 5 talenten worden binnengelaten. Gaat
het Kweekschool-onderwijs gewoon door, dan worden elke week 2 maal
3 lessen gemist, waardoor al te groote hiaten in de kennis der leerlingen
ontstaan, leemten, die gedeeltelijk ten minste niet worden aangevuld.
Een andere kwestie dient besproken. Ook in dezen kring schijnen
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sommige heeren er de voorkeur aan te geven, hunne jongelui niet elke
week, éen of twee schooltijden, maar om de zooveel weken een geheele
week naar de L. S. te laten gaan. „Ze deelen dan meer in het leven der
klasse, blijven daar minder vreemdeling, voelen er zich meer thuis'', op
dergelijke overwegingen grondt zich hunne meening. We ontkennen niet,
dat er een zekere juistheid in de beweringen schuilt, maar de daaraan verbonden voordeelen schijnen ons niet zoo groot, dat we deze regeling voor
dé praktische werkzaamheden in de L. S. zou durven aanvaarden. Wal
toch is het geval ? Gaat het jongemensch elke week eenige uren naar de
Lagere-schoolklasse, dan beschouwt hij dien gang als zeer gewichtig ; voor
het onderwijs, dat hij zelf moet geven, zal hij zich terdege prepareeren ;
met sterke aandachtsconcentratie zal hij luisleren naar de lessen van den
klasse-onderwijzer ; die weinige uren per week worden met meer dan gewone belangstelling gebruikt. Maar welk gevaar dreigt nu, wanneer hij b.v.
een 10-tal schooltijden achter elkaar in die klasse zal doorbrengen ? Dat
de preparatie voor de respectieve lessen minder wordt. Dat de spanning,
waarmede het onderwijs van den leider der klasse wordt gevolgd, merkbaar vermindert ; immers het luisteren naar het voordragen van bekende
stoffen gaat spoedig vervelen. Kortom, dat de sleur haar verlammende
werking laat gevoelen. Met opzet spreken we niet van de mogelijkheid,
dat onze jongelui, die zoo'n geheelen dag in de school doorbrengen, belast
worden met het volbrengen van gewichtige (?) commissies, met het bewijzen van allerlei diensten, die we niet nader omschrijven, doch gevoeg
lijk kunnen worden geplaatst in het loket van tijd- en krachtverspilling.
,,Maar," zoo hooren we opmerken, „vreest ge nu reeds voor sleur, voor
verslapping van aandacht, voor verminderde belangstelling ? Hoe moet het
dan gaan, als het jongemensch jaar in, jaar uit voor de klasse zal staan ?"
Een machtige factor wordt hier over het hoofd gezien : het gevoel van
verantwoordelijkheid. Dat besef houdt den leider der klasse wakker. Maar
dat besef kan slechts zeer ten deele worden ingeboezemd aan hem, die
niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Dat zou eerst verwerkelijkt
kunnen worden, wanneer aan het jongemensch zelf gedurende een twee-
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of drietal weken de leiding eener klasse kon worden toevertrouwd. Groote
bevoegdheid wordt den directeur der Kweekschool door het bewuste K. B.,
wat betreft de werkzaamheden zijner leerlingen op de Leerschool, toegekend
maar zoo ver kan hij niet gaan. Van verschillende zijden zouden bezwaren
worden geopperd. De schoolarbeid der kweekelingen zal altijd moeten
plaats hebben onder toezicht en leiding van een' bevoegde. Maar daarmede
blijven o. i. de genoemde gevaren van een eenigszins langdurig verblijf in
de klasse voor onze jongelieden bestaan.
N o g een vraag dient overwogen : zal het jongemensch worden geplaatst gedurende de beide hoogste studiejaren aan één of aan meer leerscholen ? Een andere, daarmee samenhangend is deze : zal hij enkel onderwijs geven volgens de op de Kweekschool behandelde leerwijzen, of moet
hij bij zijne praktische lessen minder gebonden zijn ? Ten einde eenzijdige
praktische vorming te voorkomen, en het hem toch mogelijk te maken in
den arbeid der L. S. de groote lijnen te zien, komt ons het verblijf aan
twee, maar ook niet meer dan twee scholen, het meest gewenscht voor.
Wat betreft het gebruiken van leerwijzen, die niet behooren tot de leerstof der Kweekschool, zij het volgende orgcmerkt. Op de Kweekschool
wordt van elk vak ten minste één leerwijze besproken en bestudeerd ; ook
worden eenige onderdeelen schriftelijk en mondeling vo or de klasse uitgewerkt. Wordt nu den kweekeling de gelegenheid gegeven, iets van bedoelde methodes ook m e t de klasse uit te werken, des te beter. Zijn inzicht in die stof zal er niet weinig door verhelderd worden. Toch komt het
ons gewenscht voor, dat de L. S. hem ook wet andere leerwijzen in kennis
brengt. Één methode van zeker vak kent hij. Die kennis stelt hem in staat
de stof te overzien, die de L. S. van dat vak heeft te geven, en de wijze,
waarop zij die stof heeft aan te bieden. Die kennis biedt voldoende aanknoopingspunten om zich, ten minste in hoofdzaak, in een nieuwe methode
in te werken en die gedeeltelijk in de praktijk om te zetten. Op deze wijze
wordt zijne zelfstandige studie bevorderd en hij zelf voor eenzijdigheid bewaard.
Natuurlijk worden hier bedoeld leerwijzen, die niet of weinig principiëel
met de op de Kweekschool behandelde verschillen. De leesmethode van
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Bouwmeester en Berendsen met hare mondstanden als medium tussch en
-

letterklank en letterteeken ; Welkers „Natuurlijke schrijfmethode", die recht
op het doel afgaande, met loopend klein begint, welks tempo bepaald wordt
door de begeleidende kooroefening ; de pas verschenen rekencursus van Bok
en Lem, die een streep haalt door het rekenonderwijs van de laatste halve
eeuw en, zich aansluitend aan de oude school, door „tellen" tot „rekenen"
brengt ; de Ned.-taalmethode van Van Strien, die de gesproken taal tot
punt van uitgang en alles beheerschenden factor neemt ; de leeswijze van
Hoogeveen, die spot met de splitsing der moeilijkheden bij het aanleeren
der letterteekens en dergelijke, kunnen niet zelfstandig door den 17-jarige
worden bestudeerd en toegepast.
Tenslotte dient de aandacht gevestigd op het karakter der Leerschool
en op hare verhouding tot de Kweekschool.
Wanneer we beweren, dat zoowel liet hoofd als de onderwijzers, die
niet zulk een gewichtig deel der praktische opleiding onzer jongelui zijn
belast, aan h ooge paedagogische en methodische eischen moeten voldoen,
in elk opzicht een voorbeeld behooren te wezen voor onze kweekelingen,
dan vraagt gij voor die bewering geen bewijsgronden. Ook niet wanneer
we daaraan toevoegen, dat ze zich „con amore" aan die taak zullen geven.
Overwegen we thans, welke school als oefeningsplaats het meest geschikt is : een zoogenaamde volksschool, of eene met meer uitgebreid leerplan. Wij aarzelen niet, ons voor de eerste te verklaren. En waarom ?
Waarschijniijk wordt, althans in hun eerste onderwijzersjaren, de gewone
lagere school met hare klassen van 40 tot 50 leerlingen het arbeidsveld
onzer jongelieden. Deze inrichting is bovendien betrekkelijk vrij in den omvang en den aard harer leerstof ; de zweep van den 20-eeuwschen drijver,
d. i. van de hedendaagsche examinatoren, die zich aan inrichtingen van
voortgezet onderwijs gevoelen laat, kent zij niet. Elk detail kan daar methodisch en grondig onderwezen worden. Mislukt een les, door den kweekeling
gegeven geheel of ten deele, de onderwijzer behoeft dat niet met een hart
vol onrust voor de vorderingen zijner klasse aan te zien ; een volgend maal
doet hij zelf, wat hij van het jongemensch had verwacht.
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Natuurlijk dient de school behoorlijk van leermiddelen te zijn voorzien.
Behoorlijk, niet weelderig. Is er overvloed, dan schijnt er „embarras de
choix" te ontstaan : althans de prachtige collectie loopt gevaar in klassieke
rust te worden gelaten. Ze verhindert bovendien het improviseeren van
leermiddelen ; ze brengt den a.s. onderwijzer in den waan, dat zonder haar
het geven van goed onderwijs onmogelijk is. En eindelijk : in het gros onzer
lagere scholen is weelde een onbekend artikel.
Wel dient elke klasse liefst haar eigen lokaal te hebben en elke onderwijzer zijn eigen klasse. Is hij met de zorg voor meer dan éen afdeeling
belast, dan mist hij de gelegenheid de les van het jongemensch nauwkeurig te beluisteren, daarvan de noodige aanteekeningen te maken, die de
stof voor het rapport en voor de bespreking na schooltijd moeten leveren ;
kortom, de kweekeling mist dan te veel het toezicht en de leiding van een'
bevoegde.
Natuurlijk zouden we niet gaarne beweren, dat scholen, waar een
tweetal klassen aan éen onderwijzer zijn toevertrouwd, niet zeer goed
kunnen wezen. Maar als leerschool, als oefeningsplaats voor onze jongelui,
achten wij ze om genoemde reden minder geschikt. Opdat echter het jongemensch niet in den waan kome, dat vruchtbare arbeid slechts met éen
afdeeling mogelijk is, behoort op de les in de Paedagogiek, wanneer de
inrichting der school besproken wordt, terdege gewezen te worden op de
mogelijkheid van behoorlijk vruchtdragend onderwijs, ook wanneer de
onderwijzer tijd en kracht over twee klassen verdeelen moet.
Wat betreft het leerplan, het K. B. plaatst dat nu reeds onder den
invloed van den directeur der Kweekschool. Immers, het behoeft zijne goedkeuring. Indien hem bij de aanstelling van hoofd en onderwijzers mede een
belangrijke stem in het kapittel wordt toegekend, dan zal de kans des te
grooter zijn, dat aan de Leerschool wezenlijk onderwijskrachten worden
verbonden, aan wie de gedeeltelijke opleiding der jongelui ten volle kan
worden toevertrouwd.
Uit de salariëering moet blijken, dat het Bestuur der Leerschool werkelijk op de beste onderwijzers en onderwijzeressen prijs stelt. Het best zal-
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elk verschil van meening in deze gewichtige materie voorkomen of ten
minste opgelost worden, indien Kweek- en Leerschool of Leerscholen onder
hetzelfde Bestuur staan.
Zullen de salarissen der onderwijskrachten aan de Leerschool aanmerkelijk hooger kunnen wezen, dan zal ook de Staat der Nederlanden
zulke inrichtingen hooger dienen te subsidieëren. Alle eenvormigheid is ook
in de oplossing dezer kwestie uit den boon.
De vraag, of liet hoofd der Leerschool ook zal worden belast met het
onderwijs in de Paedagogiek van de Kweekschool, moet naar onze meening
ontkennend worden beantwoord. Immers, een der hoofdvakken, eigenlijk
het hoofdvak der Kweekschool toe te vertrouwen aan hem, die reeds met
de zorg voor een geheele school is belast, is alleszins ongewenscht.
Boven werd gewezen op den nauwen samenhang, die er tusschen het
onderwijs in dat vak en de andere vakken der Kweekschool bestaat en
dient te bestaan ; hoe zal deze tot zijn recht komen, indien iemand, buiten
het college der vaste leeraren staande, daarmede wordt bezwaard ? Bezwaard.
Waar zal de man de kracht, hoe zal hij den tijd vinden ? Een achttal uren
per week minstens, en dat buiten de gewone schooltijden. Er onder, dat
— dat verbiedt Art 59 der wet op het L. 0.
Het vak in tweeën verdeelen, en hem de Methodiek laten onderwijzen ;
doen wij dat, dat aanvaardt de 20ste eeuw, wat reeds de l7de bij monde
van haar groote paedagogische denkers verwerpelijk heeft bevonden ; éen
vak vraagt éen docent. Het is immers één geheel ; daarop kan niet dan
ten koste van de eenheid, van het helder inzicht in den samenhang der
deelen, een verdeelings-divisie worden toegepast. De taak van het hoofd
en van de onderwijzers der Leerschool mag m. i. geen andere zijn dan
bespreking en waarde-bepaling van de lessen der jongelui, van hun' omgang met de leerlingen en hun geheele optreden voor de klasse.
En thans M. H. ! meent uwe commissie, althans voorloopig, aan het
einde harer taak gekomen te zijn. Uitgeput is het onderwerp geenszins.
Naar zij meent, zijn slechts de lijnen aangegeven, die bij de discussie kunnen worden gevolgd. Mogen wij ze nog eens voor u uitstippelen ?
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1. De beginnende onderwijzer behoort in staat te zijn, zich in het leer-

plan zijner klasse in te werken en dat, na ernstige dagelijksche voorbereiding,
met voldoende vrucht uit te voeren.
2. Een belangrijk deel der praktische vorming schuilt onder de z. g.
theoretische op de Kweekschool.
3. Door genoemde omstandigheid mag een verblijf van beperkten duur
voor onze jongelui in de L. S. voldoende worden geacht.
4. Een wekelijksch verblijf van eenige uren in de L. S. is voor de praktische vorming van den kweekeling van meer vrucht dan dat van eenige
dagen in zekere periode.
5. Opdat de Kweekschoolleerling in de voor hem bestemde uren zooveel
mogelijk van de L. S. zie en gelegenheid hebbe in alle vakken onderwijs te
geven, is het gewenscht, dat hij in de opeenvolgende weken de respectieve
schooltijden in die inrichting doorbrengt.
6. Het is gewenscht, dat alle leerlingen van dezelfde Kweekschoolklasse
gelijk naar de L. S. gaan, dan kan het onderwijs in die klasse geschorst
en daardoor worden geen lessen verzuimd.
7. In den regel geve de kweekeling één les eiken schooltijd, dien hij op
de L. S. doorbrengt. Ernstige voorbereiding behoort aan die les vooraf te
gaan.
8. De klasse-onderwijzer, zoo mogelijk het hoofd der school, brenge
over elke les schriftelijk rapport aan den directeur der Kweekschool uit,
welk rapport met de Kweekschoolklasse besproken wordt.
9. Na schooltijd hebbe er eene samenspreking over de gegeven les
plaats tusschen den onderwijzer der klasse en den kweekeling.
10. Zoo mogelijk wordt de kweekeling in de 4 laagste jaarklassen van
een tweetal Leerscholen werkzaam gesteld.
11. Het toepassen van leerwijzen, die niet beproken zijn op de Kweekschool, moet wenschelijk worden geacht, indien de kweekeling voldoende
paedagogisch is ontwikkeld, om zich daar behoorlijk te kunnen inwerken.
12. De Leerschool zij een z.g. volksschool.
13. De positie van het hoofd en de onderwijzers zij van dien aard, dat
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zich gaarne de beste krachten, bij het L. 0. werkzaam, daarvoor beschik
baar stellen.
14. Aan den directeur der Kweekschool worde groote invloed bij de
aanstelling van het personeel der Leerschool toegekend.
15. Het hoofd der Leerschool geve op de kweekschool geen onderwijs
in de Paedagogiek of de Methodiek.
Namens de Commissie,

De Rapporteur,
P. A. VERSLUYS.
IMMIIIIMIM111n11n11n111

De Schoolregeering in de practijk,
II. DE SCHOOLSTRD.*
Het waren particuliere instituten, en wel op Arnerikaanschen bodem,
die de eerste proeven namen om zelfregeering systematisch door te
voeren. Men bedoelde er mee, de leerlingen medeverantwoordelijk
te stellen voor een goede schoolregeling ; men hoopte dat het de beste
wijze zou zijn om tuchtelooze elementen aan den band te krijgen en
hun oproerig drijven te voorkomen. Toen het stelsel voor de scholen
met internaat zijn deugdelijkheid had bewezen, werd het in den vorm
der School-city ook ingevoerd op de gewone dagscholen.
Dat de schoolstad zich in Amerika zoo snel verbreidt, vindt verklaring hierin, dat zelfregeering in het Amerikaansche volksleven zèlf
wortelt. Taak en bevoegdheid der ambtenaren zijn, evenmin als het
leven der burgers, zód, sterk gebonden aan regel op regel, als in de
meeste Europeesche landen. Op alle levensgebied is 't help-je-zelf
van groote beteekenis, en de wil tot handelen vindt niet op elk gebied
belemmering. 't Spiegelbeeld van dat volkskarakter wordt gegeven in
de school. Niet om uitgebreide kennis is het daar in de eerste plaats
te doen ; maar om den jeugdigen Amerikaan zoo op te voeden, dat hij
in het volgend leven zichzelf kan helpen. Vereenigingen en clubs spelen
grooter rol dan bij ons. Niemand schijnt er aanstoot in te vinden,
wanneer zelfs in verbeterings- en strafinrichtingen zich schoolorganisaties met beperkte zelfregeering en zelfverantwoording bevinden.")
*) Dit is grootendeels vrij bewerkt naar Hepp, pag. 18 enz.
**) Van Hoenderloo in ons eigen land weten we zeker, dat aan de jongens juist
ook ten opzichte van clubvorming groote vrijheid gelaten wordt.
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Zoo wordt het ons verklaarbaar, dat de Amerikaansche jeugd de
zelfregeering met groote belangstelling begroet, te meer, waar in de
openbare scholen (overheidsscholen) de discipline, in overeenstemming
met de democratische grondslagen der republiek, op den bodem van
groote vrijheid berust.
In den Amerikaan leeft bovendien een onverwoestbaar optimisme,
en een sterk geloof aan nieuwe gedachten en aan de toekomst ; de Amerikaan voelt zich dus minder aan een oud en eerwaardig verleden
gebonden. De weg naar spijt is aan de overzijde vrijer. Want de Amerikaansche onderwijzer, die altijd naar het nieuwe grijpt, doet zulks
wellicht vaak ten koste van het goede, dat in het bestaande ligt.
Toen dan ook in 1897 Wilson L. Gill begon, met de invoering
van een systematische zelfregeering in de openbare overheidsschool,
vond hij den bodem wèl toebereid. Hij organiseerde de leerlingen in
kleine volks-gemeenschappen. Tot voorbeeld nam hij de inrichting
van het stedelijke bestuur. De schoolstad, zooals men daarom deze
leerlingen-organisatie noemde, werd niet maar als middel beschouwd;
om de tuchteloosheid der voor een deel verwaarloosde `schooljeugd
te beteugelen ; haar voornaamste doel is, door oefening en aanschouwing de leerlingen tot goede burgers op te voeden.
Dat doel achten we zeker belangrijk. Maar we zien groote bezwaren in den leeftijd der toekomstige staatsburgers en in de politieke bijgedachte, die er komen moet en komen zal. Nu moge de bedoeling zijn, dat te voorkomen : die bedoeling wordt niet bereikt, en
kinderen zien zich geplaatst voor de politiek, niet in haar besten vorm.
Trouwens, Foerster weet in zijn School en Karakter al ti vertellen
van stemmenhandel, en van Tammany-praktijken in het klein.
Hoe gaat het nu in de schoolstad toe ?
Bij de beschrijving, die Hepp dan geeft, blijkt het groote verschil
in schoolinrichting en onderwijstoestanden tusschen Amerika en ons
land. Tevens blijkt er uit, dat de leeftijd der hier bedoelde leerlingen
óf hooger is dan die op onze volksscholen, minstens, dat er zekei
geen 6 —9 á 10-jarige leerlingen zijn ; Öf, dat de Amerikaansche leerling
buitengewoon vroeg rijp is.
De Directeur. der inrichting toch verzamelt de leerlingen der gansche school in de Aula, maakt ze duidelijk waarom het gaat en stelt
hen dan den heer Gill voor als den Organisator der School- stad. Dan
neemt Gill het woord, die ze in begeesterende woorden oproept, orri
echte en waardige burgers te wonden van Amerika. Hij herinnert ze
aan de verschillende regárings-sys teemen. Hij bewijst ze, hoe ook de
t
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Demokratie kan ontaarden, en vraagt hun of ze wenschen goede Amerikaansche burgers te worden, die eenmaal in staat zullen zijn, Amerika's vrijheidszin als lichtend voorbeeld anderen volken voor te houden.
Dan laat hij hen een verzoekschrift teekenen aan den Leider der school,
waarin ze vragen, hun zelfregeering toe te staan ; verder hun een
klein schoolregelement (School Republic Laws) en een waarborg
(pledge) toe te zeggen, opdat ze de plichten, die uit de hun toe te kennen
rechten voortspruiten, zoo goed mogelijk kunnen vervullen.
Dan worden de Bestuurders benoemd. Een gouverneur, een se cretaris, een penningmeester en andere ambtenaren maken het Hoofdbestuur uit. Elke klasse vormt een district, een gouw, met eigen ambtsdragers en zendt twee afgevaardigden naar het wetgevend parlement,
waar ook onderwijzers zitting in hebben. Door de leerlingen wordt
gezorgd voor de handhaving der uiterlijke schoolorde (thuisblijven,
telaat kobnen, gedrag in de school, reinheid der handen, van gelaat
en kleeding, orde in lokaal, in schoolgangen en op de speelplaats,
enz.). Wie zich aan liet reglement bezondigt, wordt door de schoolpo!itie overgeleverd aan het gerechtshof, dat alweer uit onderwijzers
en leerlingen is samengesteld. De hoogste straf is uitsluiting van de
burgerschap, verlies van burgerrechten. Met den veroordeelde mag
gedurende den straftijd, niemand spelen of spreken.
Alle berichten getuigen, dat voor de verantwoordelijke plaatsen
steeds de beste leerlingen worden gekozen. Elke maand is er nieuwe
verkiezing. Vanzelfsprekend, heeft het hoofd der school 't meest volstrekte veto-recht over de maatregelen, die door de leerlingen worden
getroffen.
Dit alles geldt, naar ieder begrijpt, die de gewone lagere school
kent, vooral internaten en scholen voor oudere leerlingen. Naar den
aard der school wijzigt zich het wezen der schoolstad. Voor de gewone lagere school beveelt Gin dan ook een eenvoudiger vorm aan,
dan hier geteekend werd. Maar hoe ouder de leerlingen worden,
zooveel te meer tracht hij het grondbegrip der Amerikaansche wetgeving te verwezenlijken : Regeering &lor het volk en vóor het volk.
Echt Amerikaansch lijken de berichten, over de schoolstad
in de onderwijs-vaklitteratuur der Nieuwe Wereld opgenomen ;
soms vermakelijk. „Zijn Edelachtbare, de burgemeester, wordt met
de waardigheidsteekenen begiftigd"; „Mr. Gill beëedigt de ambtenaren
eener nieuwgevormde schoolstad". „De pasgekozen burgemeester houdt
van de stoep een redevoering tegen zijn mede-scholieren". Hepp
deelt npg mee, dat de zaak der zelfregeering in Amerika grooten
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opgang maakt, dat regeeringsorganen, geleerden en staatslieden, tot
zelfs de president der. Unie, de invoering ervan met warmte aanbevelen. Gill wordt uitgenoodigd, nu hier en dan daar de schoolstad
te komen gronden. Van de Bondsregeering kwam hem zelfs' de
opdracht, naar Cuba en de Philippijnen te gaan, om ook daar onder de
leerlingen den weg te banen, die tot vorming van Staatsburgers leidt.
Een patriottische vereeniging in de Vereenigde Staten heeft ten doel,
de invoering der zelfregeering zooveel mogelijk te steunen.
***

Ziehier de typisch-Amerikaansche regeling, uitgevoerd volgens het
pak-maar-aan systeem ; begin maar, er-zal-wel-wat-van-komen.
Theoretisch sluit alles als een bus. Al tuinierende wordt je tuinman. Al staatsburgerende wordt je model-staatsburger. Dat de schoolcity naar Amerikaansch model voor onze toestanden niet deugt, zal
geen breedvoerig betoog behoeven. We stippen daarom maar aan.
Allereerst moeten we ons kanten tegen liet vooropgezette staatkundige doel ; tegen de politieke bijgedachte, die eer tot vroegrijpheid
— denk er het vervolg maar naar Catsiaanschen trant bij — dan tot
gezond volrijpen voert.
Nu lijkt vooral de Amerikaansche jongen in dit opzicht eer rijp
dan b. v. de Hollandsche, maar op den leeftijd van 12 á 13 is hij
toch nog kind genoeg, om als onze jongen, zijn wordend sociaal
instinct uit te leven in hoepel- en wandelclubs, en zijn Indianendroomen van „blanke broeders" die met „Haneveer" in den „wigwam
de vredespijp rooken," om te zetten in sociale avonturen.
In 't voor kinderstudie zoo uiterst belangrijke werk Adolescence,
door Stanley Hall, vinden we daaromtrent 't volgende. *)
Sheldon komt in een studie over 1165 kitider-organisaties tot
enkele belangwekkende resultaten.
Amerikaansche kinderen hebben een krachtige neiging tot het vormen
van en toetreden tot kinderorganisaties, daar slechts 30°/ 0 ervan niet
tot een of andere soortgelijke vereeniging hebben behoord. Navolging,
speelt daarbij een belangrijke rol, en meisjes sluiten zich meer dan
jongens aan bij clubs, door volwassenen in haar belang opgericht.
Bij 't vormen van vereenigingen worden zij meer geleid door motieven van volwassenen, motieven van zelfopoffering, terwijl jongens
daarin meer den primitieven mensch naderen. Voor den tienjarigen
*) The psychology of Adolescence. Vol. II. pag. 398.
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leeftijd komt de periode van vrije, spontane navolging van iederen
vorm van 't sociaal leven der volwassenen. Het kind schept bij terugslag miniatuur copiën van het leven rondom hem. Op de boerderij
bestaat zijn spel uit harken, dorschen, schuren bouwen ; aan het
strand speelt hij met scheepjes of graaft havens. In 't algemeen, hij
speelt vader-moedertje, winkeltje, kerkje, en kiest zijn ondergeschikten
enkel omdat volwassenen dat oók doen. Het standbesef, in de vroege
jeugd meestal afwezig, culmineert ongeveer op den leeftijd van tien
jaren en vermindert dan. Tusschen 10 en 14 nemen de vereenigingen
een nieuw karakter aan ; jongens vooral houden op met het navolgen
van organisaties voor volwassenen, en hebben groot behagen in het
vormen van sociale eenheden, die aan den lageren trap van menschelijke ontwikkeling eigen zijn : piraten, roovers, soldaten, Indianenfamilie, en andere oervormen uit het sociale leven, waar de sterkste
en de knapste de leider is. Ze bouwen hutten, dragen veeren en
tomohawks als kenteekenen, hebben messen en speelpistooltjes, gaan
op avontuur uit en verkoopen den buit. Lafaards in de eenzaamheid,
vreezen ze niets als ze samen zijn. Hun verbeelding wordt soms geprikkeld door de lectuur van Nick-Carters en andere stuiversprullen.
Op twaalfjarigen leeftijd is de neiging tot rooven meestal onderdrukt, en indien niet, dan wordt het gevaarlijk, omdat dan de clubleden niet langer voldaan zijn met spel, maar krachtiger en handiger
zijn in het toebrengen van schade, en het prikkelende en betooverende van het gevaar kan voeren tot misdaad. Lichaamssport is nu de
vorm, waarin deze oerinstincten kunnen omgezet worden en waarin
ze een gevaarloozen en zelfs heilzamen uitweg vinden. Een ander verschijnsel in den vroegen rijpings-leeftijd is het stijgend aantal van
sociale, litterarische en zelfs philantropische clubs en vereenigingen
voor onderlinge hulp, soms tegen ondeugden, om pleizier te hebben,
of om picnics en partijtjes te houden.
Zelfverloochening begint nu als motief op te treden.
Tot zoover Sheldon, wiens beschouwing doet zien, hoe ook bij
den Amerikaanschen jongen een betrekkelijk ingewikkeld organisme
als de schoolstad niet ligt in de lijn zijner ontwikkeling, éér hij zekeren
leeftijd bereikt heeft : dien van 13 â 14 jaar. Waar, als algemeene
regel, eerst dan zelfverloochening als motief ook voor oer-sociaal handelen zich doet gelden, is het niet te veel gezegd, als we beweren,
dat er in de beweging wat onnatuurlijks zit. Een en ander berust op
den nog niet verloren geganen, zij 't ook minder sterk geworden, zin
voor nabootsing, navolging, maai de ontwikkeling volgt niet den ge.
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wonen weg. Bij rijper leeftijd ontwikkelt de gemeenschapszin zich
vanzelf, en in gunstiger omstandigheden. De schoolcity is 't vervolg
van 't vadertje-en-moedertje spelen, maar op een leeftijd, dat 't spel
nog spel moet blijven, en niet tot ernst moet overgaan.
En dan verder : Wordt hier van de school niet te veel gevergd?
Wanneer ze een beeld moet geven van het leven van de staatsgemeenschap, waarom dan ook niet van de kerkelijke ? Wie zijn burgerschapsplichten vervult — kiezen, wetten maken, aan wetten gehoorzamen
— doet die genoeg? Doet die alles? Waarom ook het leven der
maatschappij niet uitgebeeld ? Dit grijpt in het persoonlijke leven vaak
veel dieper in, en eischt van de persoonlijkheid vast veel meer. Wordt,
wanneer men Gill's beginselen vasthoudt, het nu ook niet taak
der school, het maatschappelijk leven te verbeelden ? Dat ook eischt
toch verbetering. En als men, al staats-burgerend-in-miniatuur, staatsburger wordt, • gaat dan de stelling niet evenzeer op, dat men, door
oefening en toepassing, in den schooltijd moet gevormd worden tot
maatschappij-mensch ?
Doen is een ding. Best Maar er hoort bij : g?ed doen, en op
tijd doen, en op juiste wijze doen. Anders is doen een verkeerd ding.
In de baste and-hurry van het Amerikaansch business-leven kon
de stelling geboren worden, dat tijd geld is. Hoe eerder klaar, hoe
beter. Onze volksaard is nu eenmaal anders. En al mogen we niet
in chauvinistische mooivinderij alles in dien volksaard goed praten,
tóch is het zeker géén verkeerde eigenschap van het volkskarakter,
dat het tegenover : doen is een ding, stelt: éérst denken, dan doen.
En wie met kennis van onzen volksaard 't werk van Gill overdenkt,
zal tot de ontdekking komen, dat zijn systeem voor ons volk niet
deugt, en dat het, indien het er een enkele gedachte aan ontleent,
die zal moeten verwerken naar eigen volksaard en karakter.
Zooals Hepp, met open oog voor de gevaren van het Amerikaansche systeem, dat onder invloed van Foerster heeft trachten te
doen voor de Zwitsersche volksschool.

III. HEPPS SCHOOLGEMEENSCHAP.
Hepp kwam in 1906 naar Ziirich, waar hij klassen kreeg soms
van 44 jongens. Daarop is allereerst te letten. Onze scholen zijn
meeestal gemengde. Wij zijn blijkens de praktijk voorstanders van
coëducatie. En de aanwezigheid der meisjes brengt een voor de zaak
der schoolgemeenschap nieuwe vraag in het geding. Zal er zijn vol-

118
strekt algemeen kiesrecht voor jongens en meisjes ? Zullen wij, die in
theorie wat voelen voor 'tkiesrecht der vrouw, zoodra ze gezinshoofd wordt,
maar die haar b.v. in de kerk, zelfs in allerlei vereenigingen, kiesrecht onthouden, zullen wij haar in de school oefenen in de functies,
waaraan ze geen deel mag nemen ?
Hepp behoefde zich met die vragen niet het hoofd te breken. Wèl
deed hij het met de orde en de vraag, hoe hij 't meeste en beste zou
kunnen arbeiden aan de opvoeding der leerlingen. Meer gedrongen
door den nood dan uit innerlijken aandrang nam hij zijn toevlucht
tot het middel der schoolgemeenschap. „Reeds het aantal mijner leerlingen," zegt hij, „dwong mij, eenvoudig te beginnen. Terwijl ik het
aangevangene, in overeenstemming met den geestelijken en zedelijken
wasdom der klas, langzaam trachtte te verbreeden en meer volkomen
te maken, bleef in beide klassen de belangstelling tot het einde. De
uitkomst bevredigde mij volkomen."
Hepp stelt dus bij de toepassing der Gill'sche ideeën een ander
doel voorop dan de auctor intellectualis van het stelsel. Bedoelt deze,
goede staatsbugers te vormen, Hepp zal al blij zijn, als hij goede
schooljongens vormt. Zit bij den Amerikaan de staatsidee voor, de
Zwitser bedoelt allereerst de karaktervorming. Wat bij den laatsten
doel is, is bij den eersten middel.
Dat verschil typeert zich in de geheele wijze van optreden, waardoor Hepp tot het systeem der schoolgemeenschap komt.
Het gaat — en dat is misschien minder goed — langs zéér methodischen weg. Gill zet er zijn menschen metéén in. Hij begeestert ze,
krijg vat op ze, en zet ze meteen, waar hij ze hebben wil.
Maar den Zwitser — meerdere probe-anstalten vonden immers in
Zwitserland een plaats? — de Zwitser geeft eerst de noodige vooroefeningen. Bij die vooroefeningen komt hij in Foersters weg. Eerst redeneeren.
„Bij zekere gelegenheid blijkt, dat slechts de aanwezigheid van
den onderwijzer de orde onder de leerlingen doet bewaard blijven.
Dan kan ingegrepen worden en aangetoond, hoe slechts die discipline
de ware is, die ook dán werkt als de onderwijzer er niet is. De zelfdiscipline is 't meest waard. Die pas getuigt van kracht. „Jongens", gaat
de onderwijzer voort, „jelui doel is, eens ferme en krachtige mannen
te worden. Je gaat niet naar school om je meester, maar om je zelf
in je eigen belang. Je moet niet ordelijk zijn om den meester te be
lieven, want alles hier op school gaat om jelui belang. Ik wil jelui
graag in den tijd dien we samen zijn den weg leeren, om tot zel!b2heersching te komen."
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Dan volgen oefeningen in „wilsbeheersching"
Niet opkijken, als de deur open gaat; zwijgen, wanneer op de
deur wordt geklopt; niet babbelen, wanneer de onderwijzer met den
rug naar de klas staat.
Vijf minuten rustig werken, zonder opkijken, zonder zich door
iets te laten afleiden, dient mede als wilsoefening. Aanmoedigend wordt
telkens gewezen op het gevoel van kracht dat de leerlingen krijgen,
als zoo'n proef geslaagd is. De proeftijd wordt natuurlijk verlengd:
de 5 minuten worden 10, de 10 groeien aan tot een kwartier.
De proef op de som wordt geleverd in d2 oogenblikken, als de
onderwijzer even de klas uit moet.
Deze en dergelijke oefeningen hebben inderdaad groote beteekenis
voor de karaktervorming, voor het verkrijgen van zelftucht. Doch systematisch toegepast, zijn er toch ook bezwaren aan verbonden. Vooral
bij dit soort oefeningen, dat in Nederlandsche scholen zeker ook wel
wordt toegepast, hangt eenvoudig alles af van den man voor de klas.
Den wil moet hij aanvankelijk den jongens suggereeren 't Zelfvertrouwen wordt de tweede suggestie. Indien hij den leerling als zeker
weet voor te stellen : ik kan het, dan is veel gewonnen.
Aanmoediging doet hier, als bij de opvoeding in 't algemeen,
meer dan barre critiek, dan sikkeneurig gevit.
Nog meerdere oefeningen — een tocht maken, en zich bepaalden
tijd onthouden van drinken, enz, — helpen den wil vormen, de aandacht concentreeren. Van belang is wat hij — in navolging van Foerster, en die in navolging van zoo velen voor hem — opmerkt over
de beteekenis der kleine dingen.
„Onze leerlingen zijn er aan gewend, muren, deuren, tafels, van
alles te beknoeien en vol te kladden. De strijd tegen deze verkeerdheid vangt reeds bij het vloedje aan. Onbeduidende kleinigheden, niet
waar? 't Lijkt er wat op, maar in den strijd tegen kleinigheden vormt
zich het karakter."
„Een bladzijde te schrijven, en alles netjes en precies te doen
zonder doorhalingen, zonder puntjes of komma's te vergeten, is evenzeer een krachtoefening als de reuzenzwaai aan den rekstok".
Waartoe nu eerst dit alles ? Die lange weg van voorbereiding ?
Om de invoering der schoolgemeenschap mogelijk te maken. Eerst
toch wanneer de leerlingen reeds zekere mate van zelfbedwang
hebben, kunnen ze den eersten stap in d!e richting doen, meent
Hepp.
Die stap wordt dan gedaan naar aanleiding van een bepaald feit.
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Hepp geeft als voorbeeld, hoe b.v. de regels voor 't gedrag der klasse
vóór den aanvang der school ontstaan zijn.
Gewoon, voor schooltijd in zijn lokaal te zijn om dan nog een
en ander in orde te maken, werd hij herhaaldelijk gestoord. Toen
„sprak" hij in het uur voor „Zedekunde" Over het „thema" : „Voor
schooltijd". We laten hem verder zelf vertellen :
„Ik zei m'n jongens, dat 't me bij zoo'n lawaai onmogelijk was te
werken. Ze moesten zelf middelen en wegen zoeken, om een verstandige orde te doen ontstaan. Het volgende gesprek ontspon zich toen,
waarvan ik het voornaamste heb genoteerd.
H. We moeten niet rondspringen, maar op onze plaats blijven.
D. We kunnen beter ons werk nog eens doorkijken.
W. We moeten kijken, welke vakken we krijgen, en onze zaakjes
voor 't eerste uur in orde brengen.
H. Neen, we moeten een versje zingen.
W. Dat gaat niet, want dan wil de een dit, de ander dat zingen.
't Zou maar ruzie en geschreeuw geven.
E. Maar je kan toch best met je buurman babbelen. Dit hindert
niemand. Dan kan de meester best met een jongen de schriften nakijken. Maar 't geklepper met de boeken of met de liniaals moet ophouden.
G. Ja, lachen en babbelen moet voor schooltijd niet verboden
worden !
S. Ja, maar als je voor schooltijd mag babbelen, wen je d'r aan
en doe je het ook onder de les.
D. Voor en na schooltijd mag je kletsen ; ook in 't vrije kwartiertje. Dan kunnen we onder de les beter zwijgen.
W. Maar toch mag d'r, niet gebabbeld worden. Als D en W (die
zoover mogelijk van elkaar afzitten) mekaar wat zeggen willen,
moeten ze roepen ; anderen gaan 't ook doen, en 't oude lawaai
kwam vanzelf weer.
B. Wie wat te zeggen heeft, laat die tot het vrije kwartiertje
wachten !
A. Maar dan moet je daar onder de les altijd om denken. Je ben
der niet bij, dan. 't Is toch beter, voor schooltijd maar te laten
babbelen.
M. Als 't babbelen verboden wordt, zullen toch verscheidenen
ongehoorzaam zijn.
B. 't Is toch maar 't beste, dat babbelen toegestaan wordt, we
moeten vaststellen, dat 't alleen zácht mag, fluisterend. Als d'r een
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het vergeet, dan herinneren we er hem aan, door hem een opstopper
te geven.
G. Dat gaat niet, want dan zou die beleedigd zijn en 't zou
maar „mot" geven. 't Is voldoende, het hem te zeggen."
Hepp had schik van de vrijmoedigheid waarmee de zaak besproken werd „Interessant was de bespreking ook daarom, dat ik van
een babbelverbod niet had gesproken. Ik maakte ze er op opmerkzaam, dat we er nog niet waren. Ik wilde slechts geen lawaai. Ik
vertrouwde op hun goeden wil, me te helpen, waar het er om ging,
goede orde in de klas te hebben. De bespreking ging daarop verder
als volgt :
H. 't Rondloopen moet toch ophouden. Dan is er minder leven,
en 't maakt geen stof.
G. We zouden ook wat kunnen lezen.
D. Als je wat aan een ander wil zeggen, kan je ook naar hem
toegaan. Maar we moeten niet roepen, niets naar mekaar gooien, niet
wanordelijk zijn.
Onderwijzer. Dat is een uitweg, daar ik van weten wil. Waarom
eisch ik van jelui, dat er orde is ?
W. We moeten ons zelf de baas zijn.
H. We moeten er ons aan wennen, in school ons netjes te
gedragen, omdat we het op andere plaatsen ook doen. Als je op
school een vlegel bent, ben je het ergens anders ook.
I. 't Schoollokaal is een plaats om te werken en niet om te
spelen.
't Resultaat der besprekingen schreef Hepp op, en hing het aan
den wand.
Op soortgelijke wijze ontstonden nu de straks volgende klasseregelen en taakomschrijvingen.
Al spoedig voelde Hepp de noodzakelijkheid, organen te scheppen
belast met het toezicht op de richtige uitvoering der gestelde regelen.
Van meet aan liet hij daartoe onder zijn leiding de ambtslieden
door de klasse kiezen, in de zoogenaamde Maandvergadering. Een
tweetal jaren waren noodig, eer de klasse-regeling gereed was. Ze
werd aan den wand gehangen, en zoo was, meent Hepp „aanschouwelijk
onderwijs in Staatsinrichting" gegeven aan zijn leerlingen, „de toekomstige dragers der Demokratie." Hier volgt dan die klasse-wetgeving.
,
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1. KLASSE-WET.

Voor schooltijd.
1. 't Schoollokaal is de plek, waar wij werken. 't Mag geen
speelplaats worden.
2. Iedere fatsoenlijke jongen is daarom in 't lokaal gesteld op
orde en net gedrag.
3. Schreeuwen, rondloopen, klapperen met linialen is verboden.
4. Tot de klok slaat, mag ieder nog van zijn plaats gaan (naar
de wandkaart enz.) en met zijn buurman babbelen.
2. 'T VRIJE KWARTIER.
1. Iedere jongen is verplicht, ogk in den gang en op de speelplaats zich zoo te gedragen, dat de eer der klas geen schade lijdt.
2. Gedurende den schooltijd mag niemand op 't plaatsje naast
de school komen, omdat daar de meisjes zijn, en de jongens een eigen
speelplaats hebben.
3. Na 't vrije kwartier moet ieder, zonder meer, op zijn plaats
gaan zitten en aan 't werk gaan, ook als de meester er niet is.
3. ORDE EN REINHEID.
1. Op den grond moeten géén papiersnippers of potloodspaanders liggen.
2. Er mag niet op de banken geschreven worden.
3. Iedere leerling moet een inktlap hebben.
4. Een nette jongen komt gewasschen en gekamd op de school.
5. Voor elk teekenuur moeten de handen gewasschen worden.
6. Alle boeken moeten netjes gekaft zijn.
II. OMSCHRIJVING DER PLICHTEN.
De orde-bewaarders.
1. De orde-bewaarders zijn voor de reinheid in 't lokaal aansprakelijk.
2. Eiken dag na schooltijd drijven zij schouw, rapen papier,
snippers enz. op, en waarschuwen slordige kinderen, voor orde op
hun plaats te zorgen.
3. Ze staan voor de teekenles aan de deur en laten niemand
met ongewasschen handen binnen.
4. Bovendien stellen ze minstens eenmaal 's weeks een onderzoek in, of de klas-genooten art. 4 van § 3 van de klassewet naleven.
5. Dat onderzoek heeft plaats voor de school, maar mag niet
van te voren aangekondigd worden.
.6 Ieder moet zich bij 't binnenkomen aan de orde-bewaarders
vertoonen. Onzindelijken worden naar de kraan gezonden.
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7. Verder dragen de orde-bewaarders zorg, dat iedere leerling
een inktlap heeft, en alle boeken steeds netjes gekaft zijn. Iedere week
heeft daarover inspectie plaats.
8. Ze hebben ook toezicht op het W. C. der klas. (papier enz.)
3. De drie schriftophalérs.
1. Bij 't begin van ieder lesuur deelen ze .de schriften en leermiddelen uit.
2. Na 't gebruik bezorgen ze alles weer netjes in de kasten.
Geen penseel mag onafgespoeld in de kast gelegd worden.
3. De passer met toebehooren moeten in 't bijzonder voorzichtig
worden behandeld.
4. Hij, die 't grootste getal stemmen op zich vereenigde, is kastchef. Hij heeft de verantwoordelijkheid dat alles in de kast in orde
is en de leermiddelen steeds voltallig voorhanden zijn.
3. De plaatverzorger.
1. De plaatverzorger draagt zorg voor het afstoffen der wandplaten.
2. Hij vult ook steeds den gieter met water, en reinigt van tijd
tot tijd het fonteintje.
4. De Bode (pultdiener).
1. Hij zorgt voor richtige uitvoering van de opdrachten des onderwijzers.
2. Na schooltijd ruimt hij het tafeltje op en bezorgt schriften,
krijtjes, en notitieboekjes in den lessenaar, de boeken in de kast.
3. Hij houdt in een boekje aanteekening van de telaatkomers.
5. De Vensterverzorger.
1. Hij blijft gedurende het vrije kwartier in 't lokaal en zorgt
voor voldoende luchtverversching.
2. Voor 't vrije kwartier sluit hij de verwarming of, staat de thermometer ná de pauze nog boven 16° C., dan laat hij de verwarming
afgesloten.
3. Hij draagt de verantwoordelijkheid, dat tijdens de pauze geen
leerlingen in het lokaal zijn.
4. Zoodra de schoolbel weer tot het werk roept, gaat hij bij de
deur staan en houdt de binnenstormende leerlingen tegen.
5 Daarna gaat -hij voor de klas staan en maant tot hervatting
van den arbeid aan.
6. De voorwerkers.
1. Zoodra de klasse voor de turnles in twee rijen is opgesteld
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nemen de voorturners in plaats van den onderwijzer de leiding daarvan over.
2. Ze zijn verantwoordelijk voor de orde hunner afdeeling.
3. Ze moeten iedere oefening voormaken en verkeerde houdingen
hunner kameraden nauwkeurig verbeteren.

7. De bloemenverzorger.
1. De bloemen-verzorger draagt zorg voor de pot-planten.
2. 's Maandags geeft hij ze ook een mespunt vol bloemenmest.
8. De zilverpapier-verzamelaar.

1. Hij draagt zorg voor het verzamelen van Staniol, enz.
De namen der betrekkingen werden door de leerlingen gekozen.
Geregeld hebben er maandvergaderingen plaats. Daar mag iedere aftredende ambtsdrager zijn bevindingen mededeelen en voorstellen
doen. Daarna kunnen ook de andere leerlingen aan 't woord komen.
Fel is de critiek op wie zijn ambt niet trouw vervulde, of zélf de hand
lichtte met de gestelde regelen. Onverbiddelijk eischen de leerlingen
het nakomen der met hun hulp en onder hun medeverantwoordelijkheid gestelde regelen.
Wie worden nu gekozen, en hoe gaat het bij het kiezen toe ? Hepps
ervaring is, dat meestal de beste leerlingen 't hoogste aantal stemmen
verwerven. Een enkele maal zorgde hij dat alle leerlingen aan de beurt
kwamen. Ook bleek, dat vriendjes elkaar voorthielpen ! Net als bij
groote menschen ?
Hepp roemt over 't algemeen de trouw, waarmede de leerlingen
zich kwijten van hun taak. Hij concludeert, dat 't zich met ernst wijden
aan een opgedragen taak karaktervormend werkt.
Tot constitueering van een scholieren-rechtbank is hij nog niet
gekomen. De Maandvergadering kan tot op zekere hoogte medewerken
aan de straffen, in zooverre die betreffen overtredingen van regelen, die
door • de klasse zelve waren gesteld. Een enkele andere maal werd
met de leerlingen over toe te kennen straffen gesproken ; en wanneer
de straf met medewerking der leerlingen was bepaald, was de gestrafte
veel minder geneigd om over onrechtvaardigheid en partijdigheid te
klagen. De zwaarste straffen waren : uitsluiting van de Maandvergadering, en het opgeven van een opstel over : „Hoe zich een fatsoenlijke
jongen in het schoollokaal heeft te gedragen" Een ander wordt voor
drie dagen „dood verklaard", een vierde moet den onderwijzer excuus
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maken, enz. Met een hoofdstuk over de beteekenis van het stelsel
voor de staatsburgerlijke opvoeding besluit Hepp zijn mededeelin gen.

IV. WMARDEERING 17AN HET STELSEL.
„Er is in het beginsel, dat „de nieuwe opvoeding" drijft, een element van waarheid, maar gepaard met leugen. En zoo machtig is de
waarheid, dat zij, zelfs in dit gezelschap, ons overwint. De gewone
gang der dingen is deze, dat wie zich aan Gods woord wenschen te
houden, in den aanvang slechts de leugen zien en van haar vliéden ;
daarna merken ze iets van de waarheid en wenschen met haar mede
te gaan, maar wanneer zij dat doen, verliezen ze straks de leugen uit
het oog en gaan geheel met den stroom mede, waarbij de leugen
zich natuurlijk ook van hun meester maakt."
In deze waarschuwing van Dr. Woltjer, in zijn rede over de Nieuwe
Opvoeding') uitgesproken, zien wij ons den weg gewezen om tot een
waardeering van dit alles te kamen. Daarbij vestigen we er de aandacht op, hoe Hepp, o. i. zéér verstandig, slechts een sterk-verdund
aftreksel van 't Gillsche Self-government heeft gegeven. Wát hij ,gaf
komt neer op het Monitor-stelsel van Bell-Lancaster. 2 ) Ook hier dus
geen nieuws onder de zon. Boven den paedagogischen cirkelgang,
waarover Jonkman eens schreef, gaat de cirkelgang van het menschelijk streven, ook inzake karaktervorming. 't Kan ook niet anders : wat
er in een denkstelsel wáárs is, m o et telkens weer te voorschijn komen.
Geheel weg was het nooit. Maar jaren, desnoods eeuwen lang deed
men alsof het er niet was. De gedachte bleef gedragen in wie weet
welk vergeten oord, door wie weet wat eenvoudig man. Tot ze weer
in aanraking komt met den „oorspronkelijken" geest, die haar opnieuw
bezielt, voor zijn tijd pasklaar maakt, en ze dan op de markt der
ideeën brengt, waar ze spoedig weer haar bewonderaars vindt, vooral
wanneer de tijd gunstig is.
Zoo is het óók met de idée der schoolgemeenschap. 't Oude
Schulhelfersysteem — men leze er het artikel in Reins Encyclopedie
maar op na — kwam telkens weer te voorschijn. Omdat er wat wáárs
in zit. En dan is dit wel de groote waarheid, die ook voor onzen tijd
zeker bijzondere beteekenis heeft ; interesseer uw leerlingen bij de
handhaving der tucht. Gebruikt ook Win kracht bij uw massale opvoeding. Laat ze niet alléén gehoorzamen aan uw wil ; leer ze, dat
zèlfbeheersching en zèlftucht noodig zijn.
1) Vier toespraken door Dr. J. Woltjer, Leiden D. Donner 1903 pag. 24-25
2) Zie o.a. 0. T. Februari 1912 pag. 142 en 143.
.
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Wilt ge dat onder den weidschen naam van sehoolgemeenschap
doen, goed. Kunt ge 't ánders doen — uw pogen is er niet minder
om. Maar deze tucht-reform komt zich tÖch tot de schoolopvoeders
wenden met den eisch : denk na over uw tuchtoefening. Vraag u af,
of die niet alleen makkelijk is voor uzelf; desnoods prettig voor uw
leerlingen ; maar ook zóó, dat ze werkelijk karaktervormend is —
Vraag u af, of uw tuchtoefening er toe medewerkt om de leerlingen
tot zelftucht te brengen ; of ge ze er zóó ver mee brengt, dat ze u
als opvoeder, als steun of als wegwijzer, kunnen gaan missen. En ziet
ge iets goeds in den door Hepp ingeslagen weg — probeer dien dan
voor u zelf te vinden. Doodsch navolgen van dit stelsel zal nergens
de orde verbeteren. Eerder loopt ge gevaar dat die bij doodsche navolging minder wordt. Maar zoek met uw jongens zèlf een weg.
Interesseer den leerling bij de handhaving der tucht — zoo moeten we dus de waarheid in het stelsel omschrijven.
De leugen er in is, dat men doèt, alsof dat genoeg zou zijn. Alsof
álles bereikt is, indien de leerlingen langs dien weg tot gehoorzaamheid, tot zelftucht gekomen zijn.
Dan zou 't karakter gevormd kunnen wezen — en de ziel verlol en gaan.
Want 't gevaar van 't stelsel zit o. i. hierin, dat men den leerlingen den indruk geeft, alsof de eisch tot gehoorzamen niet dan onder
zijn eigen medewerking kan opgelegd worden.
En 't gansche leven leert dat anders. Vooral wie God den Heer
van harte kent, weet dat anders. Die tracht den wil Gods te doen,
die tot hem komt als absolute eisch, zonder zijn medewerking tot hem
komende ; zonder dat hij mede te oordeelen heeft, over 't al of niet
wenschelijke of billijke ervan.
In „Die neue Erziehung, von Dr. Heinrich Pudor" wordt gezegd *)
van den Catechismus : „Het kind leert : Gij zult niet. — Punt. Waarom
niet ? Omdat God het verbiedt. Terwijl het luiden moest : Ik wil niet.
Waarom ? Omdat het onrecht is, omdat het mij of de gemeenschap
schade aanbrengt."
Daar hebt ge de consequentie, roept Dr. Woltjer uit. Zoo zijn er
ook consequenties voor het denken der leerlingen bij dit stelsel ; een
stelsel, dat bij ouderen, op gymnasia, H. B. S., kweekschool, misschien
kan toegepast ; dat daar in den leeftijd van een deel der leerlingen
eenige motiveering tot invoering vindt ; maar dat bij de kinderen op
*) Aangehaald door Dr. Woltjer, t. a. p. pag. 15.
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den leeftijd waarin ze onze volksscholen bezoeken als logisch gevolg
de gedachte moet wekken :
Slechts dan, wanneer men In staat geweest is aan de invoering
van een maatregel mede te werken, is gehoorzamen eisch.
Die consequentie moet goed doorgedacht worden.
En dan, wie dat gedaan heeft, en meent die gevaarlijke klip te
kunnen ontzeilen, die zal ervaren, dat het zijn persoonlijkheid is, die
hij aan de jongens moet geven ook in en door dit stelsel. En dat hij
ze boven alles moet brengen tot de erkenning, dat ze uit zich zèif
zijn „des pauvres pécheurs, inclins au mal, incapables d'eux-mêmes
de faire le bien". Wat onze leerlingen in laatster instantie redden moet,
wat ze moet maken tot karakters, het is niet een stelsel : het is een
Persoon ; de Persoon van onzen Heiland, recht tegenover Wien ze
moeten komen te staan, vroeger of later. Ze in dié verhouding te
brengen — wellicht mogen we daartoe eenigermate medewerken. Zelf
persoonlijkheden, zijn we dan slechts instrumenten in Gods hand.
Zoo sta dan de opvoeder tegenover deze poging tot tuchtreform
als één, die de waarheid in het streven ziet, de leugen onderkent
en zich door die leugen niet laat meesleepen, als hij de waarheid
tracht te naderen.
Reeds het denken over deze dingen kan goed zijn. Ook de schoolopvoeder loopt zoo makkelijk het platgetreden paadje af. Daar behoeft men nauwelijks rond te zien. Maar daar is ook niet de blijdschap voor den zelfgevonden weg. Ook niet de zekerheid, dat men
met zijn gewichtigen arbeid 't werkelijk ernstig neemt.
't Werk is 't waard — de roeping is het waard, dat met de
zaak der opvoeding ernst wordt gemaakt.
Ook en voorál door wie zich als opvoeders durven noemen naar
Hem, Die zeide : „Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert
ze- niet".
En dat zeide Hij niet alleen en niet allereerst tot de ouders,
maar tot die Hem 't naast stonden, Die dagelijks met Hem
leefden !
J. LENS.

Uit andere Tijdschriften.
(Evangelisches Schulblatt.

C. hchinger, Juni 1912).

FR. W. FOERSTER.
Dr. Fr. W. Foerster, de bekende paedagoog, privaat-docent in
paedagogiek aan de universiteit en aan de technische hoogeschool te
Z ü rich, heeft zich genoodzaakt gezien zijn ambt neer te leggen. Hij
had n.l. voor een beroep als professor in de paedagogiek te Praag
en te Graz bedankt, omdat hij liever in Zwitserland bleef en de hoop
koesterde, weldra in Z ü rich als professor te worden benoemd. Toen
deze benoeming uitbleef, wendde hij zich tot de regeering met het
verzoek zijn venia legendi uit te breiden over het geheele terrein der
paedagogiek; tot dusver strekte het zich slechts uit over philosophie
en moraalpaedagogiek. Dit verzoek werd ondersteund zoowel door
de Universiteit als door de Technische Hoogeschool. De onderwijzersraad, het hoogste regeeringslichaam dat hierover te beslissen had,
heeft dit verzoek afgewezen en wel op grond van de bewering, dat nrsters geschriften ten opzichte van zijn gronddenkbeelden omtrent
opvoedkundige vraagstukken groote schommelingen vertoonden.
Men maakte hieruit op, dat hij nog niet die vastheid van
inzichten had, welke voor een docent in de paedagogiek een onmisbaar vereischte werd geacht. Daardoor heeft nrster zich genoodzaakt gezien zijn ambt neer te leggen.
Deze behandeling van den alom hooggeschatten geleerde heeft in
breede kringen, en dat niet alleen onder zijn vrienden, verbazing en
afkeuring gewekt.
De „Neue Zricher Zeiting" een blad, dat niet door geestverwanten van Foerster wordt geredigeerd, schrijft: „Het is te bejammeren, dat de Besturen van de Universiteit en de technische hoogeschool
geen wegen hebben gevonden, om deze boven velen uitstekende persoonlijkheid, die in wijde kringen zoo zegenrijk gewerkt heeft en werkt,
voor hun inrichtingen te behouden. Door velen zou het met blijdschap
worden begroet, zoo dit alsnog mogelijk mocht zijn." S.

C. BRUINZEL & ZONEN
ROTTERDAM.

Stoomtimrnerfabr. Zwaanshals 364
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Van deze zelfde onderwerpen worden ook Lantaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij 85 m.M.
,

Aangernoedigd door het groote succes, dat onze le serie geschiedkun-

dige legplatcn ten deel mocht vallen, besioten wij een NIEUWE SERlE
van 6 legplaten saam te ~ stellen, waarvan de stukjes, evenals van de Ie
serle, in onze artikelen verpakt zullen worden
Wij hcbben getr acht in de met zorg gekozen onderwerpen dezer NIEUWE
SERJE niet aileen eene aangename bezigheid te verschaffen, doch tevenst
een lcerrijke reclame te maken en kozen daarvoor platen en kaarten. Het
~cht.'el heeft cen beeld van de ontwikkeling van ons land van vobr Christus
tnt op onzcn tijd. [)l1S Geschiedenis en Aardrijkskunde. De titels der platen
zijn:

]

[)C ontwikkeling van Nederland.
De Romeinsche tijd in plaat en kaart.
De middeleeuwen
"
1flliH-l G4~

4.

1f)4~-17Y5

1.
:l.

5.

•

•

•

1795-IH13
f).
]H30-1910
Om het werk, waaraan de meeste zorg is besteed en waarbij uit de
heste bronnen is geput, nog waardevoller te maken, hebben wij er een
keurig . boekje aan tocgevoegd, geschreven door een bekend pzedagoog,
waarin op leerzarne en tevens onderhoudende wijze in korte trekken de
gcheele gcschicdcnis, znoals de platen en kaarten die geven, wordt hcIrandeld,
Ook lieten wij wederom een passende Legdoos maken, waarin de omtrekken der platen met genoemd boekje zich hevinden, zoodat de verklaring
hij het leggen der platen steeds hij de hand is om geraadpleegd te worden.
De prijs der ~e legdoos ME~r B()EKJE rnoesteu wij vaststellen 0('1 2:-)
cent franco tocuezonden, terwijl wij teVl'I1S hcsloten de hoekjes apart verktijgbaar tc stollen voor 10 cent.
Wij zenden deze nieuwe reclarne de wereld in met het vertrouwen,
dat de moeite ell zorg, hieraan hestecd met even veel, kon hct I ijn, 111ft
meer succes hekroond t110gC worden dan de vnrige serie.

8. J. LINDEBOOM & ZONEN,

Am,t.,.dam.

Koekfabpiek "De Mederlanden.'·
VI·na~ nnze ()ntbijt .., Sueadekruhl, Gemberkeek
in de prijzen van ]0, 12'" 20, ~5. 30, 4':', 50 cent.

Boterkoekje. per
Botercpoqueltes, per busie 35

busje 25 cent
cent en tal van andere verpakte

artikcleu waar bovcngcuucmde Rccl.uuc in te vinden- is.
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C 00 1- en Studleeboeken

e

Gcmakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Boekhandel W. TEN HAVE,
voorhecn Hovekers Boekhandel.

KALVERSTRAA'r 154 b. h. Spui -

Tel. 4066.

Aan den Heer G. M. Klemkerk,
UITGEVER TE HILVERSUM.
Ondergeteekende wenscht te ontvangen :

LINNEN PRACtITBAND voor den Vierden Jaargang van het „Paedagogisch Tijdschrift" voor
het Christelijk Onderwijs £t 0 ,45
De band is berekend op het bij voegen der Recensiebode.
Woonplaats en adres :

Handteekening

•

N.B. Dit biljet kan ook ingeleverd worden bij een boeknandelaar. Bij
rechtstreeksche toezending in envelop met 1 cts. postzegel, mits
alleen ingevuld met naam en woonplaats, aan den uitgever, gelieve
men het verschuldigd bedrag gelijktijdig per postwissel over te,
maken.
-

T. PLUIM.

VOORLOOPER
Met plaatjes f -.25, 3e druk.

T. PLUIM.

TAALCURSUS
VOOR DE VOLKSSCHOOL.
In 4 stukjes.
Van het 3e stukje verscheen de 8e druk.

T. PLUIM.

STELCU RSUS
VOOR DE VOLKSSCHOOL.
In 4 stukjes.
Van het eerste stukje verscheen de vijfde druk.

Presentexemplaren worden op aanvraag franco toegezonden.
J. MUUSSES —

— PURMEREND.

UITGEVER

TALENS & ZOON -:- APELDOORN
FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders- en Studieverven enz.
Leveranciers van tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika.
Neemt proef met onzen Schoolinkt „IDEAAL", of onzen
,,BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCHOOLINKT", onze
„STUKJES 51" (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS".
-

N .V. Brood. en Beschuitfabriek ,,ONS BEGINSEL".
Cornelis Trooststraat 16-18-20, Amsterdam.
Opgericht ter bevordering van Zondagsheiliging door geheele afschaffing van nachtarbeid

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
B eschuit van de beste grondstoffen zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dit tijdschrift
om ons te steunen in bovengenoemd doel — door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
F. W. HiiTTER3 Mr. Bakker.

—
NATUUR- en SCHEIKUNDIGE INSTRUMENTEN.
- - ALLE -

voor het L. 0. en EL U. L. 0.3
levert M. SANDWIJK

Electr. Fabr. van Natuurk. Instrumenten
Jonker Fransstr. 122, Rotterdam.
Vakkundige afwerking. — Billijke berekening.
Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd

Prijscouranten op aanvraag.

es

Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.
2.)

Firma P. OUT.

KOOG aan de ZAAN.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf. en Teekencursussen.
SPOEDIGE LEVERING.
NETTE VERPAKKING.
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.
nn•n•n

FABRIEK VAN

I Natuur- en Scheikundige instrumenten,
T. Ten Bosch - Apeldoorn.
PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

1868

opgericht.

De Nederlandsche Fabriek van

TURNARTIKELEN en
SCHOOLMEUBELEN.
te AMSTERDAM.

Direc tle : \\T. G. HASPER en J. H. I~E:UNI:~,
Telefoon 1001, 2e Leeghwaterstraat ..it
lever t

Eerste Klasse Fabrikaat.

COM P LET E M E UBI LEE R IN G.

De firma

J. J. van der Burgh. De\Jenter,

STOOMDRUKKERIJ "DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt qedrukt. beveelt zich
bij Schoolbesturen en H. H. SchooHloofden beleeid Jar} tot
het rlrukken van

Lesroosters - Programma's,
Jaarverslaqen. Contr6lekaarten, enz, enz.

GEB R.:VAN 1't1AL SEN
DF~r~"i-jAA G ~~

HOl,l,ANDSCHE
j"ck 0 0 lm,e ub e len
DOE Lr,1A7'IGER DAN
AME RIKAL~NS GHE.

Pr!/s~ouranlo!aanvraag:

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

I Zoo juist compleet v,erschenen

P. OOSTERIEE en N. WAGENVOORT,

Van vroeger tijden.
Leesboek over de Vaderlandsche Geschiedenis
voor de Christelijke scholen

Geïllustreerd met • zwarte en
gekleurde plaatjes door
W. K. DE BRUIN.

Compleet verschenen in drie
deeltje&
Prijs, per deeltje

f 0, 0.

UITGAVE VAN J. B. W9,LTERS(TE GRONING

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONÍN*F1N.

Dr. A. VAN DER HOEVEN, G. J. UIT DEN BOGAARD
en J. J. DEETMAN.

VAN NABIJ EN VER,
Leesboek voor M. U. L. 0. Stholen, Gymnasia,
ti. B. S•, Kweek- en Notmaalscholen.

Compleet in drie deelen.
air Prijs, 1 en II, ing.

f 1,30, geb. á f 1,65.

deel 111, met portretten, ing: f 1,50, geb. f 1,9e.
De titel „Van Nabij en Ver" kan men toepassen op

tijd en plaats beide. Het werk bevat stukken uit alle
perioden onzer Nederlandsche Letterkunde. Voorts worden
voor ons gelegd gedeelten uit Vlaamsche en Z. Afrikaansche
schrijvers.
Ook ligt er in de drie deelen eene schoone opklimming
wat de litterarische waarde van de stukken betreft. Bij 't
lezen — en wij hebben van alle drie deelen vele stukken
met veel genot gelezen — merkt men dit ook dadelijk
Bovendien vestigen de verzamelaars ook zelve hierop de
aandacht. Met 't oog op het paedagogisch karakter van
hum werk, de leiding en kweeking vooral van jeugdige
lezers, zegger ze : „Wij hebben daarom gestreefd naar
opkligming, zoowel in de drie deelen onderling, als in elk
.deel afzonderlijk".
„be Wachter", 24 juli 1912.
,
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M. B. HOOGEVEEN,

Het zuiver schrijven der werkwoordelijke
vormen.
Derde druk. Prijs f 0,30.

l""it de beoorde cliugcu :
Ouk dit is cen zeer pr.mtisch boekje, dat we
den dr uk in ous blad reeds gtlnstig bcspru keu.

bU

den

t\\'CC-

On:» J'ocot urc».

M. B. HOOGEVEEN,

Het zuiver schrijven der naamvalsvormen.
Prijs f 0,30.
Lit de hcoordeeliugcn :
Elk «n der w i] 7.81', die \V80t wol k cen releu rste lli n.~ en i nSp~tlln ing- het til II is 1';1 kc 11 van den cerst bozi nnend« in het v er"/ocg-cn en verbu igen kosr, zal filet di t boekje met groote belongstelling k eun is n.a ken en het bU ~Dn ondcrrieht dankbanr
ge br uike n.
i\~ ieuu:c Con rt,

M. B. HOOGEVEEN,

Voorlooper van de Hederl. Spraakkunst,

voor sehulen 1I1et ][. u. L. 0.; opleirlenrle voor H.B.S.,
Kwcek- en Nortunalschuleu enz
Tweede druk Prijs f 0,50.

Uit de bcou-decliugcn :
l\IC'tdglna:tl 1110Ct men den sch rij ver g-eluk\vensehen met (len
gel u kkigcn greep, <lien 11 ti deed, of met de aar dize redactie,
die hU ter omsc h rij ving van eCllig- ranl verschij nscl ann de
hand duet.
Vacaturc.

M. B. HOOGEVEEN EN W. K. D. LUSTIG,

Oefeningen behoorende bij "Hoogeveen's
Voorlooper van de Nederlandsche Spraakkunst"
Twee stukjes.

Prijs

af

0,40.

U it d0 beoordeelingen:
~let angstva.llige 7.urg zijo de voorbeelden gekozcll: de YOI m
wnaronder dcze stof wordt opgedischt, kun strck ken tnt model,
zooals we van den heel' l I oogcveeu troll wens mocuten VCI'wuch ren.
J(atlioi. Sclioolblad

B. LAARMAN.

lieltun~e

en Aigemeene. On~erwijsleer,

DERDE DRUK.

Prijs f 1,50. Geb. f 1,75.

Uit de Beoordcclingen:
"flet moet een hcelo arbeid ge\veest zijn, voorafgegaan door
veel studie, om zoo beknopt en tach zoo klaar een overzicht te
geven van de verschilleude paedagogische stroomiugen, ~ die in
de luatste twintig jaren vielen waar to nernen. Daarbg is het
good gezien, on) de methodiek del' leervakken liet u itvocrigst
te heliautlelen. VOOl' dit gedeelte van het 'York hebben ,,~ij
inzonderheid veel Iof. Wie dit handboek 111Ct de noodige zorg
doorwerkt, heeft een uitstekende basis g'clegd voor latere,
uit voeriger vakstudic en zal 1110t belangstcllinp; ken nis nomen
van de grootere werken en belangrij ke tUdschriftartikelen,
waar va n eene tamelij k volledijro ljjst voor in het werk is opgenonlen. ,'~ iJ achten bet work van Laarmun een uitnemend
studiebuek vo..r de pacdago.nek en dat in de eerste plants
voor de candidaat-hoofdonder wijzers, maar oak voor hen, die
niet bepaaldelijk voor cen examen zich voorbereiden . Dc druk
is zeer duidelijk, de prti~ hilljjk.
Het Schoolbltol,

B. LAARMAN.

lVIETHODENLEER.
Een studieboek voor oaudidaat-hoofdouderwljzers en een
leiddraaf} bij de Schoolpractijk.
DEEL I. DE v A.A.lt ()I(JREI nsvAJ{}{EN (zonder bet
rekeuen). Prijs f 1~80. Geb. f 2.25.
n:EEL II. DE KENXlSV ..\KI{.~N }~N HErl' REliENEN.
MErl' i\ANHANGSEL. PnntB van 't Program.
Prljs f' 1.80. Geb. f 2,25.
Uit de Bcoordeelingcn :
Een frisch geschreven boek mot vele behartigenswaardige
wen ken, dut vooral om de streng systematische behandel ing
der stof lof verdieut. ~fetgenoegen lazen wy het geschiedkundig overzicht btl ieder Yak, dat aan den studeerende ongetwijteld goede diensten bewijst.
Dit werk sluit uitstekend aan bij de "Zielkunde en Algcmeene Onderwjjslecr" van denzelfden schrijver, van welk werk
reeds een tweede druk verscheen en zien \vy filet belangstelli n g het derde deel tegemoet.
Tijdspieqel.
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Beschikbaar.

LEZING,
gehouden in de Vergadering van 15 Juni 1912.
flfd. Amsterdam Chr. Onderw.
door G. BEUMER.

Geachte Vergadering,
't Onderwerp, waarover ik dezen avond wensch te spreken, is
niet iets nieuws, 't is aan de meesten Uwer, die deze bijeenkomsten
geregeld bezoeken, reeds bekend. De beschouwing over taal bedoelt
slechts de nadere uitwerking van een punt, den fundamenteelen grondslag van het nieuwe taalbegrip, voor eenige maanden door den Heer
Jonkman, onzen geachten Voorzitter, in deze vergadering ontwikkeld.
'k Geloof, dat deze nadere bespreking van bedoeld onderwerp, waarin
ik het in 't algemeen niet den geachten spreker van toen, eens was,
haar nut kan hebben ; te meer, wijl toen en ook later bleek, dat er
zijn in dezen kring eh velen daarbuiten, bij wie, ik zou haast durven
zeggen een hopelooze verwarring geconstateerd kan worden omtrent
taal en afbeelding van taal, juister uitgedrukt omtrent taal en spelling
van taal, die schrijftaal voor de taal aanzien.
Een hopelooze verwarring : Ik verwijs hier, om slechts iets te
noemen, naar het adres der 70 letterkundigen aan de regeering tegen
de Nieuwe spellingvoorstellen, naar Schartens Gidsartikel in 1911,
eveneens naar de artikelen in de Nieuwe Taalgids van de hand van Dr.
de Vooys tot weerlegging van de gerezen bedenkingen.
Nieuwe Taalgids Jaarg. 4 bl. 225 e. v.
Wanbegrip omtrent taal en spelling, bij letterkundigen.
De Zuurdesem van het oude taalonderwijs, weerlegging van
Schartens Gidsartikel bl. 148. e. v. Jaargang VI. N. Taalgids.
En toch, het is zoo waar, wat Dr. Woltjer in zijne rede:„ Het woord, zijn
oorsprong en zijne uitlegging," opmerkt : „Schrift, d. w. z. de geschreven taal is niet eens image, 't is slechts symbool, teeketz, aanduiding
(bijvoeging steller dezes) van taal. Verder op pag. 33, 34 en 35
van genoemde rede drukt zich deze geleerde aldus uit : „Hoeveel
meer werking doet, ook bij gebruik van een levende taal, het goed
overluid gelezen of voorgedragen woord, dan het stil gelezene. Denk
slechts aan Vondel" „De moderne taalwetenschap heeft door de studie
der klanken meegewerkt om het doode schrift levend, gesproken te
maken". De letterkundige beweging van '80 heeft de ooren weer
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opengemaakt. Hoe sterk het visieele type ook onder de letterkundigen
vertegenwoordigd is, het keuren van ritme, klank en rijm geschiedt
toch met het oor. De tachtigers schreven levende taal, maar ook zij
hadden schoolgegaan en onderwijs genoten, dat van de letter uitging ;
vandaar botsing van ouderwetsche taalhistorie en intuïtief-juist taalgebruik. (Dr. de Vooys, Nieuwe taalgids bl. 227, 4e jaargang.
't Onderwijs heeft in dezen veel te verantwoorden : Reeds Multatuli schreef in Idee 41
Ik leg mij toe op 't schrijven van levend Hollandsch. Maar ik
heb schoolgegaan.
Over de klankeffecten als het wezenlijke in Vondels taal, hoop
ik U straks nader in te lichten. Nog krachtiger ten gunste der
prioriteit van den klank in de taal uitte zich Prof. Land reeds in
1870. „Alle schrift", aldus Prof. Land, „is een uitgevonden kunstmiddel, een ding van ondergeschikten rang, 't levende voertuig van
'S rnenschen gedachte, het ware voorwerp van alle taalstudie en taalonderwijs is gegeven in 't gesproken woord". We gaan nog verder in
den tijd terug en vinden bij Goethe deze merkwaardige uitspraak
„Schreiben ist ein Miszbrauch der Sprache, stille fiir sich lesen ein
trauriges surrogat der Rede" en elders : „Die Poesie ist nicht fiir's
Auge gemacht". Zie omtrent deze laatste uitspraken : Das evangelische
Schulblatt vom August 1911, Seite 310 : tily2r die Behandlung der
Schwierigkeiten unsrer Muttersprache.
Maar is het nu eigenlijk wel noodig om nog veel woorden te
verspillen over de vraag : „In hoeverre is taal klank ?" Zoo toch luidt
het onderwerp voor dezen avond op de agenda. Wanneer we op de
beteekenis der woorden letten, eigenlijk niet. Immers bij niemand zal
het opkomen te betoogen, dat taal taal is of een stoel, een stoel, dat
spreekt vanzelf. Welnu, let er dan eens op, dat Franschen en
Duitschers, Engelschen en Nederlanders, ja dat zelfs het oude Latijn,
datgene, waarmede we onze gedachten uiten, aanduiden met een
woord, dat op klank wijst of er in zeer nauwe betrekking mede
vertellen, lingua— tong. Maar even
staat: Langue, Sprache, language, taal— vertellen,
waar is het dat we sedert eenige eeuwen met 't begrip taal op het
verkeerde spoor gebracht zijn. Eerst sinds een 40 jaren is men begonnen dit in te zien en worden er pogingen in 't werk gesteld,
steeds met meer gevolg, om tot de juiste, de eenig ware opvatting
van dit begrip terug te keeren, tot de opvatting, zooals die vóor de
15e of 16e eeuw nog algemeen geldig was. De Renaissance met haar
beoefening van de papier-talen Grieksch en Latijn, was oorzaak, dat
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ook de levende talen meer en meer beschouwd en gevoeld werden
als iets op 't papier, als iets dat geschreven stond. Naar het voorbeeld dier versteende, dier doode talen werden de grammatica's van 't
levende ingericht en eeuw aan eeuw was niet de norm voor goed
of niet goed : „dat zegt men niet," maar, „dat schrijft men niet." 't Is
vreemd, maar toch ook wel weer door den allesbeheerschenden klassieken geest te verklaren, dat men zoo lang 't verschil niet gevoeld
heeft tusschen de moedertaal van 't individu, de taal, die het van
jongs-af in zich heeft voelen ontwikkelen, die als met de moedermelk
werd ingezogen, die in ieder mensch is en onder alles en velerlei
omstandigheden tot uiting kwam en de doode talen, de talen der gemeenschap en door de gemeenschap, die van buitenaf aangebracht
moesten worden, nooit met eenig individu, hoe begaafd ook en hoe
bedreven in deze talen, tot een eenheid werden. Ware het anders, dan
zouden immers ook deze talen voortdurend met de wijziging van 't
menschelijk geslacht zich wijzigen, evenals dit aan de moedertaal
voortdurend wordt opgemerkt.
De Vries en Te Winkel en heel de tijd, waarin deze taalgeleerden
werkten, zagen dat niet zoo in, — ook hunne voorgangers op spellinggebied: Siegenbeek c. s. niet ; wel Bilderdijk en zijn geestverwanten.
Bilderdijk werd evenwel in zijn tijd en ook nu nog slecht begrepen
en geheel zijn strijd met Siegenbeek c. s. over de geslachten der
naamwoorden, over 't wezen van taal in 't algemeen, werd door de
kortzichtigheid en bekrompenheid zijner dagen aan afgunst toegeschreven en geheel zijn wezen, zijn denken, ook in zake taal als excentriek
uitgekreten. Nu, excentriek en ongewoon waren die uitspraken dikwijls,
en onder het toen levend geslacht waren er maar weinigen, die den
diepen zin er van konden verstaan. Wanneer Bilderdijk bijv. de allerdwaast klinkende stelling verkondigde : Adam en Eva spraken in 't
Paradijs Nederlandsch, dan lachte men, schudde het hoofd en keerde
men den zonderling den rug toe, zoo niet erger. En toch en
toch, voor hem, die aan de eenheid der talen vasthoudt in oorsprong
en wijze van ontwikkeling, een eenheid, waaruit onder allerlei invloeden een schijnbare veelheid is voortgekomen, klinkt deze uitspraak
wel ongewoon, maar dat is nog iets anders, dan onwaar of zot of
dwaas.
Ook De Vries en Te Winkel onderscheidden niet voldoende taal
en spelling van taal. Deze laatste had bij hen de prioriteit. En nu
mogen ze als hoofdregel der spelling gedecreteerd hebben : „Schrijf,
zooals in de beschaafde spraak gehoord wordt", ieder, die geen vreem-
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deling is in het spellingsysteem van genoemde heeren, weet hoe
weinig deze regel wordt gehandhaafd, hoeveel inconsequenties in dezen
bij hun systeem kunnen worden geconstateerd, hoe geheel deze spelling van de Vr. en te W. in hoofdzaak niet is een phonetische spelling of althans deze richting uitgaat, maar hoe ze door en door is
een etymologische. De taal bestaat uit woorden, losse woorden, een
woord is een spraakgeluid met bepaalde beteekenis, de spelling is
afbeelding daarvan, verschil in beteekenis moet niet uit klank en omgeving van 't woord opgemaakt, maar in de eerste plaats voor het
oog zichtbaar, als 't mogelijk is, worden voorgesteld.
Voorbeelden : nog-noch - kruid-kruit - heir-heer - da„;relijkseh-dagelijks - oor-oir. Wat dit laatste woord betreft, men kan nog vrede hebben met de ouderwetsche spelling, wijl het een ouderwetsch woord
is, dat vrijwel uit • de taal verdwenen is en dat nog alleen gebruikt
wordt in die stukken, welke het merk van den ouderdom dragen. Dat
ook andere talen, bijv. het Duitsch den voorrang toekennen aan dat,
wat voor het oog is, blijkt uit de spelling das en dasz. Dat deze
voorstelling van taal : „Ze bestaat uit losse woorden op het papier en
in de eerste plaats voor 't oog," nog telkens weer opduikt, dat de
verouderde onderwijsinvloeden zich nog telkens weer doen gelden,
dat bewijst Schaden in het zoo straks genoemde Gidsartikel ; dat bewijst ook nu in 1912 een der hoofdmannen van '80, Frederik van Eden
in zijn Gidsartikel Mei 1912, over Nieuwe Spelling.
Ik verwijs daarvoor naar 't Maandblad Vereenvoudiging van 22
Mei 1912: „Nog eens de nieuwe spelling van Frederik van Eden".
Waarlijk Fr. v. E. heeft evengoed als Mult. schoolgegaan.
Nog wijs ik hier op de inconsequentie van de Vr. en te W., wanneer ze dei klank op den voorgrond schuivend, dit dadelijk weer vergeten
om met etymologie-spelling te eindigen. Ik wijs hier slechts op de
spelling van althans. De inconsequentie in top is volgens de uitspraak
en toch weer niet volgens de uitspraak — phonetisch en toch weer
etymologisch. Met de eene hand geven, niet de andere weer wegnemen.
Hoe toen, en ook nu taal niet in de eerste plaats iets is voor het
oor, maar voor het oog, bewijst het dikwijls gehoord bezwaar tegen
de nieuwe spelling : „'t Lijkt zoo vreemd, of hoe kan men nu zien
wie het doet, als ik schrijf niet weglating van de buigings-n : de man
slaat de jongen. Dat men het in : de moeder roept de dochter móet
hooren en nergens aan kán zien, schijnt men te vergeten.
Taal is klank. In den letterlijken zin en de oorspronkelijke be-
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teekenis der woorden behoeft dat verder geen betoog. Zooals ik evenwel reeds opmerkte : er is aan het tijdperk, waarin we nu leven en
dit langzamerhand en in steeds klimmend getal weer gaan beamen,
een tijdperk van eenige eeuwen voorafgegaan, waarin taal voor de
groote menigte der menschen, geleerd of niet geleerd, wat anders was,
waarbij men allereerst dacht aan teekens op 't papier en deze voorstelling zat er vast in en bij velen zit ze er nog vast in. Wat hebben
wij, ik en zoovelen, die omstreeks de 80-er jaren der vorige eeuw
werden opgeleid, in den tijd der renaissance van het taalbewustzijn,
zooals ik het wel zou willen noemen, wat hebben we niet gelachen,
gespot, ons vi oolijk gemaakt, toen daar door de nieuwe litteratuur
verkondigd werd, opeens, alsof 't zoo uit' de lucht viel : „Poëzie moet
men zeggen, poëzie is voor 't gehoor." Wat hebben we gelachen en
gespot, toen de verzen met streepjes, wijl dikwijls wat in den dichter
klonk, nog niet door teekens kon weergegeven werden, zich 't eerst
aan onze verbaasde oogen vertoonden. Wat hebben we ons vroolijk
gemaakt, toen daar van een andere zijde, van den kant der linguisten,
de beoefenaren der nieuwe germanistiek, ahtipode van 't klassicisme,
werd gehoord : taal is voor 't gehoor, taal is klank. Werd niet door
ons menschen van „papiernen Stil", volgepropt met doode grammatica, hun zeggen voor zottepraat gescholden en hun „taal is klank",
gewijzigd in „hun taal is klinkklank ?" En is het op dit oogenblik zoo
veel beter gesteld? Zeker : „les idées marchent", maar 't gaat langzaam
Reeds in 1894 schreef v. d. Bosch zijn eerste brochure „de Moedertaal" en hoevelen zijn het daar 20 jaar later hartelijk mee eens, hoevelen kennen dit kostelijk, rijk gedocumenteerde werkje zelfs bij name ?
„C'est le ton, qui fait la musique," dat kan men zoo roerend te pas
en te onpas aanwenden, maar waar beamen we deze zegswijze in
betrekking tot taal ? Niemand zal, dan in zeer overdrachtelijken zin,
een blad met noten muziek noemen, maar een blad vol symbolen, die
wij letterteekens gewoon zijn te noemen, dat is voor de meesten nog
de taal en voor de Duitschers die Sprache.
Of ik dan aan dat, wat voor 't oog is, de papieren taal geen
waarde toeken ? Zeer zeker hebben die teekens, waarmee men, al is 't
dan ook nog zoo gebrekkig, taal wil bestendigen, waarde, groote
waarde zelfs, maar de primeur komt aan 't gesproken woord toe, taal is in
de eerste plaats klank. Ik wijs met 't oog op deze materie op het belangrijke hoofdstuk uit Hermann Pauls Sprachgeschichte Cap. XXII :
Sprache und Schrift. Om de waarde van Taal en Schrift, goed te leeren begrijpen en den voorrang, die de eerste heeft boven het tweede,
-

-
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raad ik aan het geheele hoofdstuk te bestudeeren ; ik wil hier volstaan
met de aanhaling van de eerste periode en eenige stellingen, die 't
merk van objectiviteit dragen.
Pag. 245.
Ueber die abweichungen der sprachlichen zusfánde in der vergangenheit von denen in der gegenwart haben wir keinerlei kunde,
die uns nicht durch das medium der schrift zugekommen wre. Es
ist wichtig fr jeden sprachforscher niemals aus den a_ugen zu verlieren, dass das geschriebene nicht die sprache selbst ist, dass die in
schrift umgesetzte sprache immer erst einer dickumsetzung bedarf, ehe
man mit ihr rechnen kann. Diese riickumsetzung ist uur in unvollkommener weise möglich (auch dessen muss man sich stets bewust
bleiben), soweit sie aber überhaupt mCglich ist, ist sie eine kunst,
die gelernt sein will, wobei die unbefangene beobachtung des verhffltnisses von schrift und aussprache, wie es gegenw'ártig bei den
verschiedenen vMkern besteht, grosse dienste leistet.
Verder zegt Paul
„Die schrift verliált sich zur sprache wie eine grobe skizze zu
einen mit der gffissten sorgfalt in farben ausgefiihrten geniálde. Nur
die gffibsten abweichungen von der eigenen mundart kann man aus
der schrift ersehen."
Het schrift, de taal-in-teekens heeft zeer zeker hooge waarde,
maar 't blijft overnemen der gesproken taal. 't Schrift krijgt eerst dan
z'n hoogste waarde, wanneef het luid omgezet in klank, tracht te vertolken, wat de auteur heeft gedacht en om vervluchtigen te voorkomen
in zichtbare teekens aan 't papier heeft toevertrouwd. Ook Bilderdijk,
voor wien de taal als uit de poëzie opgekomen, was uitademing der
ziel in keel en stemband tot vloeistof verdicht, in de trillende luchtgolf gestold tot klank en woord, ook Bilderdijk heeft de hooge beteekenis van 't letterschrilt ons vertolkt, als hij in zijn Nieuwe Dichtschat zingt : (Zie Dr. Kuyper, Bilderdijk in zijne nationale beteekenis,
blz. 32.)
Hoe ! met een ganzeschacht, gegrepen in de vingeren,
Beveelt ge aan 't vluchtig woord : Rust op deez' broze stol!
Ge aanschouwt het in den zwaai der doode letterslingeren.
En de eigen klank keert weer, die oor en boezem trof.
De spreker ging voorbij ; zijn adem is gebleven
Hij stierf ; zijn adem leeft, zijn ziel kleeft vast op 't blad
Ja, teelt zich-zelve voort, om 't aardrijk door te zweven
Vermaant, getuigt, beveelt, in d'enklen vederspat.
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0, Hemelgift Hemelgift der Taal, gij band der stervelingen !
Verlichaamd slaapt ge in 't schrift ; men roept u, en ge ontwaakt,
Om aarde en oceaan en eeuwen door te dringen :
Ja, stift en stiften beitelslag maakt steen en graf bespraakt."
Ge vraagt, gij zelfs voorstander van de prioriteit der schrijftaal,
of Bilderdijk in deze laatste regels zich niet wat al te sterk heeft
uitgedrukt en de waarde en beteekenis van het. schrift niet heeft
overschat ? Laat ik U mogen zeggen, dat Bilderdijk het schrift in zijn
oorsprong organisch opvatte, hij poogde de letters tegen de historie
der taal in uit keel -- tong — lipvorm te verklaren. Bilderdijk was een
voorstander dier wijsgeerige school, die reeds bij de Grieken bij monde
van Fleraclites van Ephese, beweerde, dat het verband tusschen naam
en ding aldus was, dat het ding organisch zijn naam afspiegelde.
Woorden zijn klankbeelding — Tegenover deze school stond Democrites van Abdera, die verband tusschen naam en ding zocht in menschelijk overleg en nadenken.
Zie hierover aant. 2 (33) bl. 80 van Dr. A. Kuyper : Bilderdijk
in zijne nationale beteekenis. —
Geen gril van een grootere of kleinere groep van personen, maar
de wetenschappelijke beoefening van de taal in 't algemeen, heeft er
toe geleid, dat de Spreektaal, dit woord bezig ik hier voor taal-klank,
weer den voorrang begint te krijgen op de schrijftaal, d. w. z. op de
gebrekkige poging om den hoorbaren klank voor 't oog weer te geven.
Nog eens, schrijftaal' is geen beeld, maar symbool, teeken, aanduiding
van gesproken taal. 't Doet er niet toe, misschien komen we er later
op terug, dat deze schrijftaal een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakten, nog doormaakt, zoodat veel gebruikt wordt, zoowel woord als
vorm, dat nooit gezegd wordt. Hieruit volgt echter, dat heze schrijftaal
niet met het individu als saamgegroeid is en dat ze evengoed kunstmatig moet aangeleerd worden, als het Latijn, 't Grieksch, 't Hebreeuwsch,
't Gotisch, of welke doode taal ge meer wilt noemen. Alleen 't feit,
dat deze schrijftaal bij zooveel oneigens, zooveel eigens heeft, zooveel, dat in klanken omgezet, beantwoordt aan de „volksaardige"
spreektaal„ maakt het aanleeren gemakkelijker en geeft den schijn,
alsof de vergelijking niet vreemde talen niet doorgaat.
Taal is klank, klank, waarin de natuurvolken hun gedachten uitten,
klank, waarin straks ook met de cultuur, de cultuurmensch zijn 0dachten kenbaar maakt, waarin de redenaar, de auteur, de dichter,
kortom de woordkunstenaar (vergeef mij de gebrekkige aanduiding,)
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wat 't diepste der ziel beroerde, wat in hoofd en hart omging, tot
openbaring bracht. Straks komt de behoefte om het in klanken geuite
te bestendigen en 't schrift wordt uitgevonden. Teekens, gebrekkig,
onvolkomen, maar toch in zooverre bruikbaar, dat men er zijn bedoeling door kan vertolken, worden aangewend. Toch blijft ook dat schrift
voortdurend op klank heenwijzen : In hem klinkend heeft de auteur
zijn gedachten geboekstaafd, in hem klinkend zet de lezer, luid of
stil lezend, die teekens weer om in klanken. Ik vestig hier in 't bijzonder de aandacht op de wijze van doen van hem, die een met 't oog
opgevatte gedachte of gedachtenreeks, niet verstaat. Door luid het geschrevene of gedrukte te lezen of weer te geven, wordt hem, dikwijls
eerst na herhaald pogen, waarbij de woorden en woord-zinnen in hem
klinken, hem geheel doordringen, de gedachte duidelijk.
Taal is klank worde evenwel geen phrase, iets waarmee men
gaat schermen om ook nieuw te lijken, anders dan de groote massa.
Klank houdt meer in, dan alleen geluid. Zeker, taal is gedachtenuiting,
waarin beteekenis, klank, tempo, rythme, árcent, toon en kleur een vast
geheel vormen. Zoo opgevat, maar zoo ook alleen, is het woord, de
woord-zin, volgens de beteekenis door Dr. Woltjer daaraan gegeven,
een levend organisme of beter gezegd : is het de openbaring van het
levende organisme, waarmee het groeit, bloeit en zich ontwikkelt, ook
gaat kwijnen en sterven. Door teekens in schrift bestendigd, wij noemen dat spelling van taal, maar 't is de taal-zelf niet, kan het op. een
gegeven oogenblik een, hoewel gebrekkige weergeving zijn van het
vervluchtigde gesproken woord, die een tijdlang onder denzelfden vorm
bestendigd blijft, terwijl het gesprokene zich onophoudelijk wijzigt.
Het schrift blijft geruimen tijd stabiel, zoo geeft het betrekkelijk spoedig slechts den toestand weer van wat vroeger was, en van hoeveel
waarde nu ooi< dat overgeleverde schrift moge zijn, het kan ons slechts
ten deele inlichten, zeer onvolledig, en bij benadering zeggen, hoe de
geestesontwikkeling, het voelen en denken en de openbaring daarvan
door taal, was van het individu, het volk in vroegere perioden.
Hoe ver de schrijftaal ook van de spreektaal, den klank kan vervreemden, zoodat het den schijn heeft, dat er in eenzelfde taal twee
verschillende talen bestaan, eindelijk breekt weer de tijd aan, dat de
spreektaal het laatste woord spreekt en over den vorm, ook den vorm
voor 't oog, beslist. 't Is dan ook een hopeloos pogen om die spreektaal door de schrijftaal te beschaven, zooals sommigen in vroegeren

en iateren tijd meenden, dat moest gedaan worden. Er zijn er, en
daaronder mannen van eminente gaven en bekwaamheid, die zelfs
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hebben gemeend, dat dit plaats had. Zoo bijv. R. Fruin in zijn 1 e
opstel der „Verspreide geschriften" : over Volk en Volkstaal. — Nu
gaat die verandering door de spreektaal niet als bij afspraak, en ook
meene men niet, dat elke periode en elke tijd daarvoor geeigend is.
Er zijn geheele perioden, dat men de behoefte aan wijziging van het
teeken, het schrift niet voelt, dat men zelfs geheel en al vrede en rust
vindt bij het etymologische, bij wat vroeger was. Dan komt er ineens
een tijd, dat men de klove tusschen spraak en teeken zeer sterk voelt
en er een streven, niet kunstmatig, maar zeer natuurlijk, ontstaat om
tot eenparigheid, tot meer gelijkheid te komen. Maar hoe het zij, altijd
door werken deze twee krachten der spraak — le. Neiging om het
den spraakorganen gemakkelijk te maken, om tijd en moeite te sparen ;
2e. Neiging om onregelmatige en zonderlinge vormen te loozen, en
uitbreiding van 't gebied der heerschende eenparigheid.
Zoo verdwenen in 't spreken en bijgevolg ook in 't schrijven, al
was het vrijwat later, de middelnederlandsche stomme uitgangen in
omme - ik kome - ane - ik dede.
Zoo ging na klemtoonverspringing De Watergraajsmeer, over in
de Meer, zoo is op 't oogenblik bestje bezig te veranderen in besje
en is in de spreektaal dit proces reeds voltooid in thans en thuis, in
nestje en hoofdje. In de drie laatste woorden houdt alleen de gedachte
aan nest, huis en hoofd, de wijziging in schrift, de verandering nog
tegen. —
Merkwaardige invloed der spreektaal en merkwaardig voorbeeld
van zucht om tijd, moeite te sparen en 't zich gemakkelijk te maken,
waarbij ook weer de taal als spraak, als klank richtend optreedt, zijn de
woorden : courant - krant - advocatus - vocatus - voogd - paraveredus - parafridus - parafrit - parvrit - parrit - paart.
Assimilatie is ook een steeds werkende kracht in de spreektaal,
in de schrijftaal meestal zeer getrouw overgenomen.
Eleemosine - almosen - almoes - alms.
De vormwijziging van woorden als bovenstaande doen duidelijk
zien, hoe de schrijftaal, al kan ze in zekere perioden zich zoover van
de gesproken taal verwijderen, dat spraak en schrift bijna twee verschillende talen lijken, toch zich naar de gesproken taal gaat schikken.
Al het geroep van wijziging der spreektaal naar de geschreven
taal en alle streven in die richting liep steeds en zal steeds op niets,
uitloopen. Zij, die aan de mogelijkheid daarvan nog blijven vasthouden
bewijzen hiermee alleen, dat ze, niet lettende op de historie der taal,
zich een scheef taalbegrip vormen.

128

De levende taal is de gesproken taal, de taal zooals ze ons in de ooren
klinkt, de taal als klank met haar accent en rythmiek, haar toon en
kleur, de taal, zooals ze leeft in het individu, zooals ze is in den
mensch, in hem ontkiemt, groeit en bloeit onder oordeelkundige
leiding.*) Aan dit laatste heeft het helaas maar al te zeer ontbroken
en we zijn nog lang niet, waar we wezen moeten. Het taalonderwijs
zooals het omstreeks de 70-ger en 80-ger jaren der vorige eeuw zich
begon te ontwikkelen, stelling nemend tegen het toen algemeen heerschende grammaticale onderwijs onder de leus : „de levende taal", heeft
in dezen veel verwarring gebracht.
Dr. Nassau, en de navolgers van dezen : Trossé, Stelwagen, Koenen,
Bogaers, Duyser enz. hebben onder deze leuze geschreven en gehandeld over alles en nog wat, dat oppervlakkig gezien, een schijn van
leven had, maar dat, van buiten den mensch aangeplakt, den groei
en bloei verstikte van dat, wat in hem levend, alleen den naam van
taal kon dragen. De voorbeelden en oefeningen werden aan de litteraire taal ontleend ; Terweij heeft zijn grammaticale regels geïllustreerd
met voorbeelden aan litteratuur ontleend, maar dat alles stond verre
af van het gesproken woord, de eigenlijke levende taal.
Murray's Dictionary.
HET WOORD ZELF.
The „pronunciation" is the actual living form or forms of a word,
that is, the word itsell of which the current spelling is only a symbolization — generally, indeed, only the traditionally preserved symbolization of an earlier form, sometimes imperfect to begin with, still
oftener corrupted in its passage to our time.
This living form is the latest 'act in the formhistory of twe word,
the starting-point of all investigations into its previous history, the
only fact in its formhistory to which the lexicographer can personally
witness. For all his statements as to its previous history are only reproductions of the coidence of former witnesses, or deducations drawn
from earlier modes of symbolizing the forms of the word then current
*) Levende taal. De taal ook is een wonder der natuur. Zij heeft haar wezen,
haar leven, haar groei en bloei, zoowel als gras en bloem. Zij ontplooit uit den
kiem, ontzwachtelt, ontwikkelt, zet uit en voort. Wetenschap, en schrijvers en sprekers, bespieden haar met gerige oogen. Ieder woord dat leeft, draagt door dat
leven een wonderlijke kracht, die ademt, heft en daalt, roert en groeit, schemert
en schittert, in spel en zin, vol tinten en verband. De „goen-dag", alleen die van
mijn lippen springt, schakeert honderdvoudig. Hij is blij of droef. Hij is kwaad,
droog of genegen. Hij is beschermend of misprijzend. De geschreven goen-dag
roert niet. 0 levende woord, wat zijt gij prachtig. Ieder woord dat dood is, zit
vast, onroerbaar, met onroerbare beteekenis, is . . . . gefixeerd." Hugo Verriest :
Alle Nederl. woorden zijn Nederl. Vl. academie 1912. Uit de Nieuwe Taalgids 1912.
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checked and regulated bij the ascertained laws and principles of
phonology.
't Behoeft zeker geen betoog, dat bij de prioriteit van de gesproken taal, de methode van het taalonderwijs een algeheele
moet ondergaan. Reeds kunnen we in de laatste 25 jaar daar iets
van bemerken, maar over 't algemeen is het uitgangspunt van alle
taal-leeren nog in de taal op papier. De grootere waarde, die bij de
studie van de moderne talen aan de phonetiek wordt toegekend en het
aanleeren van die talen volgens het systeem Berlitz wijzen evenwel
op meerdere klaarheid, waartoe het nieuwe taalbegrip komt. Wat wij
den leerling te leeren hebben, moet zooveel mogelijk door het oor tot
hem komen, elk zinnetje moet in zijn ooren klinken : het taalonderwijs
moet steunen op Waarheid. Eerst daarna komt het vastleggen van de
taal door teekens, het waarnemen van de schriftelijke mededeeling
van die auteurs, wier boeken het verst van de „onverbasterde spreektaal' staan. De waarneming van Kunsttaal, van dichtertaal, van kunstproza of hoe men 't verder noemen wil, komt later en vooral niet
met de intentie om na te volgen. lióe was voor een 25 á 30 jaren
't onderwijs in taal, hoe is het nog voor 't meerendeel ? Grammatica
en nog eens grammatica en daarop gebaseerde oefeningen.
De grammatica was het wetboek, niet 't verslag van den toestand
van de taal in een bepaald tijdperk en heelemaal niet van de gesproken taal. Men trachtte de spreektaal te beschaven met en door
de boekentaal. Beschaven was hier het juiste woord, beschaven, zooals
de timmerman het doode hout beschaaft, glad maakt. Wie hierover
meer wenscht te weten, verwijs ik naar Dr. A. Kuypers : „Bilderdijk
in zijne nationale beteekenis" en de aanteekeningen bij het woord
beschaven (bl. 14 van genoemd werk) op Bl. 58 en v.v.
Daarnaast kwam dan het opstel voor schriftelijke gedachtenuiting. 't Opstel over alles en allerlei, dat niet in den leerling was,
maar dat, van buiten aangebracht, bestond uit phrase en nog eens
phrase. lk zou U daar merkwaardige staaltjes van kunnen mededeelen
uit den tijd van mijn eigen opstellen maken. Nog in 1911 geeft
Rudolf Pannewitz onder den titel „Der Volksschullehrer und die
Deutsche Sprache" daarvan een geestig verslag.
„Und nun der Aufsatz. Da soli das Kind Liber einen Gegenstand,
den der Lehrer ihm bestimmt, zu einer Stunde, die der Lehrer ihm
bestimmt, auf seiner Platze festsitzend, in einer Sprache schreiben,
die der Lehzer ihm bestimmt, und in einer Gedankenordnung, die der
Lehrer ihm bestimmt, oder die er doch ungefhr nach den Wilnschen
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des Lehrers einrichten muss. Und dabei muss er noch bei jedem
Worte daran denken, dass er vorschriftmssig richtig schreibt. Das
sind wahnsinnige Forderungen. Aber was jeder Schriftsteller mit
Hohnláchen von sich weisen würde auch jeder Gelehrte, das lsst er
seinem Kinde geschehen Der Erfolg kann nur, wie der Erfolg jeder
Knechtschaft, die geistige Lge sein. Und so sind auch alle SchulaufsMze Foltergestndnisse. Aber es ist damit noch nicht zu Ende. Da
macht dann der Lehrer in eine Sprachliche Darstelling einer ganz
anderen menschen seine Flicken und Verbesserungen hinein, und
zerstskt so noch den letzten Rest von Einheit, dasz es, wenn auch
eines geknechten Menschen, so doch wenigstens eines Mensche n
Arbeit ist. Und diese Verbesserungen muss dann der Schiller abschreihen : Das heisst die Rute kissen. Berlin, Schnberg 1907 M. 1.20.
In het laatste kwartaal der vorige eeuw kwam tegen deze wijze
van taalbeoefening verzet Bij het lager-onderwijs vooral onder invloed
der Bossche Rijkskweekschool voor onderwijzers. Trossé, Stelwagen,
Bogaers-Koenen, later Duyser e. a. Reeds daarvoor had Dr Nassau
zijn werk : „De levende taal" geschreven, weldra gevolgd door iets
dergelijks, eigenlijk een bewerking en uitbreiding van het voorgaande
en nu ontstonden er onder het motto „de Levende taal die oneindige
reeksen van invuloefeningen, aanvuloefeningen, woorden-in-zinnengebruiken, omzettingen, synoniemoefeningen enz., waarmee we nog
tot op dit oogenblik opgescheept zitten. En of dit werk nog steeds
aftrek vindt ? 't Schijnt wel : Zelfs menschen van 't nieuwe, menschen
die nog onlangs over 't nieuwe taalbegrip, over taal en klank voordrachten hielden, zijn de ijverige herzieners geworden van de herdrukken van Duysers taalkundige werkjes. Nu is in Duysers werkjes,
evenals in die van zijn voorgangers, veel goeds, maar 't principe van
zijn arbeid deugt niet, taál is niet in de eerste plaats in die eindeboze reeksen van zoogenaamde stijl- en steloefeningen en grammaticale toepassingen klank. Levend is de taal er alleen in zooverre, als
de oefenstof, zooals bij Terwey de voorbeelden bij de regels, aan
schrijvers van vroeger en later ontleend is.
't Is mijn bedoeling niet hier een uitgewerkte methode te geven,
steunende op .1. nieuwe taalbegrip, zelfs zal ik hier niet in ruwe omtrekken zulk een gang aangeven, ik stip slechts dit aan : leder die
zich goed indenkt en inwerkt in Cie prioriteit der gesproken taal, den
klank, zal zeker geen bezwaar meer maken tegen een spellingsysteem,
dat verwerpt, wat de uitbeelding was van wat voor eenige eeuwen
leefde, maar nu dood is en dat aangrijpt : het schrijven (zoo goed als
,
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`t kan en zonder opeens alles onderst-boven te halen) dichter te
brengen onder 't bereik van den klank. In 't kort gezegd tegen een
spelling, die van in hoofdzaak etymologisch en dus dood, plaats
maakt voor een meer phonetische, voor dat wat leeft en in onze
ooren klinkt. We vallen Kollewijn c. s., als we er zoo over denken,
van harte bij.
Met het nieuwe taalbegrip, waarin de klank de prioriteit heeft,
zullen we meer notitie nemen van de onderzoekingen op taalgebied
in de laatste 40 jaren, zullen we meer waarde toekennen aan verschijnselen als gevoelswaarde der woorden en beteekeniswijziging, aan
analogie en nieuw-vorming, zullen we menige nieuw-vorming niet
verwerpen, omdat deze nu juist niet in 't woordenboek staat. Het
nieuwe taalbegrip geeft aan de dialectstudie, de beschouwing der
streektalen, als de meest levende, een voornamere plaats. Bovenal zal
't Lezen meer tot z'n recht komen, zal aan phonetiek, articulatie , accent, tempo, klankkleur, rythme en rust, meer aandacht geschonken
worden.
Het taalonderwijs zal meer in de richting gestuurd worden, zooals
v. d. Bosch en Meijer dit in hun „Lees- en laalboek" (3 deelen, uitgave Kemink & Zoon) aangeven.
Voor 't leesonderwijs, het taalonderwijs bij uitnemendheid, beveel
ik zeer ter lezing aan :
LEGOUVÉ : L'ART DE LA LECTURE en
LA LECTURE EN ACTION.
Laat uw eerste onderwijs in de lagere school in plaats van zoo
spoedig mogelijk niet de dooie letterteekens u bezig te houden, een
aanhoudende klankoefening zijn : spreken, spreken zij de leus. Zoo
krijgt v.d. Bosch' uitspraak van voor ongeveer 20 jaren in zijn
brochure de Moedertaal, waarde : Baseer alles op den klank ; 't zal
met het zoogenaamde, let wel: het zoogenaamde fouten maken wel uit zijn.
Van het eerste oogenblik af, dat het werd uitgesproken : taal is
klank, hebben veel menschen die uitspraak in 't geheel niet begrepen.
Een ander deel sprak het zoo goed als onbegrepen na, maar vond
het als iets nieuws, iets origineels, mooi om er mee te geuren. Dat
is jammer en 't heeft er veel toe bijgedragen, dat deze toch zoo juiste
taalbeschouwing zoo langzaam veld won. Nog begrijpt een groot deel
van hen, die zich toch wel met taal bemoeien, den juisten zin der
uitspraak niet. Men meent, dat er bedoeld wordt, dat de taal als
klank in nauwe, zeer nauwe betrekking staat met het beeld, de voorstelling, die er mee wordt aangeduid.
Dat nu is, althans voor de zoo,
.
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genaamde cultuurtalen, nog maar voor een klein deel waar en toch
• • • • nog dikwijls roept de kunstige samenvoeging van klinker en
medeklinker de voorstelling wakker, nog zijn er in de taal tal van
woorden, in de eerste plaats de zoogenaamde onomatopeeën, die een
innig verband toonen tusschen klank en beeld. Interessante dingen
kan men daaromtrent vernemen bij de taalhistorici en de taalpsychologen, bij de mannen, die zich met den oorsprong en 't wezen der
taal bezighouden, bij geleerden als H. Paul, Withny (Taal, Taalstudie,
bewerkt door Dr. Beckering Vinckers), Delbrtick, Steinthal, Osthoff,
Wundt en anderen
Maar ook de litteratoren, de spraakkunstenaars, want ook hier
noem ik ze liever zoo, dan ze aan te duiden niet den naam taalkunstenaars of woordkunstenaars, ook de litteratoren van vroeger, en
later, de Middeleeuwsche, Vondel, Bilderdijk, vooral de nieuweren na
1880, toonen ons in proza en poëzie, in de laatste voornamelijk, wat
klank in taal in dezen vermag. Door kunstige samenvoeging van
klinker en medeklinker, door alliteratie en rijm, door rythme enz.
hebben Vondel en andere 17e eeuwers, hebben Bilderdijk, da Costa,
Potgieter en Gezelle, vooral de dichters na '80, de taal gemaakt tot
muziek, is de taal bij hen geworden tot levend organisme Men behoeft slechts kennis te nemen van wat meesters in de kunst van
lezen hebben geschreven, een Legouvé of een Aafje Kuypers, om te
ervaren hoe tal van woorden door klank ons een voorstelling geven
van wat men er mee bedoelt, waar de klank en het rythmisch beweeg
der woorden minstens de voorstelling helpen voltooien of volmaken.
Zie : Lezen naar de regelen der kunst, door Mej. A. Kuypers,
uitgave A. E. Kluwer, Deventer.
Maar nu keer ik eerst tot de linguisten terug om van hen te vernemen in hoeverre de talen in haar oorsprong klank waren en in
hoeverre ze nog dat karakter hebben. De reeds meermalen genoemde
H. Paul geeft in het 15e hoofdstuk van zijn ,Sprachprinzipien" een
verhandeling over UrschOpfung, nadat reeds daar voor door hem is
aangetoond, dat de Taal als uit éen Spraak voortkomend moet beschouwd worden. Bij deze oorspronkelijke aanduiding der dingen
door klanken of woorden speelde de klanknabootsing een groote
rol en tal van zoogenaamde onomatopeeën, ook uit latere ontwikkelingsperioden, worden door Paul opgegeven. Trouwens in onze eigen
taal kunnen we ze ook in grooten getale waarnemen, bijv. donder,
bommen, paffen, plof, klets, brullen enz. Nu is 't wel mogelijk, dat er
onder gevonden worden, die misschien niet van onomatopeïschen
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oorsprong zijn, maar dan is dikwijls de mensch er die klanknabootsing in gaan voelen ; hij heeft door zoogenaamde secondaire of Umschpfung verband gelegd tusschen klank en beteekenis. Om dit door
een voorbeeld duidelijk te maken : Donderen is oorspronkelijk in het
Latijn tonare, waarvan volgens Wundt de oudste wortel spannen
beteekende Bij den overgang van tonare in donderen, ging de sprekende
onwillekeurig het woord als een onomatopee beschouwen.
Wat we daar opmerkten aangaande den toestand in de oertalen,
zien we nog dagelijks gebeuren bij de naamgeving door kinderen. Zij
noemen een hond een waf-waf, een horloge een tik-tak, een klok of
een slinger een bi m-bam en al willen we nu de ontwikkeling van 't
kind volstrekt niet als norm beschouwen voor de ontwikkeling der
oervolken, meer als gewone toevalligheden zijn zulke gelijksoortige
verschijnselen toch zeker wel. Men zal me misschien toevoegen : ook
het kind gebruikt zulke woorden als waf-waf enz. meestal door nazeggen ; de meesten vinden die zelf niet; ik geef dit gaarne toe, maar
merk tevens op, dat dit niets afdoet aan de waarde van 't verschijnsel ; maakt het kind 't klanknabootsende woord niet, dan heeft het de
volwassene gedaan, onder wiens leiding het kind stond ; die volwassenen bewijzen bijv. met woorden als koekoek, tuf-tuf en dergelijke,
dat ze misschien even gaarne nauw verband leggen tusschen naamklank en voorwerp, dat er mee bedoeld wordt.
Klank en beweging, dat is het uitgangspunt bij de vorming der
taal. Ook beweging is een zeer belangrijke factor en er zijn psychologen, zooals Wundt, die de gebarentaal als vormend element der
spraakklanken een voorname rol willen toeschrijven. Terloops vestig
ik, om de belangrijkheid der rythmiek naast de klanken te doen uitkomen, 't oog op, of liever verzoek ik het oor te leenen aan de eigenaardige reduplicatie, die we vinden in woorden als waf-wal, koekoek,
bim-batn, enz. Herman Paul zegt omtrent deze zaak : „Nicht die ruhende und schweigende welt, sondern die bewegte und temende
ist es, deren sich der Mensch zuerst bewust wird und fiir
die er die ersten sprachlaute schaft" In de verdere cultuur ontstaan dan eerst de grammatische en logische catagoriën, de vorming van den taalschat door apperceptie, analogie, associatie en bedeutungswandel (beteekeniswijziging), waardoor de band tusschen
klank en zaak losser wordt en dikwijls klank en beteekenis geheel
van elkaar vervreemden. Zelfs heeft de naamgeving onder die omstandigheden in de meeste gevallen plaats, zonder dat er eenig verband
gezocht is tusschen klank en beteekenis.
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We behoeven ons evenwel niet tot Steinthal, Delbrck, Paul enz.
te wenden om te vernemen, dat de talen van oorsprong een eenheid
vormen en de klank, voorafgegaan door gebaar of er mee samengaande, het allereerste vormelement van de spraak, de taal is, de klank
nauw met de zaak verbonden. Als Christenen, voor wie de Bijbel bekleed is met gezag, weten we, dat de Heere God in den Hof van
Eden, de dieren des velds en 't gevogelte des Hemels tot Adam
bracht- en dat deze ze namen gaf. We twijfelen niet of die namen uit
klank, geluid en beweging geboren, gaven een innige vereeniging
tusschen klank en zaak aan. We gelooven ook, dat de aarde tot aan
Babels torenbouw was van eenerlei sprake, die bij dien bouw zich
splitste. We wijzen er ook hier op, dat de uitkomsten der wetenschap
in dezen de uitspraak des Bijbels bevestigen, maar keuren het af, dat
zoo vele Christenen met de ongeloovige wetenschap, die wel de eenheid der taal, maar niet als goddelijke gift, aanvaardt, de bakermat
der taal gaan zoeken ergens op de hoogvlakte van Hindostan.
Ook Bilderdijk wist van die eenheid van taal en vooral van die
nauwe vereeniging van klank en zaak, waarin zich wel door de cultuur veel heeft gewijzigd, zoo zelfs, dat volgens deze opvatting taal
niet meer gelijk klank is, maar hij voelde het ook, de fijne taalkenner
en woordkunstenaar met zijn eerbiedwekkenden woordrijkdom en gave
tot nieuwe woordschepping, hoeveel nog in de huidige taal van dat
onomatopeisch karakter is overgebleven Om u dit te bewijzen haal
ik uit Bilderdijks leerdicht „de Dieren" 't fragment aan, waar over de
taal gehandeld wordt.
DE TAAL.
0, vloeibre klanken, waar, met d'adem uitgegoten,
De ziel (als Godlijk licht, in stralen afgeschoten.)
Zich zelve in meedeelt! Meer dan licht of melody,
Maar schepsels van 't gevoel in de engste harmony,
Die 't stofloos met het stof vereenigt en vermengelt,
Door wie zich 't hart ontlast, verademt en verengelt!
Gij, band der wezens, en geen ijdel kunstgewrocht,
Door arbeidzaam verstand met moeite en vlijt gezocht,
Maar Goddelijke gift, met d'ademtocht van 't leven
Aan 't schepsel ingestort, zoo verr'- er geesten zweven,
En tevens met zijn val vervallen en ontaard !
Wat waart ge, als Adams hand zijn schepter had aanvaard !
Nog doet ge ons door uw kracht het stroomgeruisch der wateren,
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't Geplasch van 't klettrend nat, 't geklak der beekjes klateren,
Des afgronds joelen op 't gedonder van de lucht.
En stormgebulder van den noodstorm, als hij zucht,
Nog 't zacht geritsel van het lover, 't aaklig loeien
Des woudstiers naar zijn prooi door luisterende ooren vloeien,
En 't tjilpend piepen der gepluimde burgerschap
Met krakend raafgekras of knetterend uilgeknap
Verwisslen, — liefde en haat niet onderscheid van klanken
Bezielen, 't spartlen zelfs der dartle wijngaardranken
Erkennen, en den toon, waarmee de braambosch schudt,
Of de olm het hoofd beweegt, wen hij zijn weerhelft stut :
Nog rukt ge 't hart omhoog, ot weet het door uw galmen,
Met sombren weemoed, als een mistdamp, te overwalmen,
Stort vreugde en droefheid, stort den Hemel voor ons uit,
Of 't siddren van de Hel, — vermogend spraakgeluid !
O schildring zonder verf, door loutre luchtpenseelen !
Nog is de taal instaat door klank, door kunstige samenvoeging
van klinker en medeklinker, door alliteratie, rythme en rijm, beteekenis
en gevoel te vertolken en juist omdat ze daartoe in staat is, moet de
poëzie, moet het poëtisch proza niet niet het oog gelézen, maar gezegd
worden ; zijn deze meer voor 't oor dan voor 't oog. Zooeven liet ik
u uit Bilderdijks fragment, de Taal reeds hooren hoe een waarlijk
groot dichter het klankeffect weet te maken tot een wezenlijk bestanddeel der taal, hoe door dezen klank, nauw aan de beteekenis verbonden, de waarde van 't vers werd bepaald. De klankexpressie, de
klankschoonheid is ten allen tijde een intregeerend bestanddeel der
taal geweest. Hooft en Vondel zijn er groot door geworden. Bilderdijk
heeft er door geschitterd en kreeg er van een der jongeren, Carel
Scharten, dit vereerend getuigenis door : Het nageslacht zal zeker
harder lachen om hun (d z. de 80 gers) lk-verheffing en opgeschroefde
smarten, om hun maatgetikkel, rijmgeknoei, om hun prozastuipen,
verre van klank, zonder concrete beteekenis, dan wij nu lachen om
Bilderdijks dichterlijke, zeg muzikale taal (Gids 1906). De nieuweren
hebben klankexpressie en klankschoonheid, (de worden zijn van
den nieuweren tijd) wel eens wat te veel als het wezen, het eenige
wezen van ware poëzie aangemerkt, maar toch hebben ze met hun
klankrythme onze litteratuur 13,iitengemeen verrijkt.
Gaarne zou ik hier enkele voorbeelden uit onze litteratuur van
vroeger en later willen aanhalen, die door klankexpressie, rythmiek
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en alliteratie bijzonder uitkomen. Om des tijds wille laat ik dit achterwege. Trouwens het onderwerp is zoo rijk, dat er zonder veel moeite
een afzonderlijke lezing aan gewijd kan worden.
Misschien biedt zich in den voor ons liggenden jaark ing de gelegenheid aan om in 't b;jzonder nog eens te handelen over en
te laten hooren van : het schilderachtige en muzikale in de taal.
ik verwjs allen, die omtrent deze materie eens wat goeds willen
lezen naar de volgende geschriften
1. Linnenbank. Jongere Letteren, in 't bijzonder 't hoofdstuk : Klank
in Verzen.
2. Bilderdijks Miskenning, door Carel Scharten, in de Gids van
1906; in 't bijzonder de beide laatste hoofdstukken.
3. Studies en Lezingen door L. Simons, Nederlandsche bibliotheek,
't laatste hoofdstuk : „Hoe leest men boeken 't best'.
4. Mej. A. Kuypers: „Lezen naar de regelen der kunst" en in 't
bijzonder daaruit „Materieele Woordbetoning"
5. Poelhekke : Woordkunst.
6. Nederl. Verskunst, David Moolenaar en Herm. Poort, M. Boogaerdt, Zeist.
In korte trekken samenvattend, wat in 't voorafgaande werd behandeld, kom ik tot 't volgende resumé.
I. Bij de vaststelling van het taalbegrip komt de prioriteit toe aan
de gesproken taal, de oudste en meest juiste gedachtenuiting in klank
cl. i. spraak. Zonder de groote waarde van 't schrift, d. i. weergeven
of aanduiding door teekens van taal, te miskennen, dient toch geconstateerd, dat deze weergave slechts zeer gebrekkig, onvolkomen is,
dat spelling van taal niet de taal is.
2. Bij het onderwijs zij 't uitgangspunt de gesproken taal — spreken ga voor lezen — er worde gestreefd, zonder de praktijk te kort
te doen, naar een zooveel mogelijk phonetische spelling. De schrijftaal richte zich naar de spreektaal, zooals de historie der taa'ontwikkeling ons leert, niet omgekeerd.
3. De oorsprong der taal is zeer waarschijnlijk te zoeken in beweging en klanknabootsing, waarbij de gebarentaal zeer zeker een
groote rol heeft gespeeld. Dit onomatopeisch karakter-rythmiek
vindt haar bevestiging in wat wij nog dagelijks waarnemen bij de
taal der kinderen in woorden als waf-wal, tik-lak en de woordvorming der groote mmschen : koekkoek - tuf-tuf - fiets fluks (vliegmachine). Men vergete evenwel niet, dat in de cultuurtalen door analogie, beteekeniswijziging, rythrne, verandering van maatschappelijke

147
omstandigheden, phantasie enz. de band tusschen klank en zaak, in
vele, zoo niet de meeste gevallen zeer los is geworden of geheel
heeft opgehouden te bestaan.
4. Door alle tijden heen hebben de zoogenaamde woordkunstenaars,
in de eerste plaats de poëten, maar ook de auteurs van kunstproza,
getracht het karakteristieke van de woordbeteekenis, van den woordzin dogr kunstig samenvoegen van klinker en medeklinker weer te
geven.
De laatste 49 jaren komt dit zeer sterk uit en wordt dat zeer
bewust gedaan ; 't is, wat men met de namen klankschoonheid, klankexpressie" heeft trachten te vertolken. Een intregeerend deel van deze
klankschoonheid is de alliteratie.
Tot toelichting: 't is niet toevallig, dat men met de beginletter
d en de ietwat doffe oo, 't begrip dood noemt. Bij hoog en hemel, 't
Duitsche • hehr, geeft de lange klinker, voorafgegaan door de verheffende h, de beteekenis zeer duidelijk aan. Rillen, ritselen, ruischen,
rommelen enz. hebben iets karakteristieks in de r, terwijl de klinkers
en de daaropvolgende medeklinkers de veraanschouwelijking van 't
begrip door klank verhoogen. Let nog eens op de opvolging der klinkers in Bilderdijks uitvaart.
Befloerste trom
Ga rommlend om
Voor mijn gebeente, enz.

Humor in de opvoeding.
...111111111WISEMWSMIMEME,

Wat is humor?
Humor beteekent „vocht".
De volgers van Galenus, den beroemden &sculaap der oudheid,
meenden, dat de geaardheid des menschen afhing van de samenstelling en verhouding der vochten in het lichaam Humor ging toen beteekenen „stemming", daarna vroolijke stemming en eindelijk kreeg
het de kracht van nu.
,Een rijke taal vol geest en ingehouden tranen".
„Een lach en een traan".
„'t Weergeven der natuur."
„De ernst met de beenen in de lucht".
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„De humor onstaat, wanneer het zedelijk gevoel in strijd raakt
met de voorstellingen, welke door de phantasie aan de werkelijkheid
ontleend zijn."
Begrepen?
Er zijn van die dingen, die aan eiken greep ontsnappen. Men voelt
ze en als men ze grijpen wil, zijn ze weg. Men kan zegger wat het
niet is, maar niet wat het wel is.
Wat is liefde, wat leven ? Wie zegt het ?
Humor is de gave om tegenstellingen te voelen en te scheppen.
De humorist ziet de vreugde in de smart, het belachelijke in het
verhevene, het kleine in het groote.
En die tegenstellingen zijn voor hem altijd verrassingen, die zijne
vreugde wekken.
De doodbidder, die het kistje droeg, liep ambtelijk deftig voorop
en daarachter de arme vader vol vlijmende smart en zoete herinnering
aan zijn lieveling, die, als hij 's avonds thuis kwam, na een dag van
zwoegen en zweeten, zog vroolijk de zorgvoren van zijn voorhoofd
kon wegkraaien.
Wat kon hij die mollige knuistjes in allerlei onhandige beweginkjes langs zijn stoppelbaard stempelen en weer griezelig terug trekken?
Toen was 't ziek geworden.
't Lag te staren met groote vraagoogen. De liefde kon niet helpen
en zijn eigen vaderlijk oog had het gezien, dat 't adempje vloot en
dat 't jongste snikje zijn kind uit 't leven wegsciirikte.
En nu bracht hij 't weg naar 't kerkhof.
Knapjes wilde hij er uit zien.
De lange gekleede jas, die een meer corpulenten eigenaar gekend
had, hing slodderig van zijne schouders af tot ver over de knieën
Een te lange pantalon krinkelde om zijne korte beenen en de
vale zijden hoed zakte hem tot over de ooren.
De spotters, die de staatsie passeerden, hadden alleen oog voor
het belaéhelijke.
Den onverschillige liet 't heelemaal koud.
De pessimist zag er niets in dan narigheid.
De humorist heeft oog voor beide.
Hij peilt al de diepte van de smart van den beroofden vader,
maar glimlacht om het potsierlijk costuum.
Hij lacht door zijn tranen.
De tegenstellingen, de onvolkomenheden ergeren hem niet, daarvoor heeft hij 't leven te lief.
-
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Bitterheid ontstaat door de wezenlijke of vermeende aanranding
van ons ik
Hoe meer men lief heeft, hoe kleiner ons Ik wordt, want liefde
is de overgave onzer persoonlijkheid aan anderen.
De onvolkomenheden raken derhalve de kern van zijn wezen niet.
Hij wordt niet door de dingen beheerscht, hij blijft er boven
staan, hij beheerscht zijne gevoelens.
Hij blijft objectief en daardoor waar.
Waarheid en werkelijkheid zijn de grondtrekken van het wezen
van den humorist.
Met kracht trekt hij te velde tegen onwaarheid en schijn en gebruikt in dezen strijd niet zelden het wapen van de scherts, de ironie,
nimmer het sarcasme.
Dat doet de verbitterde, wiens Ik beleedigd is, hij, die niet boven
de dingen staat.
De ware humorist is vernuftig, niet alleen in het vinden, maar
ook in het scheppen van tegenstellingen.
De vorm, waarin hij zijne beschrijving kleedt, is vaak in zulk eene
eigenaardige tegenspraak met de feiten, dat hij allen, die het verstaan.
er door vroolijk maakt.
De deftige 3,2 naamval, waarmede Beets den goeden De Groot
„ter bakkerije" doet dalen, is zeker in strijd met de voorstelling van
de smoezelige ondergrondsche werkplaats, waarin al de „kunstgewrochten.', die de Hupstra's, de Dekkers en al die andere fatsoenlijke
dames te vergulden kregen, werden vervaardigd.
De rneening, die Hildebrand weet te wekken, door Kegge te laten
zeggen : „Mijne vrouw kent geen woord Fransch en toch heeft ze elf
kinderen gehad", is zeker in tegenspraak met de ervaring van de
Transvaalsche en andere boerinnen, die geen Fransch kennen.
De humorist is ook sterk in het paren van contrasteerende voorstellingen. Hij noemt „de kindertjes, die nooit geleefd hebben, in éen
adem met de professoren, die ondanks hun dood, eeuwig leven zullen."
't Is bij hem fijn vernuft gepaard aan teer gevoel.
Hij bezit zeer vele ingredienten van een goed opvoeder.
Eerstens zijne liefde voor den mensch- en het leven.
Dat voelt ieder kind spontaan.
De knopjes in mijn tuin blijven voor de koude gesloten, maar
voor de zoete zonnewarmte openen zij zich.
„Daar is in de liefde geen vrees en de volmaakte liefde drijft de
vrees buiten.-
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't Individueele ontplooit zich en de sfeer van hartelijkheid groeit
en bloeit vrij uit, heerlijk.
Heeft het kind schuld, dan durft het die te bekennen eerlijk en vrij.
Door belijden en vergeven wordt de verhouding teerder, inniger.
De stikemerigheid en geveinsdheid, die bij den streng militairen
bullebak gekweekt worden, versterven als uitgetrokken onkruid in de
zonnewarmte van den humor.
Komen, zooals ge zijt, dat is de wet in het Koninkrijk des
Hemels ; dat moet ook regel zijn in het leven van het kind.
Menig opvoeder verhindert de kinderen te komen door zijne
liefdelooze, sarcastische gestrengheid.
Dan zijn objectiviteit.
De onvolkomenheden in anderen raken de kern van zijn wezen
niet, verbitteren hem niet.
Beklagenswaardig is de opvoeder, die altijd meent, dat het op
hem gemunt is, die in alle pekelzonden der kinderen persoonlijke
beleedigingen ziet.
Hij is óf door en door melancholicus, die nooit anders verwacht
dan dat alles hem tegen is, óf hij is een verwaande kwast, die zichzelf als het centrum van het universum beschouwt.
Eerst wordt hij zelf narrig, vervolgens verbittert hij de kinderen
en in dit gallig nat liggen ze dan met elkaar te worstelen, beurtelings boven.
De humorist behandelt de ondeugden zijner leerlingen objectief ;
hij betreurt ze inwendig, mar belacht ze vaak uitwendig.
Met een kwinkslag stoot hij den hoogmoedige van zijn voetstuk,
met een grap bezweert hij den toorn van twee vechtende kemphanen.
Hij ziet hun kokende woede, het vuur van lederen vernieuwden
aanval, de worsteling om boven te komen of te blijven, maar hij
wordt niet boos, niet bitter — spontaan wordt hem tegenover den
heuschen ernst der vechters hun kleine-jongensachtigheid en machteloosheid bewust en het komische is bij hem geboren, dat zich uit in :
„Wacht jongens, ik zal een emmer water halen" en — de brand
is gebluscht : met een verlegen lachje laten ze elkander los.
Ook zijn blijmoedigheid.
Juist doordat hij zelf buiten 't spel blijft kan hij uit zijn eigen
stelling nuchter neerzien op zijne leerlingen en verkeert hij voortdurend in een gemoedelijke opgewekte stemming.
Maar al komt zijn Ik niet in 't gedrang, heeft hij dan geen smart
over 't leed van anderen ?
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Zeker !
De humorist is • beter dan iemand anders in staat de zielepijn van
anderen te voelen en te beschrijven, maar ook zijn medelijden is zonder
den angel der bitterheid.
Wanneer hij zijn kinderen verdriet ziet hebben is het weer zijn
vernuft, dat hem 't oog opent voor een of andere tegenstelling tusschen
innerlijk leed en uiterlijke houding en door een jokkernij weet hij den
glimlach door de tranen te lokken. Geen wolken zoo donker of hij ontdekt er zilveren randen aan. Geen smart zoo diep, of hij ziet er hoogten
van vreugde naast. Geen wonden zoo ernstig of hij vindt er verzachtende balsem voor.
Als 't motregent en donkere wolken den hemel befloersen, dan
komen de slakken uit hare schuilhoeken, en vreten de pasgevatte
plantjes af, dan tiert het onkruid en stikt het teere goedje.
Het gedrukte in zich zelf gekeerde kind wordt mokkig en wrokkig.
De humor is als de zon, die al die wolken en donkerheid verdrijft, de bloemen doet schitteren van kleuren en alles doet fleuren en
geuren.
Blijmoedigheid slaat over en maakt frisch, vrij en vroolijk. Ze is
tevens de olie der denkmachine.
„God heeft den blijmoedigen gever lief." De opvoeder is een gever,
dus.... zei Augustinus dit niet?
Geen zelfopgewondenheid moet 't zijn, neen nuchtere blijmoedigheid, die uit een levensopvatting voortvloeit.
De humorist is gelijkmatig.
De aandoeningen door abnormaliteiten verwekt, vinden hun tegenwicht in het komische, dat er uit ontstaat. Hij is niet vandaag op
hemelhoogen berg en morgen in de grondelooze diepte ; hij is kalm,
vast, „gelijkmatig". En niets is meer gewenscht te midden van het
beweeglijk kindergedoe dan vastheid en rustige kalmte.
Geen vastheid door willekeurige strengheid van regel op regel
en gebod op gebod, maar gelijkmatigheid, die wortelt in blijmoedige
liefde.
Het beweeglijk kindergemoed is als de klimplant, die zonneschijn
en vastheid zoekt.
Geen opvoeders, die familietrekken vertoonen met den toren, die
eerst speelt en dan slaat.
Het kind moet niet aangetrokken en dan weggeduwd.
't Is geen speelgoed.
't Moet met de vaste hand der liefde geleid.
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De humorist heeft vóór alles de waarheid lief.
Zijn ego is niet zoozeer in 't geding en daardoor ziet hij de dingen meer zooals ze zijn.
Met zijn scherp oog onderscheidt hij schijn van waarheid.
Alle verwaandheid en zelfoverschatting onderkent hij direct.
Humor — heerlijke gave voor den opvoeder.
't Is waar, de ernst doet de dingen zien in hunne grootheid en
de scherts in hunne kleinheid.
De humorist kan de zonde beweenen, maar hij kan ze ook belachen, en de achtergrond bij beide, het kind voelt het, is genegenheid,
liefde.
De hoogmoed en de eigenwaan worden zoo spoedig verbitterd,
maar de humor is het middel om de kleinheid er van te voelen, er
zich voor te schamen en benauwd mee te lachen.
Zelfs de machtige figuur van Elia bediende er zich van in het
ontzettend tijdsgewricht, toen hij het volk van Israel zou toonen wie
God was.
„Roept met luider stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft,
misschien slaapt hij en zal wakker worden".
Zoo sprak hij in heilige ironie tot de BaMpriesters, om het volk
te bonen de machteloosheid van den Baal en de dwaasheid van zulk
een God na te volgen."
De taktvolle onderwijzer weet, waar hij ernst en waar hij scherts
heeft aan te wenden.
De humorist heeft veel takt en veel menschenkennis. Menschenkennis zonder liefde leidt meestal tot menschenverachting, maar met
zijn ruim, liefhebbend Mrt weet hij 't middel te kiezen, dat genees ten redt.
De Christen is de beste humorist.
Hij kent de grootste tegenstellingen.
Zonde en genade, schuld en verzoening
Hij kent zich zelven in zijn diepen val en God in zijn eindelooze liefde.
Hij kent den hemel en daardoor de aarde.
Hij heeft zoowel het Kyrie eleison als het Gloria in excelsis doorgemaakt, hij weet wat het is te sterven en nochtans te leven.
Smaad en smart, vrede en vreugde ; hij heeft het alles doorgemaakt.
De dissonanten des levens zijn bij hem heerlijk opgelost.
De humorist in 't algemeen hecht, hoewel hij 't leven liefheeft
er niet de hoogste waarde aan.
.
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De Christen-humorist ziet het eindige in 't licht van 't eeuwige,
de menschelijke kleinheid in den glans van Gods majesteit.
Zijn humor zet hem niet alleen over de onvolkomenheden heen,
maar hij weet de macht der zonde te niet gedaan.
Christen-humoristen zijn bij velen onder sterke verdenking.
Men meent, dat ze niet ernstig genoeg zijn.
Toen mijn vader op zijn uiterste lag en lichamelijk gekweld werd
door ondraaglijken honger en dorst, wilde hij, dat ik voor hem speelde.
Ik deed dat en als daardoor de kanarie begon te zingen, zeide hij :
„Hoor dat beest is ook al blij, 't is alsof hij 't merkt, dat er een
schaap naar den stal wordt gehaald." Zoo iets had hij telkens.
Dicht bij den dood, vlak bij den hemel, is dat niet ernstig? Toch
humor.
Een humorist-Christen brengt er meer tot bekeering dan een
sombere stuggiaan.
Een humorist is ernstiger dan menigeen, die op de hoeken der
straten staat en lange gebeden doet.
Wat is de warmte voor het menschen-kieken ?
Vrolijkheid.
Dat vele Christenen dat toch bedenken.
Ook Christen-humoristen zijn waar. Zij bij voorkeur.
Ook Christen-humoristen hebben Hef. Zij met een liefde, die geheiligd is.
Maar Christen-humoristen zijn vroolijk. En met meer recht dan
iemand anders.
Ik wenschte wel vele opvoeders toe Christen-humorist te zijn om
de kinderen reeds vroeg niet hun humor te ontdoen van hun kleine
eigengerechtigheden en vroomdoenerijtjes en ze op te leiden tot waarheid en Godsvrucht.
Is het dan alles vrede, vrede en geen gevaar ?
Neen.
De beste eigenschappen zijn vaak die, welke men zich niet bewust is.
Wanneer hij, door lachsucces verlokt, te veel het belachelijke in
het ernstige gaat aantoonen, loopt hij gevaar spotters te kweeken.
Alle kinderen zijn geen humoristen. Er zijn er, die smaak krijgen
in de scherts en den spot zonder tegenwicht van teer gevoel in zichzelf.
Dat wordea later de menschen, die spotten met hemel en hel,
met liefde en leven.
Vooral de Christen-opvoeder loopt gevaar, door zijn aanleg ge-
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leid, om gewone dingen te benoemen met deftige, aan den Bijbel ontleende zegswijzen.
Dat is n iet goed.
Dat haalt het heilige naar beneden en men ontneemt zijnen leerlingen de schuchterheid voor 't heilige, die het kenmerk is van den
waren Christen.
Een liefhebbend kind spreekt immers ook altijd met teerheid
over vader en moeder.
„De kinderen moeten onder de Bijbelsche les nooit lachen," zei
jaren geleden een onderwijzer, dien ik acht, tot mij. Ik ben het niet
met hem eens.
Maar laten we toch waken geen uiting te geven aan alle komische opwellingen.
Laat de scherts specerij blijven, waarvan men weinig gebruikt,
wil 't onze spijzen doorgeuren ; te veel bederft het lekkerste eten.
Ook hierom moet men voorzichtig zijn.
Er zijn er onder de kinderen met weinig teer gevoel, maar
met veel neiging tot spotlust en dezen nemen er 't hunne uit.
Jeugdige oppervlakkige grappenmakers, die later oude zwetsers
worden.
Ook zijn er onder, die geen gevoel hebben voor humor; die 'm
niet verstaan, ook hier kan men kwetsen met de beste bedoeling.
Maar waar zijn geen gevaren aan verbonden en wie is er zonder gebrek ?
Ik wensclite wel, dat onze literatuur, dat machtig middel tot volksopvoeding, wat meer van den heerlijken humor ware doortrokken.
De humor schijnt in de tegenwoordige lectuur contrabande.
De mensch wordt vertoond in al de vailheid en dm jammer
der zonde.
Het leven wordt van den sterk-zinnelijken kant geteekend.
Gelukkige huwelijken komen sporadisch voor en het huwelijksleven wordt zoo realistisch mogelijk geschilderd.
Vuile, obscene dingen worden tot in de fijnste trekjes en met
groote liefhebberij gemaald.
Men wordt in achterstraten rondgeleid en in de balzalen der
groote wereld gevoerd, waar men de meest verdorven individuen
leert kennen.
Zulk realisme moet leiden tot pessimisme.
Alle verheffing gaat te loor en het idealisme heeft geen vat meer
op onze jongelui.
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Ze loopen rond met een leege ziel zonder kennis en" zonder behoefte aan hooger leven.
Geeft onzen jongen menschen weer onze oude schrijvers in handen.
Oeeft ze een Beets, een Van Lennep en anderen, opdat dezen met hun
min of meer verfijnden humor weer een lichtstraal kunnen werpen
in het pessimistisch duister
De humor zal hun menschenliefde verhoogen en hun hart verwarmen en hen weer mcer ontvankelijk maken voor hooger en heiliger gevoelens.
ROTTERDAM.

S. STEMERDING.

Uit de Eksamenzaal.1)
11.

"Goede morgen, mijnheer! wij willen een beetje met elkaar
prat.en over opvoeding en onderwijs. U is natuurlik als onderwijzer
werkzaam geweest, want . . . . ?" "Ik heb een bewijs over moeten
leggen van minstens twcejarige werkzaamheid". "Juist, dat wist ik
dus zo weI, maar wat ik niet weet, is, in welke klasse u werkt of
gewerkt hebt". ,,'k Ben nu in het derde en vierde leerjaar werkzaam,
die zitten in een lokaal", "Welzo, dan kan u mij wei eens een serie
leesboeken opnoemen voor het voortgezet lecsonderwijs". "Ligthart en
Schcepstra : De wereld in". "Ooed, kan u me nog andere series opnoemen?" "Meerwald en Nijk: In Woord en Beeld, Honing en Vos,
Van Eigen Bodern ; Leopold, Leesboek voor de volksschool". "Heel
goed, dan gaan we daarover eens praten".
Exarninator beproeft het op allerlei manieren, maar kan geen
voeling krijgen. Eindclik zegt de candidaat: "Eigenlik ken ik die
boeken niet van nabij; in school gebruiken we : Ter Borg en Wiersinga: De Schoolvriend". Onmiddellik gaat de examinator daarop in
en nu blijkt, dat de candidaat van deze boekjes wel "vat weet. Maar
een deel van de kostbare tijd was weg en kon niet voor de tweede
maal gebruikt worden.
1) Door verschillende omstandigheden bleef dit vervolgartikeltje liggen. Het
was reeds ingezonden, voordat de heer Wirtz uit de redactie trad en wordt met
zijn toesternrning geplaatst,
De Redactie.

1^o
Nu vraag ik me zelf telkens af : waarom zijn de candidaten zo
dwaas om studie en school, theorie en praktijk zo geheel te scheiden?
'k Weet wel, dat het eksamen lang niet past op de schoolpraktijk,
maar daarom juist moet men de scheidingslijn niet langer maken dan
die reeds is. Een onderwijzer, die nauwkeurig kennis neemt van datgene, wat in zijn eigen school (niet slechts in eigen klas) gebruikt
wordt ; die de methoden van eigen school bestudeert, bereidt zich
zelf op de beste manier voor met liet oo op het eksamllim ►1 en oefent
zich tegelijk in de praktijk van het schoolleven, want hij leert werken
let bewustzijn.
Is het nog altijd vrees voor de richting der eksaminatoren, die de
candidaten doet besluiten geheel andere boeken te bestuderen dan in
de school liet de Bijbel op hun plaats zijn ? Dan noem ik dat een
ongemotiveerde vrees, want vooreerst zijn de verschillende richtingen
in de kommissies vrij gelijk vertegenwoordigd, niet slechts in die voor
rekenen, maar ook in de sub -kommissie voor paedagogiek, en in de
tweede plaats zijn we nu wel zo ver gevorderd, dat de vooraanstaande mannen bij het openbaar onderwijs behoorlik nota nemen van
hetgeen in de biezondere school gebruikt wordt : de leiders in de
Bond doen dit met de bedoeling propagandamateriaal te verzamelen,
maar er zijn ook heel wat voorstanders van neutraal onderwijs die liet
om geheel andere redenen doen. Mocht er inderdaad hier of daar --- wat
ik moeilijk kan gelooven — nog een eksaminator gevonden worden,
die eenzijdig naar zijn richting vraagt en alleen daarmee op de hoogte
is, dan wordt het hoog tijd om hen op pensioen te stellen, maar dan
zal dat eenzijdige nooit uitkomen, zolang de onderwijzers uit de
christelike school op liet eksamen zich zelf en hun beginsel verloochenen.
In verband hiermee wijs ik op het feit, dat heel veel candidaten
zich zelf in de war helpen door liet gebruik van verkeerde studieboeken. Telkens komt het voor, dat onderwijzers verklaren te staan
op het standpunt der vermogensleer, maar b.v. over liet geheugen
gaan praten in Flerbartiaansche gees` en met De R: afse terminologie,
zodat ze geen blijk kunnen geven van helder inzicht, eenvoudig omdat
-
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dit afwezig is. Hoe is dit te verklaren? In de Heraut hebben ze getrouw de hoofdartikelen gevolgd ; op een vergadering der afdeling
hebben ze eens een voordracht gehoord over de vermogensleer ; in
een schoolblad hebben ze daarvan wel iets gelezen en zo gevoelen
ze, dat die theorie toch eigenlik ook de hunne moet zijn. Nu gaan ze
studeren voor de hoofdakte en gebruiken . .. De Raaf. School en
studie worden alweer gescheiden, theorie en praktijk gaan aan 't
stoeien en het wordt . . . „een recht geloovig knoeien".
Natuurlik heb ik er niets op tegen, dat onze onderwijzers ook
kennis nemen van hetgeen anderen schrijven en zeggen ; ja, 'k zou
het zeer betreuren, als we op dit punt nu op onze beurt eenzijdig
gingen worden. Maar onder de jongelui, die voor de hoofdakte studeren, zijn er slechts heel enkelen, die zonder schade verschillende
stelsels kunnen bestuderen ; als ze weten, dat ze bestaan, is 't al heel
mooi ; maar willen ze, in welke richting dan ook, enige vastheid
krijgen, dan is liet nodig om allereerst één stelsel er goed in te
zetten ; het vergelijken kan dan later wel gebeuren. En wat is dan
natuurliker dan dat men begint met de theorie van datgene wat
dageliks in de schoolpraktijk voorkont.
Een derde opmerking in dit verband veroorloof ik me door te
wijzen op het feit, dat voor heel veel candidaten de leer der kommunicerende vaten niet toegepast wordt op hun studie ; m. a. w. ze
beschouwen de negen vakken voor het hoofdonderwijzerseksamen als
negen op zich zelf staande stukken, die niets met elkaar te maken
hebben.
Een goed zanger kijkt dadelik in welke toonaard een muziekstuk
staat en hij let op de overgang in andere toonaard. Dat men alles,
wat betrekking heeft op de-voordracht van het muziekstuk, ook zou
kunnen gebruiken om aan te geven op welke wijze een stuk proza of
poëzie moet gelezen worden, daarop wordt niet gelet, zelfs niet door
candidaat-directeuren van zangvereenigingen. Dat onze taal verschillende woorden heeft om het verschil aan te duiden tussen een waarneming en een gewaarwording ; dat we bij het ontleden verschil
maken tussen de ontleding van de zin in oordelen en die in begrip-
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pen dat een enkelvoudig oordeel parallel loopt met een enkelvoudige
zin, een samengesteld met de samengestelde zin en een gedachtenreeks met een periode, dat er veel meer van dien aard is : dit zijn
dingen, waarop de aandacht der candidaten blijkbaar nooit gevestigd
is en die toch de studie heel wat geniakkeliker en ook meer vruchtdragend maken. Ik erken alweer, dat ook de studieboeken in dit opzicht niet vrij uitgaan, maar voor de eksamenstudie is het van veel belang op die samenhang te letten : ten slotte begint men er dan iets
van te gevoelen, dat een beginsel, een levend beginsel verder doorwerkt dan men oppervlakkig wel meent.
;

J.c.w.

De Montessori Methode.
Vijf 'jaar geleden opende Dr. Maria Montessori het eerste „Casa dei
Bambini", „Tehuis voor Kinderen" te Rome. Hier begon zij op normale
kinderen de opvoedkundige beginselen toe te passen, die zij reeds vroeger
proefhoudend bevonden had bij de opvoeding van idioten en zwakzinnige
kinderen. Door de lezing en vertaling van Séguin's boek : Traitement Moral, Hygiène et Education des Idiots'', die met zijn methode zeldzame resultaten had bereikt bij idiote kinderen, was zij tot de overtuiging gekomen,
dat de navolgers van Séguin, die over gebrek aan resultaten klaagden, wel
zijn hulpmiddelen hadden gebruikt, doch zonder in den geest van Séguin
te zijn doorgedrongen. Zij vond gelegenheid praktisch de beginselen van
Séguin toe te passen en bemerkte, dat de resultaten inderdaad buitengewoon waren. Tevens bevond zij, dat in deze beginselen niets school, wat
niet bij de opvoeding van normale kinderen even goed zou kunnen toegepast worden.
Deze ervaring hield haar dermate bezig, dat zij besloot dieper door te
dringen in de opvoedkundige denkbeelden, die het onderwijs aan normale
kinderen beheerschten. Ze had een voorgevoel, dat zij voor dit onderwijs
een beteekenisvollen arbeid zou hebben te verrichten. Zij, doctor in de
medicijnen liet zich inschrijven aan de universiteit te Rome als studente in
de philosophie en volgde aldaar de cursussen in exprimenteele psychologie, die
.
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kort te voren gevestigd waren aan de universiteiten te Rome, Napels en
Milaan. Tegelijkertijd deed zij waarnemingen in paedagogische anthropologie aan de Lagere Scholen. Het was in dien tijd, dat de uitnoodiging tot
haar kwam, de leiding op zich te nemen van liet eerste „Tehuis voor
Kinderen", dat te Rome geopend werd in de armste wijk der stad n.l. San
Lorenzo. In dit gedeelte van Rome had de „Vereeniging tot Stichting van
goede woningen", een belangrijk werk van weldadigheid ondernomen. Zij
kocht huizen op , om die te verbouwen en in te richten voor afzonderlijke
woningen. De meeste huizen toch waren zoo ingericht, dat in één vertrek
een heele familie, vader en moeder, zoons en dochters, vaak nog vermeerderd niet een kostganger, gehuisvest waren. In vele vertrekken
kon licht en frissche lucht ternauwernood doordringen. Om in dezen toestand verbetering te brengen, werd bovengenoemde vereeniging opgericht,
die eerst betere woningen schiep en daarna door opvoeding der jeugd ook
het verstandelijk en zedelijk peil der bewoners trachtte te verhoogen. Tot
dezen idealen arbeid gevoelde Dr. Montessorio zich onmiddellijk aangetrokken
en zij nam de leiding van het eerste „Tehuis voor Kinderen" op zich. Te
meer gevoelde zij zich tot dezen arbeid aangetrokken, omdat zij hierin een
schoone gelegenheid zag, te beproeven of inderdaad de opvoedkundige
beginselen door haar toegepast bij de opvoeding van zwakzinnige kinderen
ook konden aangewend worden bij normale. Zoo dit mogelijk was, dan
zou dit zeker in de eerste plaats het geval zijn bij kinderen van 3 tot 6
jaar, die in zooverre met zwakzinnige kinderen gelijk staan, dat zij beide
nog niet ontwikkeld zijn, niet dit verschil, dat het normale kind w e g e n s
z ij n 1 e e f t ij d nog niet ontwikkeld is en het abnormale w e g e n s g ernis aan intellectueele kracht.
In de praktijk bleek haar vermoeden gegrond te zijn. Bij normale kinderen waren met haar methode meer dan gewone resultaten te bereiken.
't Is deze methode, die zij beschreven heeft in haar boek ,,Il Metodo della
Pedagogia Scientifica applicato all' educazione infantile nelle Case dei Bambini" en waarvan l^ortelings een Engelsche vertaling verschenen is, getiteld:
The Montessori Method by Maria Montessori, met een inleiding van Prof.
Henry W. Holmes van de Harvard Universiteit. Op dit interessante werk
komen wij later terug. S.
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Ter behartiging.
Uit de aphorismen van NELLIE VAN KUL.
Allerlei omstandigheden, karaktertrekken, opvoedkundige drogredenen,
averechtsche vroomheid, kunnen er een moeder toe brengen lief te hebben
zonder lief te koozen. Maar de kinderen, naïeve zinnewezens als zij zijn,
begrijpen die bloesemlooze liefde niet, en keeren zich af van de moeder,
die hen in hun diepste wezen onbevredigd laat. En te laat, wanneer het
kwaad niet te herstellen is, bemerkt de moeder soms, dat de natuur gaat
boven de leer, en dat de zon en de dauw het beter doen dan wij menschen.
Laten wij wezen als de zon en de dauw, warm en weldadig.
Een blijmoedige stemming is een groote draagkracht; en liet is pleizierig omgaan met menschen die oog hebben voor den lichten rand rondom de zwartste wolken.
Wij zijn nu eenmaal op de wereld en bij veel wat ons neerdrukt is
er toch ook veel, dat ons opwekt en verheft.

Men kan een opvoedkundige bibliotheek gelezen hebben en van buiten
kennen, en toch geen opvoeder zijn. Maar ik geloof, dat wie zichzelven
kent; wie zichzelven harde waarheden durft zeggen, maar ook geduld met
zichzelven weet te hebben als met een klein hulpeloos kindje, -- dat die
een goede opvoeder wordt. Want die heeft gemoedsleven, die begrijpt.

Het doel der opvoeding moet niet zijn het afleggen van gebreken,
maar het versterken van den wil en verteederen van het geweten; wij
moeten dus het kind niet zoo zeer opvoeden tijdens zijn kwade, maar
leiden en sterken tijdens zijn goede momenten.
Wij moeten de buien, die wij niet hebben kunnen afleiden -- eenvoudig laten voorbijdrijven ; wij moeten boven alles leeren liefhebben : wijd,
breed, hoog en diep, met een liefde, die naar alle richtingen uitstraalt; met
een solidaire liefde, die ons kind en de menschheid maakt tot één organisme.
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Vraag het prospectus van aardrijkskundige stereoscoopplaten
van Nederland en het Buitenland.
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opgericht.

De Nederlandsche Fabriek van

TURNARTIKELEN en
SCHOOLMEUBELEN.
te AMSTERDAM.

Direc tle : \\T. G. HASPER en J. H. I~E:UNI:~,
Telefoon 1001, 2e Leeghwaterstraat ..it
lever t

Eerste Klasse Fabrikaat.

COM P LET E M E UBI LEE R IN G.

De firma

J. J. van der Burgh. De\Jenter,

STOOMDRUKKERIJ "DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt qedrukt. beveelt zich
bij Schoolbesturen en H. H. SchooHloofden beleeid Jar} tot
het rlrukken van

Lesroosters - Programma's,
Jaarverslaqen. Contr6lekaarten, enz, enz.

GEB R.:VAN 1't1AL SEN
DF~r~"i-jAA G ~~

HOl,l,ANDSCHE
j"ck 0 0 lm,e ub e len
DOE Lr,1A7'IGER DAN
AME RIKAL~NS GHE.

Pr!/s~ouranlo!aanvraag:

Aangernoedigd door het groote succes, dat onze le serie geschiedkun-

dige legplatcn ten deel mocht vallen, besioten wij een NIEUWE SERlE
van 6 legplaten saam te ~ stellen, waarvan de stukjes, evenals van de Ie
serle, in onze artikelen verpakt zullen worden
Wij hcbben getr acht in de met zorg gekozen onderwerpen dezer NIEUWE
SERJE niet aileen eene aangename bezigheid te verschaffen, doch tevenst
een lcerrijke reclame te maken en kozen daarvoor platen en kaarten. Het
~cht.'el heeft cen beeld van de ontwikkeling van ons land van vobr Christus
tnt op onzcn tijd. [)l1S Geschiedenis en Aardrijkskunde. De titels der platen
zijn:

]

[)C ontwikkeling van Nederland.
De Romeinsche tijd in plaat en kaart.
De middeleeuwen
"
1flliH-l G4~

4.

1f)4~-17Y5

1.
:l.

5.

•

•

•

1795-IH13
f).
]H30-1910
Om het werk, waaraan de meeste zorg is besteed en waarbij uit de
heste bronnen is geput, nog waardevoller te maken, hebben wij er een
keurig . boekje aan tocgevoegd, geschreven door een bekend pzedagoog,
waarin op leerzarne en tevens onderhoudende wijze in korte trekken de
gcheele gcschicdcnis, znoals de platen en kaarten die geven, wordt hcIrandeld,
Ook lieten wij wederom een passende Legdoos maken, waarin de omtrekken der platen met genoemd boekje zich hevinden, zoodat de verklaring
hij het leggen der platen steeds hij de hand is om geraadpleegd te worden.
De prijs der ~e legdoos ME~r B()EKJE rnoesteu wij vaststellen 0('1 2:-)
cent franco tocuezonden, terwijl wij teVl'I1S hcsloten de hoekjes apart verktijgbaar tc stollen voor 10 cent.
Wij zenden deze nieuwe reclarne de wereld in met het vertrouwen,
dat de moeite ell zorg, hieraan hestecd met even veel, kon hct I ijn, 111ft
meer succes hekroond t110gC worden dan de vnrige serie.

8. J. LINDEBOOM & ZONEN,

Am,t.,.dam.

Koekfabpiek "De Mederlanden.'·
VI·na~ nnze ()ntbijt .., Sueadekruhl, Gemberkeek
in de prijzen van ]0, 12'" 20, ~5. 30, 4':', 50 cent.

Boterkoekje. per
Botercpoqueltes, per busie 35

busje 25 cent
cent en tal van andere verpakte

artikcleu waar bovcngcuucmde Rccl.uuc in te vinden- is.

Sh
C 00 1- en Studleeboeken

e

Gcmakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Boekhandel W. TEN HAVE,
voorhecn Hovekers Boekhandel.

KALVERSTRAA'r 154 b. h. Spui -

Tel. 4066.

H.V. Brood. en._Resd f i .w,,ONS=BEB1N-L '„
,

Cornelis Trooststraat 16-18-20, Amsterddm.
opgericht te`r bevordering van Zondagsheiliging Gloor gel^eele afseh fiiig van 1aei1tal1)e'i(i

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit van de. beste grondstoffen zijn wij zoo vrij
een . vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dit tijdschrift
om ons te steunen in bovengenoemd doel door het brood van
deze bakkerij te betrekken.

F. W. 1{i TTER, Mr. Bakker.

~ -. ALLE -

NATUUR~en SCHEIKUNDIGE INSTRUMENTEN.
voor het L. O. en M. U. L. O.,
levert M. SANDWIJK

Electr.

van

Instrumenten
Jonker. Fransstr. 122, Rotterdam.

Vakkundige afwerking.

Billijke berekening.

Alle reparaties worden spot dig en oordeelkundig. uitgevoerd

Prijscouranten op'aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeres Hoofden van Scholen en . van Landbouwcursussen.

Firma P. OUT

ZAAN

E

s

Speciaal, adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf.. en Teekencursussen.
SPOEDIGE LEVERING.
-NETTE VERPAKKING
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

FABRIEK VAN

Natuur- en Scholiundige Instrumenten,
T. Ten. Bosch -Apeldoorn.
PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

Uitgaven van G. F. CALLENBICHteN ijIcéjik.
Kaart van ' Palestina, bewerkt door J. VAN DER PUTT 2
-

4

bladen. Tweede veel verbeterde druk. Prijs f2 50, opgeplakt: op
linnen . en voorzien van mollen f 6,75, idem gevernist f 9,75
Bijbelscha Wandkaart, bewerkt door -J. -VAN DER PUTTE
6 bladen. Prijs f 3,75, opgeplakt en voorzien van rollen
f 8,77, idem gevernist f 9,75.
De kaart van Palestina heeft een grootte van 148 bij 116 c.M.
De Bijbelaehe Wandkaart heeft een grootte van 176 bij 130 c.M

Atlas Voor 8/1b913óhe Aardrijksw en oudheidkunde

door C. 000TE en K. WIELEMAKEI R.
Prijs ingenaaid f 2,20.
—
Gebonden f 2,50:
De Evangelieverhalen, - voor schoolgebruik gerangschikt
en bijeengebracht door P. STIENSTRA, Hoofd eerier Chr.
School. Prijs i-ngenaaid f 1,-- gebonden f 1,25.
0VérZiCht der liijhelsche Geschiedenis. Repetitie-`
boekje bij het Bij belsch onderricht, door P. VAN DER Koor,

Kort

Hoofd der Bijz. School te Nr eveen. Prijs gekartonneerd f0,50.

Zonnestralen, Geïli ustreerd leesboek voor de Bij belsche

Geschiedenis in School en Huis, door J. SCHOUTEN, la

(oude Testament) I b (Nieuwe Testament). Prijs per stukje,
stevig; gekartonneerd f 0,30.
Hierlangs af te knippen.

Aan den Hoor G. M. Kiemkerk,
UITGEVER TE HILVERSUM.
Ondergeteekende wenscht te ontvangen:
1 LINNEN PRACHTBAND voor den Vierden Jaar-

gang van het „Paedagogisch Tijdschrift" voor
het Christelijk Onderwijs a * 0,45
4S
De band is berekend on het bij voegen der Recensiebode.

Woonplaats en adres :

Handteekening:

N.B. Dit biljet kan _ ook ingeleverd worden bij een boekhandelaar. Bij
rechtstreeksche toezending in envelop met 1 ets. postzegel, mits
alleen ingevuld met naam en woonplaats, aan den uitgever, gelieve
men het verschuldigd bedrag gelijktijdig per postwissel over te
maken.

UITGAVE VAN

J

B. WOLTERS TE GRONINGEN.

VAN VROEGER TIJDEN.
LEESBOEK VOOR DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS
VOOR DE CHRISTELIJKE SCHOLEN.
DOOR

P. OOSTERLEE en H. WAGENVOORT.

Gen. met 2 gckl. en zwarte plaatjes door

W~

K.

DE BRUIN.

Compleet verschenen in drie deeltjes.

P,.ijs,

p,,. deB/tjs

••.

f 0,40.

Te loven valt in dezc boekjes : de nauwkeurigheid, de
welverzorgde taal en stijl, de nejte uitvoering; vele plaatjes
vormen een wvlkome illustratie en bevredigen den tekst.
School m. d. Bijbet.

UITGAVE VAN

J.

B. WOLTERS TE GRONINGEN.

UITGAVE VAN

J.

B. WOLTERS TE GRONINGEN.

P. V.:\N AALTEN en A. C. DEN BESTEN,

IN Dc Lc'JENDE NtiTUUR.
Leesboek ten behoeve van het Onderwjjs in de Natuurlijke Historie, voor Christelijke Scholen.
C01\\PLEET IN DRIE DEEL~r JES.
Geillustreerd met gekleurde en ~,\"arte plaatjes.

Prijs, per deeltje

f 0,35.
Ziehier een leesboek, dat wij
met blijdschup hehheu ontvangcn
en met stijgcnd genoegen hebben doorgelezen. Een Leesboek
dat wis en zeker de volle helangstelling van de schooljeugd
zal genieten, want de juiste toon
is er in getroften. Ieder lesje is
weer opnieuw sappig en frisch.
J let beschrijft de dingen zoo natuurlijk en zoo aantrekkelijk als
iedeee jongeu ze zeit heeft ondervonden of zelf zal willen
meernaken.
Het is cen bock, dat de liefde
tot Gods heerlijke Schepping,
die in het hart van ieder jeugdig menschenkind Ieett en die
wij zelfs met onze dorre schoolopvoedlng nog nauwclijks vermogen tc vernietigen, dat die
Hefde zal aaumoedigen, steunen

en leiden. Het is cen boek, niet
met nog eens gekauwde boekenwijsheid en
groote-menschen
pedantcrie, maar met, ecbt gevoelde, naar 't leveu weergcgeven taiereeltjes, waarbij oak de gesprektoon met gepaste losheid is ingevoerd. En daarbij, een bock, ten
volle geschikt voor onze Christelijke School. Geen preek en toepassing bij ieder lesje, maar tusschen de gesprekken het verhaal van
het levcn in een Christelijk gczin en in de gesprekken op geheel ongcdwongen wijze uitgesproken wat ook een Christen hij het aanschouwen van Gods Schepping gevoelt en moet zegucn,
Overigens hebben de schrijvers gcschreven 111et kennis van zaken.
Achter zulk een vlotloopend gekeuvel ligt heel wat hreeder studie
en dieper onderzoek. Dit bockje is goed bij. Het maakt tusschen de
beste boekjes die wi] op dit gebied in de school kunnen ' gebruiken
een uitnernende figuur. De illustraties zijn Oink en gocd.
J\\et zulke uitgaven is de Christelijke school ten ~eerste gehaat.
Wi] wenschen schrijvers en uitgcver een welverdiend succes!

Paedag. Tijdschrift v.h. Christ. Ond. 4e jaarg. 1911-12.

UITGAVE VAN

J.

B. WOLTERS TE ORONINGEN.

M. B. HOOGEVEEN,

et zuiver schrijven der werkwoordelijke

vormen1
Derde druk. Prijs f 0,30.
ieJuldeIzgn:
Uit 1
ook, Glit is cel] zeer pi ri=zelh t oel je, chic wc Iij c1esn tww .
_rt`-}.)I' 1keu.
in ti
i eii tir'^i k in ons IJl:icl reeds

M. B. H000EVEEN,

Het zuiver schrijven der naamvaisvormen.
Prijs f 0 5 30.
1 ir (le b(iio^}I'slechi n gen
i Iei i"IjIE1, 1Ii(: \\eet
-e1k een te'Ie'iti'sft 11in)' en in1:1k
^l,liiIlllll Ii t ti 1'.ikun v;1I1 [den eerstl)t'gilln['nue in lier VC.I`.'oege'I1 en 1'[_'i'huioeIt kusr, zal met dit boekje niet groote belzin(- -

stelling !.r tlnl'S 11)aken en liet bij zijn onderricht dmikbijnia'
gebruiken.

.v;( t{II' '

'rlurl.

M. B. HOOGEVEEN,

Voorlooper van de Nederi. Spr3akkunst

,

YoOL' scholen met iM. U. L. O. opleidende voor H.B.S.,
Km11eI.- en \or1i1 lal,el1()1191 e iz
Tweede druk Prijs f 0,50.
Uit cie !beo r'cleehingen
%Ienniliflaal tiU er flie11 (le'il 4t`111'IjVI' (vc111 weliselieIl niet dein
C'111kki
t ['il
I'[?G, (lie ti hij [1E't1, of nier (le ,lat"(1I1e Ie(Iaetie,
ru,l1 ` ei se111j n el .1.1It de
(lie hij t.'1' [):I)SC1111'lj' in
Van eeil14
i (rr llrr.
h Ind (l=p st.

M. B. HOOGEVEEN EN W. K. B. LUSTIG,

Oefeningen behoorende bij „Iioogeveen's
Voorlooper van de Nederlandsche Spraakkunst"
Twee stukjes.

Prijs á f 0,40.

1 Tit (1 - beeurdeelin en:
M ct tngsrv,:tlli:)•e zrg zijn de voorbeeldern i ekozenl: (Ee Vt nm
W .1a1'UI1d('I' deze st(.if' wordt o1 ?'ediseht, kin siie!d en t t model,
zooal s WP V cui den lieer 1 T ou)'gev ee n tru ti veii In] Ut' 11 teil ve't',

\v t(h ren .

1i'rrfl 1.

r•Ii(e)//)I^i 1

U fle `P \V E N VAN 1-1. NO(JRDIIOFF TI' GiVONINGL

Nieuwe Uitgapen en Nerdruiken
SEPTEMBER 1912.
R. BOS. (Jeïllustreerde schoolatlas dcr geheele aarde.

In 44
kaarten, vele bijkaartjes en 160 platen. Tiende verbeterde druk.
Prijs f 0,90. Gecart. f 1.25. Gebonden f 1.40.

W. P. A. GRIMME.

Scheikunde voor Land- en Tuinbouwwinter-

cursussen. Tweede herziene druk . . . . . . . . f 0.45
P. HOESTRA. Inleiding tot de Meethinde, ten dienste van uitgebreid Lager Onderwijs, Ambachtsscholen, de laagste klasse van
H. B. Scholen enz. Eerste deeltje. Met figuren. Tweede herziene
druk. Prijs . f 0.40
R. HOL. De Jeugdige Zanger Theoretische en practische handleiding
bij het Zangonderwijs inzonderheid op de schoten. le deeltje. Dertiende druk. Prijs f 0.30
J. de JOSSELIN de JONG. Blikken in Britannië Opstellen der
vertaling in het Engelsch. Vierde gewijzigde druk. Prijs f 0,75.
Dr. J. IGORS. Beschrijvende Meetkunde. Eerste deel. Vijfde druk.
Herzien door Dr. 0. Postma. Tekst giet Atlas. Prijs . . . f 1.50.
J. STAM en A. van WAMEL. De eerste leerjaren- voor het onderwijs in handenarbeid. (Papierarbeid). Handleiding voor school
en huis. Tweede druk. Geheel .herzien en aangevuld door _J. Stam.
deeltje.
Metet ruim 300 figurén. Prijs . . . . . . f 0,80
J. VELDKAMP en K. de BOER.. Eenheid in den Volkszang.
47 Liederen tweestemmig gezet, bevattende de verplichte liederen van
Amsterdam, Arnhem, Hilversum, Leiden en Limburg en 18 liederen
uitgekozen door de commissie voor Eenheid in den Volkszang. Uitgave in Notenschrift. Tweede vermeerderde druk. Prijs f 0.25
D. B. WISSELINK. Theorie der Rekenkunde. Eerste deeltje.
Achtste druk. Prijs . . f 0.75.

ander uit de Practijk. Berekeningen
van Post-, Spaarbank-Kassierszaken, enz. niet vraagstukken voor
Hoogere Burger-, Kweek- en Normaalscholen en privaatgebruik.
Eerste stukje. Vijfde verbeterde druk. Prijs . . . . . f 0.30•

W. H. WISSELINK. Een en

w. H. WISSELINK. Meetkundig Rekenboek. Tweede Stukje
(Lichamen). B. Vraagstukken. Tweede verbeterde druk. Prijs f0,25.
P. WIJDENES en Dr. Ie LANGE. Leerboek der Alge
bra.
Tweede deel. Tweede druk. Prijs Gecart. . . . . . . f 1.00
Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen.
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OUDE GRACHT U

TRECHT i3.o.BAKKERBRUG

DEMISAISONS meer geschikt om als gekleed . te dragen, kraag
van de zelfde stof met en zonder zijde op de revers. Van grijze
lersche en Donegal Tweed, Super Vicuna, Shetlands, Duvetine
en gemêleerde Meltons lieten wij een enorme keuze maken.
f 15,
f 18,
f?o,
f22,----f25,
f 30,
f 32.
f35,--Zeer nette DEMISAISONS f 7,--- f 9

f 10,- f 1 f,_ f 12,- f 14,

Als het vochtig is of zeer nat, draagt dan onze OVERJASSEN
van „Briarproof" beter en solieder kleedingstukken bestaan er niet.
FANTASIE ULSTERS 1 en 2 rij knoopen met en zonder fluweelen kraag, zacht rollende buigzame revers, keurige opgestikte
zakken voldoen bijzonder. Zeer populaire modellen, men verzuime
beslist niet ze te passen.
Van Schotsche Cheviots, lersche Frieres, Harris Tweeds, West
of England Stoffen lieten wij een fijne keuze confectionneeren.
f 10, f 11, f1, f15,---fl f20, f22, f 25.
f 32,
f 30,
f 28,
Heeren Winterjassen, Pantalons, Chambre cloaks
Pelsjassen, Capes, Regenjassen.
Zeer nette Jekkers in de prijzen: f 2,- f 2,25 f 2,75 f 3,25
f 8,
f 5,
f 6,
f,
f 4,
Meisjesjekker vervaardigd van Ratiné en Krulduffel.
Jongensjekker vervaardigd van Ratiné en Krulduffel.
Zeer groote sorteering
Kinder en Jongeheeren Overjassen in de prijzen van f 2,---f 9,f 78.
t 2,75 f 3,25 f 3,75 f 4,25 f 5,
f 6,
f 14,
f 15,
t 10,- f 11,
f 13,
Jij vestigen in 't bijzonder de aandacht op onze KI N DERKLEEDIN G die nimmer zoo hoog stond in stijl.
Afdeelïag Kleeding naar MAAT.
Wij offreeren de productie van de beste Engelsche fabrieken,
omvattende West of England Worsteds, Serges en Cashmeres,
Schotsche Cheviots en lersche Tweeds.
Deze stoffen in de laatst uitgekomen dessins kunnen alleen
door onze tusschenkomst betrokken worden.
Men bezichtige geregeld onze étalages.
Zondags gesloten.

'7ereeniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs.
De voorstellen der Grondwetscommissie.
ARTIKEL 192.

Rede, gehouden door Prof. Woltjer, ter inleiding der jaarvergadering
van bovengenoemde vereeni bging, 11 Sept. 1912.
„De voorstellen der Grondwetscommissie, wier Rapport 15 Mei
van dit jaar aan de Koningin is uitgebracht, zijn voor het Christelijk
onderwijs en dus ook voor onze Vereeniging van zeer groote beteekenis Tot de , artikelen, waarvan wijziging is voorgesteld, behoort,
zooals te verwachten was, ook het bekende artikel 192, dat handelt
over het onderwijs. 't Zal U, M. H., naar ik vertrouw, niet onaangenaani zijn, wanneer ik ter inleiding van deze jaarvergadering, over
de voorgestelde wijzigingen enkele korte beschouwingen aan Uw aandachtige overweging aanbeveel. Ik heb daartoe het thans vigeerende
artikel 192 en de wijzigingen door de Grondwetscommissie daarin
voorgesteld, naast elkander laten afdrukken.
ART. 192 oud.

ART. 192 nieuw.

Het openbaar onderwijs is
een voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering.

Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg
der Regeering.
Het geven van onderwijs is
vrij, behoudens het toezicht der
Overheid en bovendien, voor
wat het- lager en middelbaar
onderwijs betreft, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid
en de zedelijkheid van den onderwijzer ; het een en ander door
de wet te regelen.
Voor zoover zich eene behoefte aan ander algemeen lager
onderwijs openbaart dan waarinn door de ingezetenen wordt

De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet
geregeld.
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Er wordt overal in het Rijk
van overheidswege voldoend
openbaar lager onderwijs gegeven.
Het geven van onderwijs is
vrij, behoudens het toezigt der
overheid en bovendien, voor
zoover het middelbaar en lager
onderwijs betreft, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid
en zedelijkheid des onderwijzers;
liet een en ander door de wet te
regelen.

De Koning doet van den
staat der hooge-, middelbare en
lagere scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de StatenGeneraal geven.

voorzien, wordt dit onderwijs
van Overheidswege verstrekt. De
inrichting van dit van Overheidswege gegeven onderwijs wordt,
onder eerbiediging van de godsdienstige gevoelens van de ouders
der schoolgaande kinderen, door
de wet geregeld.
Het overige onderwijs van
Overheidswege gegeven wordt
eveneens bij de wet geregeld.
In de kosten voor het
algemeen lager onderwijs, op
scholen door ingezetenen vrijwillig opgericht, wordt, onder
voorwaarden en volgens regels
door de wet te stellen, door de
openbare kassen voorzien, op
gelijken voet als zulks geschiedt
ten aanzien van dit onderwijs
op scholen van de Overheid uitgaande.
De Koning doet van den
staat van het geheele onderwijs
jaarlijks een uitvoerig verslag
aan de Staten-Generaal toekomen.

Vergunt mij in de eerste plaats de voorgestelde wijzigingen ieder
afzonderlijk te bespreken, om daarna het geheele gewijzigde artikel
meer in het algemeen en in verband met het verleden en de toekomst
te beschouwen.
Het eerste lid van het nieuwe artikel verschilt van het eerste lid
van liet oude slechts in de weglating van een enkel woord; in plaats
van het openbaar onderwijs wordt voorgesteld te lezen : het onderwijs
Het komt mij voor, dat deze eenvoudige wijziging het hart van de
schoolquaestie raakt. Reeds in de grondwet van 1814 vindt men de
uitdrukking : „is het openbaar onderwijs . . . een aanhoudend voorwerp van de zorge der Regering". De formule ging over inde grondwet van 1848, alleen met deze forrneele wijziging, dat het woord aanhoudend niet meer met voorwerp, maar met zorg verbonden werd ;
ook in 1887 werd niets veranderd, ofschoon reeds in 1885 Mackay
met eenige politieke vrienden in een amendement dezelfde lezing had
voorgesteld, die thans door de Staatscommissie is opgenomen.
De beteekenis van de wijziging is duidelijk, vooral wanneer men
zich herinnert, dat de linkerzijde zich steeds op dit eerste lid van art.
192 beroept om te betoogen, dat de Regeering, elke Regeering, door
de Grondwet verplicht is den bloei van liet openbaar onderwijs te
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bevorderen en niet te gedoogen, dat het bijzonder onderwijs dien
bloei in den weg treedt.
Wordt de thans voorgestelde lezing in de Grondwet opgenomen,
dan volgt daaruit niet, dat de Regeering geen zorg heeft te dragen
voor het openbaar onderwijs, maar slechts dit, dat zij niet alleen over
het openbaar, doch ook over het bijzonder hare zorg heeft uit te
strekken.
De verandering, in het eerste lid van het artikel voorgesteld,
moest eene wijziging in de orde der volgende leden ten gevolge
hebben. Wat thans liet vierde lid is handelt niet alleen over het openbaar, maar over alle onderwijs, ook over het bijzonder ; het sluit zich
dus in de nieuwe redactie als van zelf bij het eerste lid aan. Vandaar
dat het vierde lid thans tweede lid geworden is. Verandering heeft
het overigens niet ondergaan, behalve dat nu gelezen wordt „voor
wat het lager en middelbaar onderwijs betreft" in de plaats van : voor
zoover het lager" enz. Zakelijk heeft deze wijziging m. i. geene beteekenis, formeel zal zij wel juist zijn, wanneer met let op liet begin
van het derde lid. Van het grootste gewicht is, dat het derde lid van
het tegenwoordige artikel 192 vervangen is door een nieuw lid,
waarin ook, met de door het nieuwe beginsel vereischte wijzigingen,
het tweede lid van het oude artikel is opgenomen.
Ik zeide dat het derde lid vervangen is; inderdaad zijn de daarin
aangebrachte veranderingen van dien aard, dat men niet anders dan
van een nieuw lid kan spreken. „Er wordt overal in het Rijk van
overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven" zegt het
oude artikel, welks dubbelzinnigheid tot zoo veel verschil van meening
aanleiding gegeven heeft. „Er wordt gegeven", de uitdrukking schijnt
imperatief : de grondwet eischt dat gegeven wordt. „Overal in het
Rijk", dat is, overeenkomstig art. 2 Gr.w., niet in Indië, maar alleen
in het Rijk in Europa, d. i. dus in Nederland. Overal in Nederland? dus in alle dorpjes en gehuchten? De bedoeling zal wel zijn
in alle gemeenten, als de kleinste eenheden, waaruit het Rijk bestaat. „Van overheidswege". Deze woorden zijn, naar mij voorkomt,
overtollig, daar openbare lagere scholen zijn „de lagere scholen opgericht en onderhouden door het Rijk of gemeenten" (art.3 L. 0.)
„ Voldoend openbaar lager onderwijs.'' „Voldoend", aan wie of aan
wat? Aan de bepalingen van de wet? (art. 16 L. 0.) Men zou
het kunnen denken. De M. v. T. bij de in 1878 voorgestelde en aangenomen wijziging van art. 16 L. O. zegt: „En wanneer de Grondwet
er bijvoegt, dat dit onderwijs, van overheidswege gegeven, voldoende
zijn moet, zoo wordt daarmede kennelijk uitgedrukt, dat het naar
omvang en gehalte aan het doel, dat er mede beoogd wordt, moet beantwoorden. Het is een maatschappelijke eisch, dat voor eiken burger
de verstandelijke opvoeding en de mate van algemeene kennis, gevorderd tot den arbeid, dien hij als lid der samenleving zal hebben
te verrichten, verkrijgbaar zijn moeten. Aan dien eisch moet van
overheidswege worden voldaan". Tot zoover de M v. T. Het is ons
allen bekend, hoe deze opvatting van liet woord voldoend in art 192
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der Gr.w., aan gemeentebesturen alle gelegenheid heeft gegeven, om
door het oprichten van openbare scholen, waar het onderwijs kosteloos gegeven wordt, de opkomst of den bloei van bijzondere Christelijke scholen voor lager onderwijs tegen te werken.
De oorsprong van deze bepaling der grondwet betreffende het
voldoend openbaar lager onderwijs klimt, voor zoover ik mij herinner,
op tot het jaar 1801. In een publicatie van het Uitvoerend Bewind
der Bataafsche Republiek zegt art 1 : Aan alle ingezetenen der Bataafsche Republiek zal eene genoegzame gelegenheid worden verschaft,
om derzelver kinderen behoorlijk onderwijs in de noodzakelijkste kundigheden des menschelijken levens te doen erlangen". Hemkes 1, 21.
De Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de Bataafsche
Republiek van 1806 schrijft eveneens voor in art. 2 : „De Departementale Besturen zorgen, dat alomme, zoo veel mogelijk, binnen hun
Departement gelegenheid voorhanden zij, om de Jeugd behoorlijk onderwijs te doen erlangen". Merkwaardig is in deze wet echter wat op
de aangehaalde woorden volgt: „maar dat echter door eene onbepaalde
toelating van scholen of onderwijzers, vooral te platte lande, derzelver
aantal niet te zeer vermeerdere", wat zeggen wil, als ik het wel begrijp : zorgt echter, dat het aantal bijzondere scholen niet te groot
worde. De eerste grondwetten bevatten een voorschrift, dat de Regeering te zorgen heeft dat er overal een voldoend aantal openbare scholen
zijn moet. Eerst de grondwet van 1848 geeft de bepaling, zooals zij
thans nog luidt; zij verscherpt het voorschrift van de schoolwet van
1806 en is sedert het sterkste bolwerk geweest der liberale onderwijspolitiek. Herhaalde malen, onder anderen door het boven reeds
aangehaalde amendement Mackay, zijn pogingen gedaan om het
3de lid van art. 192 uit de grondwet te verwijderen. Tot dusver zijn
ze niet gelukt. Wij willen hopen dat de aanstaande herziening het
voor goed begraaft. Het is waar dat men het woord voldoend zóó kan
uitleggen, dat het aan de volledige ontwikkeling van het bijzonder
onderwijs niet in den weg staat. Men kan op goede gronden beweren
dat aan den eisch van voldoend openbaar lager onderwijs ook dan
voldaan is, wanneer het bijzonder onderwijs regel, het openbaar aanvulling is geworden. Het voldoet onder die omstandigheden aan zijne
natuurlijke roeping om slechts dan op te treden, wanneer de werkzaamheid van hen, die in de eerste plaats geroepen zijn om in de
behoeften aan onderwijs hunner kinderen te voorzien, van de ouders
dus, te kort schiet. Zoolang echter dit voorschrift bestaat, is die uitlegging, hoe gezond en natuurlijk ook in menig opzicht, niet overeenkomstig de bedoeling van hen, die het in de opeenvolgende publicaties en wetten hebben opgenomen. Men zou dan ook verkeerd handelen, wanneer men het voorschrift, omdat het eene uitlegging in den
geest van de voorstanders der Christelijke scholen toelaat, bij de
grondwetswijziging liet voortbestaan ; het zou een twistappel blijven.
Het voorstel van de Staatscommissie laat terecht het derde lid
van artikel 192 geheel weg, ja meer nog, het spreekt niet meer van
openbaar en bijzonder onderwijs, snaar van onderwijs, waarin door de
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ingezetenen wordt voorzien en onderwijs van overheidswege verstrekt.
In de nationale wetten komt de onderscheiding van openbare en bijzondere scholen het eerst voor in de Publicatie van het Uitvoerend
Bewind der Bataafsche Republiek van het jaar 1801, waar in art. 3
gezegd wordt: „De School-onderwijzers, welke eenige toelagen, emolumenten, voorrechten, hetzij ten laste der Gemeenten, hetzij uit het
hierna te omschrijven School-Fonds, genieten, zullen door den naam
van Openbare of Gemeentelijke Schoolmeesters van bijzondere onderwijzers der Jeugd worden onderscheiden." Uitvoeriger is de onderscheiding bij de wet van 1806 gegeven.
Deze nameel konden in art. 192 van de grondwet niet blijven,
wanneer het. systeem der Grondwetscommissie zuiver zou worden uitgedrukt. In het nieuwe artikel 192 immers wordt voorgeschreven, dat
in de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door de
ingezetenen vrijwillig opgericht . . . . door de openbare kassen wordt
voorzien, op gelijken voet als zulks geschiedt ten aanzien van dit
onderwijs op scholen van de Overheid uitgaande. Het onderscheid,
dat van 1801 af, als het kenmerkende tusschen openbaar en bijzonder
onderwijs aangegeven werd, is daarmede vervallen, gelijk het in de
praktijk reeds lang is geschied.
Blijkt op den duur eene onderscheiding in naam tusschen de
scholen door de Overheid opgericht en die door de ingezetenen gesticht, wenschelijk of noodzakelijk, dan zal er wel eene gevonden
worden, die voor de gewijzigde omstandigheden past. De namen
openbaar en bijzonder te behouden, maar in de wet de veranderde
beteekenis duidelijk te omschrijven, zou ook een weg kunnen zijn
om aan de moeilijkheid te ontkomen, doch een dergelijke omschrijving is in de Grondwet niet op haar plaats. Het door de Staatscommissie in artikel 192 aangegeven systeem voldoet aan den wensch
niet alleen van de rechterzijde, maar ook van niet weinigen, die tot
de linkerzijde in het politieke leven behooren : de Staatscommissie
gaat uit van de stelling: het bijzonder onderwijs regel, het openbare
aanvulling. Het derde lid spreekt dit onomwonden uit: „Voor zoover
zich een behoefte aan ander algemeen onderwijs openbaart dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit onderwijs van
Overheidswege verstrekt."
Het uitgangspunt is derhalve : in de behoeften aan algemeen
lager onderwijs wordt door de ingezetenen voorzien. Eerst dan,
wanneer en voor zoover zich eene behoefte aan ander algemeen
lager onderwijs openbaart, wordt dit van Overheidswege verstrekt.
De taak van de Overheid is dus subsidiair; zij komt te hulp met
hare scholen, wanneer de ingezetenen de op hun rustende taak, om
welke reden ook, niet uitvoeren.
Niet .volkomen duidelijk vind ik in dit derde lid van het nieuwe
artikel liet woord ander. Beteekent het van eene andere soort, van
eene andere godsdienstig-paedagogische strekking en richting? Er is
alleen sprake van algemeen lager onderwijs, dus niet van uitgebreid
of meer uitgebreid, ook niet van lager vakonderwijs. Op de behoefte
-
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aan andere of meer leervakken kan dus het woord ander niet slaan.
Of staat ander in de plaats van meer, en is dit woord daarom niet
gekozen, omdat het dubbelzinnig zou zijn, daar liet ook bij algemeen
zou kunnen worden genomen: meer algemeen? Ik geloof het niet,
ofschoon het zou kunnen zijn. Onderstel, dat er eene plaats is met
eene bijzondere school van 240 leerlingen. Er zijn echter in die plaats
een aantal leerlingen, die deze school zouden willen bezoeken, maar
niet toegelaten kunnen worden, omdat er geen plaats meer is, terwijl
het bestuur der school geen tweede school wenscht op te richten.
Wat moet er dan gebeuren? Dan moeten de ouders van de leerlingen
die op de bijzondere school geen plaats konden krijgen, zelf eene
bijzondere school oprichten. Indien zij het echter daarover niet eens
kunnen worden en dus geen bijzondere school door hen wordt opgericht, wat dan ? Is dan het geval aanwezig, dat in het derde lid verondersteld wordt? Dan openbaart zich de behoefte aan meer (algemeen) lager onderwijs, dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien.
Moet dan aan die kinderen onderwijs van Overheidswege worden
verstrekt ? Wanneer met het woord ander bedoeld wordt meer, dan
zou de vraag bevestigend moeten worden beantwoord ; dan zou van
Overheidswege aan de bedoelde kinderen onderwijs worden verstrekt.
Ik onderstelde in het gegeven geval, dat de godsdienstige gevoelens
van de ouders der schoolgaande kinderen en van de andere kinderen,
die geen plaats konden krijgen, gelijk waren. Wanneer die ouders dan
Christelijk onderwijs verlangden, dan zou het van Overheidswege verstrekte onderwijs de godsdienstige gevoelens van de ouders moeten
eerbiedigen en dus Christelijk zijn.
Het komt mij echter voor, dat de beteekenis van het woord
ander wel zal zijn : van eene andere soort, van eene andere richting,
uit godsdienstig paedagogisch oogpunt; anders had het derde lid
moeten beginnen: „Voor zoover zich meer behoefte aan algemeen
lager onderwijs openbaart, enz."
De bedoeling van het derde lid zal duts deze zijn : wanneer zich
eene behoefte aan algemeen lager onderwijs van eene andere richting
openbaart dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit
onderwijs van Overheidswege verstrekt.
De onderstelling is dus, dat er, ten gevolge van geloofsverschil,
door de ingezetenen niet voldoende voorzien wordt in de behoefte
aan onderwijs ; in dat geval voorziet de Overheid door het van harentwege gegeven onderwijs in die behoefte.
Zeer belangrijk is de bepaling dat de inrichting van het van
Overheidswege gegeven onderwijs moet geschieden onder eerbiediging van de godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande
kinderen. Zij vervangt het tweede lid van art 192 dat tegenwoordig
luidt: „De inrichting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld."
Bij de beoordeeling van deze bepaling en van de thans voorgestelde houde men in het oog, dat dit artikel van de grondwet niet
verward moet worden met art. 35 van de Wet op het Lager Onder-
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wijs, waar, zooals bekend - is, voorgeschreven wordt:. „De onderwijzer
onthoudt zich van iets te leeren, te doen of toe te laten wat strijdig
is met den eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van
andersdenkenden". Deze laatste bepaling is eene uitwerking voor de
lagere school van het voorschrift . der Gr.w., dat betrekking heeft op de
inrichting van liet onderwijs, dus niet alleen op den onderwijzer, maar
ook op de , leervakken, zoodat bijv. godsdienstonderwijs uitgesloten is.
Het . voorstel van de Staatscommissie zegt onder eerbiediging, de
tegenwoordige grondwet met eerbiediging. Voor de wijziging, door de
Grondwetscommissie voorgesteld, had zij natuurlijk een grond. Het
onderscheid tusscllen de eene en de andere uitdrukking is echter niet
gemakkelijk aan te geven. Onder eerbiediging wil m. i.' zeggen dat de
eerbiediging een opgelegde last of verplichting is; met eerbiediging
beteekent dat de inrichting van het onderwijs gepaard gaat met eerbiediging van enz. De uitdrukking niet onder is dus sterker en dufdelijker. Van meer beteekenis acht ik dat de woorden van ieders godsdienstige begrippen veranderd zijn in : van de godsdienstige gevoelens
van de ouders der schoolgaande kinderen. De vervanging van het min
of meer rationalistische begrippen door het diepere gevoelens-overtuiging acht ik eene verbetering: Het al te vage van ieders godsdienstige
begrippen heeft plaats gemaakt voor het zeer bepaalde van de godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen. Ook dit
acht ik eene wezenlijke verbetering: het brengt de overheidsschool
nader tot de ouders, tot het huisgezin, legt niet eene abstracte, koude,
kleurlooze neutraliteit op. Toch mag men niet voorbijzien dat deze
bepaling ook hare bezwaren medebrengt. 't Kan gebeuren, dat op eene
plaats zich van elders ouders niet kinderen komen vestigen, wier godsdienstige gevoelens geheel verschillen van die der ouders, die reeds
lang ter plaatste gevestigd waren : in uitsluitend protestantsche gemeenten kunnen zich Roomsch-Katholieken, in Roomsch -Katholieke
protestantsche ouders vestigen, in beide Joodsche ; de Overheidsschool
zal, de godsdienstige gevoelens der geïmmigreerde ouders eerbiedigende,
den geest die tot dusver het onderwijs leidde, ' moeten veranderen.
Dat kan aan zulk , eene school een karakter van onbestendigheid of
veranderlijkheid geven, dat uit paedagogisch oogpunt verwerpelijk is.
Toch komt het mij voor, dat liet voorschrift van de Orondwetscotn-missie de voorkeur verdient boven het thans vigeerende.
Het woord eerbiedigen, uit het bestaande artikel overgenomen,
schijnt mij echter niet gelukkig gekozen. Hoe eerbiedigt men het godsdienstige gevoelen van een ander ? De vraag is moeilijk te beantwoorden, daar het woord , eerbiedigen behalve in de beteekenis eerre
bieden, vereeren, ook in eenen verzwakten zin gebruikt wordt : over
iets geen oordeel uitspreken, het laten voor hetgeen het is, het niet
huldigen en niet bestrijden. Mag men op eene Overheidsschool nu de
godsdienstige gevoelens van een deel van de ouders der schoolgaande
kinderen eerbiedigen in den eenen, die van een ander deel in den
anderen zin ? Misschien ware liet duidelijker te lezen ; „De inrichting
van dit van Overheidswege. gegeven onderwijs wordt door de wet
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geregeld, doch zóo, dat de godsdienstige gevoelens van de ouders der
schoolgaande kinderen niet bestreden of gekwetst worden". Bij zulk
eene redactie zal het gemakkelijker worden ingediende klachten van
ouders te beoordeelen.
Het derde lid van art. 192, zooals het door de Grondwetscommissie is voorgesteld, handelt alleen over het algemeen lager
onderwijs; alleen voor dit deel van het onderwijs geldt, voor zoover
liet van Overheidswege verstrekt wordt, het voorschrift betreffende
eerbiediging van de godsdienstige gevoelens der ouders. In het tegenwoordige tweede lid daarentegen betreft het overeenkomstige voorschrift niet alleen het lager, maar ook het middelbaar en hooger openbaar onderwijs; daar wordt kortweg gezegd : „De inrigting van het
openbaar onderwijs" ezv.
Wanneer deze bepaling vervalt en die van de Grondwetscommissie wet wordt, behoeven dan leeraren bij het openbaar middelbaar
en hooger onderwijs met de godsdienstige gevoelens van de ouders
hunner leerlingen geen rekening te houden ? Mogen zij leeren wat hun
goed dunkt?
Dat volgt uit liet nieuwe artikel 192 geenszins; er volgt alleen
uit dat de grondwet daaromtrent geen uitspraak doet; zij laat het over
aan èene regeling door de onderwijswetten. Daarom bepaalt het vierde
lid van art. 192, zooals het door de Grondwetscommissie is voorgesteld : „Het overige onderwijs, van Overheidswege gegeven, wordt
eveneens bij de wet geregeld." In de wetten, die het middelbaar en
het hooger onderwijs zullen regelen, kan derhalve eene bepaling betreffende de godsdienstige en zedelijke strekking van dat onderwijs
gegeven worden, maar de grondwet eischt het niet; de beslissing
wordt aan den gewonen wetgever overgelaten. Ik behoef niet uitdrukkelijk te wijzen op de groote beteekenis van dit voorschrift; het eischt
zonder twijfel eene nauwgezette overweging. Ik zal er thans echter
niet op ingaan ; het algemeen lager onderwijs vordert al onze aandacht
en tijd.
Het thans geldende artikel 192 spreekt niet uitdrukkelijk over
de kosten . van het onderwijs; indirect ligt deze 'zaak echter opgesloten in het derde lid van dit artikel : ,.Er wordt overal in het Rijk van
overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven.'•
In den tegenwoordigen tijd echter is dit voorschrift geheel onvoldoende. Terecht heeft dan ook de Grondwetscommissie deze belangrijke zaak trachten te regelen. Het vijfde lid van art. 192 bevat de
afdoende bepaling dat, wat de kosten van het algemeen lager onderwijs aangaat, de bijzondere scholen dezelfde aanspraak op voorziening
uit de openbare kassen kunnen doen gelden als de van de Overheid
uitgaande.Het genoemde vijfde lid immers schrijft voor: . In de kosten
van het algemeen lager onderwijs, op scholen door ingezetenen vrijwillig opgericht, wordt, onder voorwaarden en volgens regels door de
wet te stellen, door de openbare kassen voorzien, op gelijken voet als
zulks geschiedt ten aanzien van dit onderwijs óp scholen van de
Overheid uitgaande". Daaruit volgt dat bijv. wanneer schoolgeld-
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heffing tot op zekere hoogte verplicht gesteld wordt voor de eene
categorie van scholen, die verplichting ook geldt voor de andere, dat
de tractementen der onderwijzers de kosten van schoolgebouwen,
van leermiddelen en dergelijke op gelijken voet berekend worden voor
de Overheidsscholen en voor de scholen door de ingezetenen opgericht. In hoeverre, wanneer dit artikel 192 is aangenomen, voor de
berekening der kosten het Unie-rapport kan worden gevolgd en verder
of het wenschelijk is de gemeenten van het zorgen voor de kosten
van het overheidsonderwijs te ontslaan en die zorg geheel op het Rijk
over te brengen en andere vragen van dien aard, zullen dan moeten
beantwoord worden. Het nieuwe artikel 192 beslist daaromtrent niets,
het spreekt zeer voorzichtig alleen van , openbare kassen.
De wijziging van het laatste lid behoeft geene uitvoerige bespreking. In de plaats van „den staat der hooge, middelbare en lagere
scholen" treedt de uitdrukking „den staat van het geheele onderwijs ',
en voor doet ... geven wordt gelezen doet ... toekomen. De wijziging
tracht moeilijkheden te voorkomen : men zou kunnen vragen of de
bewaar- of voorbereidende scholen tot de lagere scholen, de vakscholen tot de middelbare scholen behooren. De voorgestelde wijziging
brengt echter mede, dat ook van den staat van het huisonderwijs verslag moet worden gegeven, wat bij .de thans geldende bepaling uitgesloten is.
Als ik ten slotte mijne meening over het geheele onderwijs-artikel,
door de Grondwetscommissie voorgesteld, mag samenvatten, dan zeg
ik: dankbaar en voldaan. De groote beginselen, waarvoor wij nu meer
dan eene eeuw lang gestreden hebben : het recht der ouders in zake
het onderwijs hunner kinderen, geen achteruitzetting, op geenerlei
manier, van hen die voor hunne kinderen Christelijk onderwijs verlangen, geen staatspropaganda voor zoogenaamd neutraal onderwijs,
de bijzondere school regel, de Overheidsschool aanvulling, die beginselen zijn alle in het voorgestelde' artikel 192 volkomen gehuldigd.
En reeds nu, ofschoon een zware strijd ons nog wacht, eer het voorgestelde werkelijkheid is geworden, brengen . wij gaarne onze dankbare
hulde aan die leden van de Grondwetscommissie, die met beginselvastheid en beleid dit voorstel hebben tot stand gebracht. Ik heb telkens gesproken van de Grondwetscommissie en mocht dat doen, want
het artikel zooals wij het thans besproken hebben, is het voorstel van
die commissie. Zij schrijft echter in haar verslag : „Het zal ten slotte
wel geene opzettelijke vermelding behoeven, dat vele voorgedragene
wijzigingen niet met algemeene stemmen zijn aangenomen" Dat onder
die vele ook de wijziging van art. 192 behoort, zal ieder onzer
wel hebben verwacht en blijkt ten overvloede uit de aan het Verslag
toegevoegde nota's. Zes van de negentien leden hebben van hunne
bezwaren tegen het voorgestelde artikel 192 doen blijken. Maar hoever wij in onzen strijd reeds in de vijandelijke linie zijn doorgedrongen, blijkt uit hunne nota erl het daarin door hen geformuleerde art.
192. Uit het eerste lid laten ook zij het woord openbaar weg : liet
recht op geldelijke bijdragen uit 's Rijks kas voor bijzondere scholen
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wordt ook door hen erkend, naar het schijnt. Dit laatste woord kan
ik niet weglaten, want hun voorstel betreffende dit punt luidt: „De
wet stelt de voorwaarden vast, waarop ten behoeve van bijzondere
scholen geldelijke bijdragen uit 's Rijks kas kunnen worden gegeven."
Bij deze formuleering rijst de vraag: kunnen die voorwaarden
ook zóá gesteld worden, dat zij voor de bijzondere scholen onaan-neemlijk zijn ? „Bijdragen kunnen gegeven worden", zij kunnen dus
ook niet gegeven worden ; eene verplichting wordt niet gesteld. f--Iet
is een bod, dat deze heeren doen : veel kunnen zij toegeven, de hoofdzaak, het cardinale punt niet. „In de tweede plaats," zeggen zij, hèbben zij onoverkomelijk bezwaar, „en dat is de hoofdzaak, omdat voortaan als regel en richtsnoer zal gelden, dat in de behoefte aan volksonderwijs door de ingezeten zelven zal worden voorzien" enz. „Het
bijzonder onderwijs moet regel, de openbare school aanvulling wordci ". „Tegen dezen nieuwen grondslag van de inrichting van ons
volksonderwijs gaat het ernstig bezwaar van de ondergeteekenden.''
Men kan daartegen opmerken dat, wanneer onzerzijds gezegd
wordt dat het bijzonder onderwijs regel moet worden, door ons nooit
bedoeld is dat een of andere wet, of een regeeringslichaanl dit zal
bepalen, maar alleen dat dit gebeuren zal, zoodra men de ingezetenen
werkelijk vrij laat in de keuze tusschen openbaar en bijzonder onderwijs. Het verzet van de tegenstanders is inderdaad een verzet
tegen de vrijheid der ingezetenen en bepaaldelijk tegen de ware vrijheid van het Christelijk onderwijs. Ter linkerzijde zal men natuurlijk
dezelfde vrijheid hebben van scholen naar eigen beginsel op te
richten als ter rechterzijde : waarom durft men die gelijkheid niet aan?
Er zijn er die beweren dat het hooggeroemde peil van het onderwijs dalen zal. Over dit punt zou veel te zeggen zijn : ik merk alleen
op dat het nieuwe artikel voor deze vrees niet den minsten grond geeft.
De voorwaarden zullen voor beide partijen dezelfde zijn.
M. H. Laat het voorstel van de Grondwetscommissie ons moed
geven om den strijd, in 's Heeren Naam, krachtig voort te zetten, tot
de overwinning volkomen behaald is ; wij kunnen en wij mogen niet
anders.
Maar is de overwinning behaald, laat ons dan ook niet minder
ernstig overwegen, hoe wij dié overwinning zullen gebruiken om haar
tot een waarachtigen zegen voor liet geheele onderwijs in ons vaderland te doen zijn, opdat het nageslacht van ganscher harte God moge
danken voor het blijde einde, waarop Hij den meer dan honderdjarigen
strijd heeft doen uitloopen.
-
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De beteekenis der Beschavingsgeschiedenis
voor 't Christelijk Onderwijs,
Wat heeft men te verstaan onder Beschavingsgeschiedenis?
Uit den aard der zaak omvat de geschiedenis van een volk alles, wat
in en met en door het volk in den loop des tijds geschied is, niets uitgezonderd. Neem daarvan af de staats- en krijgsgeschiedenis, en ge houdt
Over, wat onze Duitsche buren Kulturgeschichte noemen, welk woord wij
veelal in den vorm Kultuurgeschiedenis overnemen, waarvoor we echter
evengoed 't Nederlandsche woord Beschavingsgeschiedenis kunnen gebruiken.
Beide woorden toch dekken 't begrip even weinig en ontleenen hun beteekenis
louter aan 't gebruik. Kultuur beteekent eigenlijk verpleging, verzorging en
heeft vervolgens de beteekenis van veredeling, volmaking verkregen. Beschaving wijst op 't gladmaken, 't wegnemen der ruwe oppervlakte, maar
heeft deze „oppervlakkige" beteekenis verloren en omvat evengoed als kultuur de gansche ontwikkeling der samenleving onder de volken, die den
„natuurstaat" ontwassen zijn.
De Beschavingsgeschiedenis omvat dus de geschiedenis der religie, die
van wetenschap en kunst, van handel, nijverheid, landbouw, veeteelt, kortom
van alle bestaansmiddelen, van 't maatschappelijk- en van 't familieleven en
't gezellig verkeer, van de volksvermaken, van woning en kleeding, van
spijs en drank, van verwarming en verlichting enz. enz.
We willen bij onze verdere bespreking lli ervan nog één tak abstraheeren, n.l. de geschiedenis der religie, daar deze — hoofdzakelijk geschiedenis der Christelijke Kerk ---- op onze scholen een afzonderlijk leervak
vormt.
't Is nu onze taak, de beteekenis van 't alsdan overblijvende deel der
Beschavingsgeschiedenis, beschouwd als deel der leerstof op de Christelijke
School te bepalen.
De beteekenis, de waarde, van een leervak, of van een deel van een
leervak wordt voor 't grootste deel bepaald door 't doel, dat men daarmee
beoogt. Wat is nu 't doel van 't geschiedenisonderwijs ? Dit is tweeërlei;
't leeren kennen van 't verleden en 't leeren kennen van 't heden. Wat
waarde en strekking van 't eerste aangaat, zij 't mij vergund te verwijzen
naar blz. 24 vlg. van Lankamps Leerplan (2de druk). Ieder onderwijzer der Christelijke School zal 't daar gezegde gereedelijk onderschrijven, en zal op grond
daarvan gaarne ook de Beschavingsgeschiedenis de plaats gunnen, die de lieer
Lankamp haar toekent. Mie echter op 't tweede meer nadruk legt dan deze
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onze uitnemende mentor doet, zal haar gereedelijk een nog wat breeder plaats
inruimen. De voor de hand liggende vraag is dus : mogen en moeten wij op
de kennis van 't heden als doel van 't Geschiedenisonderwijs meer nadruk
leggen?
Ik meen ja. 't Is noodig, dat 'ieder mensch, in 't bijzonder ieder Christen,
den tijd, waarin hij leeft, met al zijn verschijnselen zooveel mogelijk kent.
Tegenwoordig wordt ieder geroepen, op zijn beurt en voor zijn deel aan
't openbare leven deel te nemen en met name de Kerk van Christus, waarvan wij wenschen, dat al onze leerlingen eenmaal levende en werkzame
leden zullen zijn, is geroepen aan het leven leiding te geven. Maar om deel
te kunnen nemen, bovenal om leiding te kunnen geven, is in de eerste
plaats grondig kennen vereischt. Als men ziet, hoe bontverscheiden de
vragen kunnen zijn, waarvoor iemand gesteld kan worden, die. b.v tot 't
ambt van diaken geroepen wordt, of ook reeds degene, die als werkend
lid van jongelings- en werkmansvereeniging arbeidt, kan men nauwelijks een
enkelen tak van 't rijke leven bedenken, die geheel buiten 't veld dier
noodzakelijke kennisneming valt.
En nu is grondige kennis der dingen onmogelijk zonder kennis der
geschiedenis er van.
Wie over 't vakvereenigingsleven een gemotiveerd oordeel wil vormen,
dient 't gildewezen te kennen. Wie op 't gebied der kunst — laten we
blijven bij de allereenvoudigste kunstnijverheid — iets presteeren wil, moet
de kunstgeschiedenis raadplegen. Wie over armenzorg met eenige kennis
van zaken wil meespreken, moet weten, welke ervaringen vorige geslachten
daarin hebben opgedaan.
Ik hecht, voor de school, niet de waarde aan allerlei technologische
kennis, die b.v. een Jan Ligthart daaraan hecht : onze kinderen behoeven
van weverij en steenbakkerij, van glasblazerij en suikerfabriek niet allerlei
bijzonderheden te weten. Doch eenige algemeene kennis omtrent deze en
dergelijke dingen behoort hun wel te worden aangebracht, en nu gaat dit
niet beter, dan wanneer men hun de geschiedenis van zulk een bedrijf in
den loop der eeuwen vertelt. Ze zien 't dan in zijn primitiefsten en dus
eenvoudigsten vorm en volgen de ontwikkeling van stap tot stap.
Zelfs bij de lessen over huisdieren en kultuurplanten kan een en ander
uit de geschiedenis van 't behandelde dier of de behandelde plant geen
kwaad en de kinderen luisteren daarnaar altijd niet bijzonder genoegen.
Tot 't grondig kennen van 't heden is de kennis der geschiedenis doorgaans noodig, altijd dienstig. En wie de kennis van 't heden noodzakelijk
acht, moet de kennis der geschiedenis van al wat in 't heden kennisneming
eischt, noodzakelijk rekenen.
Nu mag 't waar zijn, dat de school in dezen niet zoover kan gaan.
Dit geldt voor ieder vak, dit geldt voor staats- en krijgsgeschiedenis nog
meer dan voor de Beschavingsgeschiedenis, die veel meer onderwerpen be-
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handelt, welke binnen den gezichtskring des kinds vallen. De school kan
beginselen aanwijzen, kan hoofdlijnen aangeven, kan — en dit rekene men
niet gering — lust en smaak opwekken ook voor dit deel der Geschiedenis,
waarvan de studie nog meer binnen 't . bereik van iedereen valt, dan van
staats- en krijgsgeschiedenis.
Neem b.v. de geschiedenis van den woningbouw.
't Zij mij vergund, een schets van een les te geven.
We spreken eerst over de behoefte aan woningen in 't algemeen. Reeds
vele dieren bouwen zich een huis (vogel, mol, bever enz.) Waarom ? (Beschutting tegen de ongunst van 't weder, tegen vijanden.) Evenzoo de menschen. Toch verschil: de dieren bouwen steeds maar op dezelfde wijze —
bij den mensch is verschil, a. naar gelang 't klimaat eischt, b. naarmate
de beschaving gevorderd is. Voorbeelden. Huizenbouw in 't Oosten, met
name in de landen des Bijbels ('t platte dak, waarop b.v. Petrus bad).
Huizenbouw bij onbeschaafde volken, in 't bijzonder in onze Oost. Huizenbouw der oude Germanen. Der Franken, Friezen, Saksen. Boerderijen in
verschillende deelen van 't land, die nog het oude type vertoonen. Huizen
in de steden. Houten en steenen huizen. Huizen in de middeleeuwen. Alleen
enkele nog over, en dan meestal veel verbouwd. In de 16de, 17de, 18de,
19de eeuw. Voorbeelden uit de omgeving. Mooi en leelijk in den huizenbouw. Verband tusschen huizenbouw en welvaart en smaak en geestesrichting. Bij deze les behooren een aantal plaatjes, schetsjes op 't bord
enz. (Platen-atlas van Dr. v. d. Meulen en Ten Bouwhuys geeft , veel!)
Wordt zulk een les c o n a m o r e gegeven, dan luisteren. de kinderen
niet alleen evengoed, als naar een historisch verhaal, maar dan kijken ze
ook, als ze op straat komen eens rond, letten op jaartallen, op gevelsteenen,
op trapgeveltjes, op kruiskozijnen, enz., en telkens krijgt ge eens een
vraag te beantwoorden over een opschrift, een figuur op een gevelsteen ' of
dgl. Soms zijt ge verplicht, eens mee te gaan kijken naar iets bijzonders,
waarvan uw leerling geen begrijpbare beschrijving geven kan. En ge hebt
't prettig gevoel, dat uw leerlingen geleerd hebben, met open oogen rond
te -loopen. Wat b.v. ook Paulus deed, toen hij door Athene wandelde, dus
wat niet beneden de waardigheid van een Christenmensch is. En wat voor
't later leven een bijzondere waarde heeft.
Dat zulke lessen met wat er na volgt ook voor den onderwijzer verrassend leerzaam blijken, mogen we ook niet gansch vergeten.
Doch wordt ook door zulke geschiedenislessen 't Christelijk Onderwijs
als zoodanig gediend ? Anders gezegd : bieden ook de lessen in de Beschavingsgeschiedenis gelegenheid, om in de Geschiedenis op Gods werkte
wijzen ?
Ongetwijfeld.
Jesaia heeft ons geleerd, dat de landman door zijn God „onderricht"
wordt „van de wijze", door Hem „geleerd" (Jes. 28 : 26). Welnu, juist de
-
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Beschavingsgeschiedenis biedt telkens gelegenheid, daarop te wijzen. Boven
de gechiedenis van elk bedrijf kan men schrijven : natura artis magistra —
maar „natura" is de Schepping Gods. Spreek over de weverij — maar wijs
er op, dat spin en rups eerder „weefden" dan de inensch. Spreek over
schoonheid in kleedij, maar wijs op de leliën des veld, wier kleurenpracht
den mensch den smaak voor kleur mag ingescherpt hebben. Spreek over
den bouw van tempels en kerken, maar breng uw leerlingen eerst. in werkelijkheid of in door plaat opgewekte verbeelding, in 't woud, waar de
reuzenstammen 't voorbeeld gaven voor de omhoogstrevende pijlers en de
gekruiste takken voor de sierlijkste gewelven.
En verder : breng uw leerlingen in aanraking met de mannen en vrouwen van wetenschap en kunst, die geleerd hadden, in hun arbeid God te
dienen. Voer hen in de cel van een vromen monnik of van een vrome non —
de eerste bezig met al de liefde zijner ziel uit te drukken in de teere figuren, waarmee hij zijn handschrift — laat 't eene Psalter of wat anders
zijn — versiert ; de laatste met kunstig naaldwerk een Lieve Vrouwe tooverend, voor haar 't ideaal haars harten. Laat hen onze stoere Zeventiendeeuwers zien, niet maar een Tromp of een De Ruyter, maar ook een Leeghwater en een Wildervank, uitmuntende mannen, wier nagedachtenis NoordHolland en Groningen zegent — maar die kinderlijk vroom en eenvoudig
hun leven in dienst hadden gesteld van den Gever aller gaven. Van zulke
mannen kunnen onze kinderen leeren, hoe 't eenvoudigste beroep, opgevat
als een Goddelijk beroep, den mensch tot een zegen voor zijn naaste en
tot een eere van God kan stellen. Staats- en krijgshelden kunnen hun dat
zoo niet leeren : die bekleedden een ambt, dat verre buiten 't bereik onzer
meeste leerlingen ligt.
Voorts biedt de Beschavingsgeschiedenis zoo keurig gelegenheid, te
spreken over volksdeugden en vooral volksondeugden. Heel interessant is
de geschiedenis der drinkgewoonten. Plaatjes van oude bekers. Opschriften
als op een beker van 1581 : Duc d'Alve heeft het zwaar verbruid ; wij
luien den koning van Spanjen uit. Beschrijvingen van herbergen uit den
ouden tijd met wat er oni ging (niet te realistisch natuurlijk). Strijd tegen
de drankzonde vroeger reeds (in D e s C o n i n x s u m m e kunnen onze
Geheelonthouders stoffe vinden) en later. Onze Geheelonthoudersbeweging:
Ds. C. S. Adama van Scheltema c. s. Of neem : de verzorging van ellendigen vroeger en later : spreek over leprozen en leprozenhuizen, over pesthuizen en simpelhuizen, over arm- en weeshuizen (prenten zijn er te over!
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-=- ook plaatjes met weezen in bijzondere kleedij) — daartegenover wat
thans voor ongelukkigen geschiedt.
Vele menschen stellen zich den ouden tijd als een idealen tijd voor.
Vertelt men nu louter van krijgs- en staatsgeschiedenis, dan biedt men
tegen dit waandenkbeeld weinig tegenwicht. Doch teekenen we nu eens 't
oude volksleven, niet alleen met al zijn ongerief — dat men destijds niet
zoo voelde, wijl men niet beter wist — maar ook met al zijn ruwheid, zijn
hardheid, zijn onrecht, zijn zonde — en vragen we dan : was die oude tijd
wezenlijk beter ? dan moet 't antwoord zijn : neen ! en er is een zaad der
dankbaarheid gezaaid voor den tijd, dien God ons beleven doet.
Begeert ge ook de mooie keerzijde te laten zien, die de uitdrukking
„vrome vaderen" rechtvaardigt, mits ge eerlijk zijt, heb ik er geen bezwaar
tegen, en concludeert ge dan : de Beschavingsgeschiedenis kan ons ook
wel tot verootmoediging leiden — dan geef ik dit gaarne toe, en zeg : weer
een motief te meer, om ze op de Christelijke School een breede plaats in
te ruimen.
Ik hoop, dat 't mij in dit korte opstel gelukt is, tenminste eenigermate
't belang, de beteekenis der Beschavingsgeschiedenis, ook in 't bijzonder
voor ons Christelijk Onderwijs aan te toonen, doch ik zou mijn taak niet
geheel als afgedaan beschouwen, als ik ook niet met een enkel woord
enkele bedenkingen had weerlegd.
„De Beschavingsgeschiedenis is, als geschiedenis des volks tegenover
de krijgs- en staatsgeschiedenis, die meer over de vorsten handelt, kind
der Revolutie". Niet gansch onwaar. Doch we willen ook de laatste haar
plaats laten en de eerste alleen naast haar de plaats verleenen,die haar toekomt — en voorts is de stelling : de vorst is er om 't volk, en niet 't volk
om den vorst, niet van 1789, maar lestens van 1581. Onze Calvinisten, om
dien naam eens te gebruiken, hebben steeds 't volk de plaats gewezen, die
't toekomt.
„De Beschavingsgeschiedenis biedt minder stof van karaktervormende
waarde, wijl ze minder karakters teekent". Slechts zeer ten deele toegegeven.
De Beschavingsgeschiedenis leert ons kennen helden en heldinnen des
vredes, die evenzeer onze voorbeelden kunnen zijn dan de mannen van
slagveld en kabinet.
„De Beschavingsgeschiedenis is op de Openbare School ingehaald,
omdat zij beter neutraal te onderwijzen is dan de „gewone geschiedenis".
Wel mogelijk, maar dan was dat een domme vergissing, want de geschie-
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denis is des te minder neutraal te onderwijzen, naarmate ze ons nader
brengt bij 't intieme levens des volks, en dit doet de Beschavingsgeschiedenis meer dan krijgs- en staatsgeschiedenis.
„De Beschavingsgeschiedenis is moeilijker te onderwijzen". Toegegeven.
Bismarck zei : moeilijkheden zijn dingen, die men overwinnen moet.
„De Beschavingsgeschiedinis pakt de kinderen niet en ze onthouden ze
niet''. Dat ligt aan de wijze, waarop men ze onderwijst. Vooreerst moet
men ze niet los naast de „gewone" geschiedenis zetten, maar eenvoudig 't
heele volksleven als onderwerp der lessen nemen, zoowel staatkundig als
maatschappelijk, dan houdt 't een 't ander in 't geheugen vast. En pakken
doet de Beschavingsgeschiedenis wel, mits men levendig beschrijft, veelvuldig illustreert, en, indien maar immer mogelijk, een persoon (geen produkt der fantasie, à la Molt) tot middelpunt maakt van den kring, waarin
men zijn leerlingen binnenvoert. K. W.

Ter behartiging.
Uit de aphorismen van NELLIE VAN KOL.
Des menschen geluk hangt niet af van de hoogere of lagere plaats,
die hij bekleedt, maar van de wijze, waarop hij die bekleedt. Niet iedereen
kan een genie of een talent wezen, maar iedereen kan een niet genoeg te
waardeeren werkkracht zijn.
In het groote geheel komt het niet zoozeer aan op den omvang der
raderen, die het drijven, maar op de nauwgezetheid waarmede zelfs het
kleinste rad zijn functies vervult. Zóó beschouwd, is er geen groot of klein.
En zoo opgevoed zal ieder mensch, meer of minder begaafd, overal op zijn
plaats zijn; overal gewetensvol arbeiden en arbeiden met lust, en met het
bewustzijn een onmisbaar deel te zijn van het geheel.
Een groot gevoel van recht moest ons strikt rechtvaardig doen zijn
tegenover a l 1 e kinderen, die wij op onze wegen ontmoeten, mooi of
leelijk, frisch of verwaarloosd : onze hartelijke blik moest ze allen gelijkelijk
liefkoozen, ons vriendelijk woord allen te zamen omvangen. En een innig
gevoel van mededoogen moest ons dubbel vriendelijk maken jegens de
misdeelden ; waar wij één kind uit een heel troepje willen liefkoozen, daar
moeten wij altoos het leelijkste uitkiezen ; want och, de leelijkers worden
zoo zelden geliefkoosd ! S.
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N.Vé Brood-en Beschuitfabriek ,,ONS BEGINSEL"
Cornelis Trooststraat 16-18-20, Amsterdam.
Opgericht ter bevordering van Zondagsheiliging door gelieele afschaffing van raehtarbejd

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit van de beste grondstoffen zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dit tijdschrift
om ons te steunen in bovengenoemd doel door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
F. W. R TIER, Mr. Bakker.

ALLE
NATUUR en SCHEIKUNDIGE INSTRUMENTEN,
voor het L. O. en M. U. L. O.,
levert M. SANDWIJK

Electr. Fabr. van Natuurk. Instrumenten
Janker Fransstr. 122, Rotterdam.
Vakkundige afwerking.

Billijke berekening.

Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd

Prijscouranten op aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Hee ren Hoofden van Scholen ' en van Landbouwcursussen.

Firma P. DUT.

tOOG aan de ZAAN§

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf- en Teekencursussen.
NETTE VERPAKKING
—
SPOEDIGE LEVERING.
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

FABRIEK VAN

Ratuur- en Scheikundige Instrumenten,
T. Ten Bosch -Apeldoorn.
PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

HOO FDA CTE.
f 0,50
C. BROUWER. Drie Historische Paedagogen .
J. H. COLENBRANDER. Uit Dichters dec 19e Eeuw. Taalopgaven met
behandeling, Derde druk .
- 1,50
Van Vondel en Huygens. Veertig Dichtstuk„
- 1,75
ken en Fragmenten met aanteekeningen
„
Uit drie eeuwen. Vijftien Dichtstukken en
- 1,75
Proza-romans met aanteekeningen
„
Hoofdaktestudie
- 0,40
H. DEELMAN. -De Formeele Leertrappen 3e druk .
- 1,. •
- 1,40
De Leertrappen in de praktijk
„
- 1,20
„
De Apperceptie 2e druk
Hebt hart voor uw leerlingen. Een woord tot de on„
- 1,25
derwijzers der lagere school .
Gids bij, het voortgezet leesonderw. in de lagere school - 1,65
„
„
Paedagogische opgaven van verschillende examens
- 0,30
voor studeerende onderwijzers
,
H. DOUMA. Geschiedenis van het Lager Onderwijs en de schoolop- 2,75
voeding in Nederland .
„
Handboek voor de Methodiek der Leervakken. 8e druk
Prijs f 3,90 geb. - 4,25
„
Proeven van behandeling.
1. Het rekenen, 2e druk .
- 0,40
- 0,75
2. Het Taalonderwijs, 2e druk .
3. Kennis der Natuur, Aardrijkskunde en
Geschiedenis des Vaderlands, 2e druk - 0,40
4. Algemeene Methodiek, 2e druk
- 0,55
5. Paedagogische Onderwerpen (Regeering
en Tucht) 2e druk .
- 0,70
Het Leerplan .
,
- 2,75
,,
M. L. v. GEMERT, Het Firmament, lessen over Wiskundige Aardrijkskunde.
- l,=0,75
Bij behoorende Atlas
- 1,50
.
T. PLUIM, _Keur van Nederlandsche Synoniemen 3e druk .
,,
- f 1,25 -geb. - 1.50
Nederlandsche Woordafleidingen .
„
- 1,25
Nederlandsche Spraakkunst, 2 deelen, per deel .
Repetitieboekje der Vaderlandsche Geschiedenis 2e druk - 0,60
„
- 1,Repetitieboekje der Algemeene Geschiedenis 2e druk.
„
T. PLUIM en J. N. VAN HESTEREN, Schetsen uit onze Beschavings- 2,77
geschiedenis .
- 1,75
P. VAN SOEREN, Het Teekenen in de Lagere School
- 0,45
CHR. J. VRUCHT, Rekenkundige Typen-opgaven .
R. , VAN WAGENINGEN Pz. Vragen en opgaven over de theorie der
Rekenkunde
- 0,50j
Eerste stukje (Geheele getallen) 2e druk .
Tweede stukje (Breuken en evenredigheden)
- 0,50
- 0,50
Derde stukje (Reeksen en Benaderde waarden)
-

L

'.

-

J. Muusses, Uitgever Purmerendo

Nleuwe Uitgaven van H. TEN BRINK te MEPPEL.

Leisboeten voor De School met den Bijbel

.

onder redactie van J. C. WIRTZ Cz.
Alle geïllustreerd met zwarte en gekleurde plaatjes.
. Verschenen zijn (1912):
I. Een zomer aan Zee. door J. L. F. de Liefde,
a f 0,40
2 deeltjes .
I1. Niek van den Bovenmeester, door W. 0.
van de Hulst, 2 deeltjes .
a - ®,40
III.. Van een eenzaam klein meisje, door Aletta
a - 0,25
Hoog, 2 deeltjes
lV. 't Was maar één cent, door J. M. Wester- 0,25
brink-Wirtz
Zoo juist kwam van de pers:
V. Bruno van Joop, door J. L. F. de Liefde,
a - 0,25' .
2 deeltjes,
VI. J. M. Westerbrink-Wirtz, De glazen knikker, - 0,25
Vraag s.v.p. uitvoerig prospectus.
Nieuwe Uitgaven van H. TEN BRINK te MEPPEL.
U1TGA.VEN GEREFORMEER1) SCHOOLVERBIAND.

Zoo juist verschenen.
Taak Gereformeerd
Sclloolvv erband .
'
e
Dr . H ^ B^vink
2e dr. Prijs
Pr ij s 30 ct. 5 of meer ex. a.
20 cent.
-

De opleiding tot Onderwijzer in
D. ^W. Re i n d erS,..
de naaste toekomst. Prijs 25 ct.
5 of meer ex. à 20 cent.
Van vorige Uitgaven nog voorhanden:
Sc hoolbesturen els orderwijzers.
. Wolf ^^ . P rij.. s 20 ct. 5 of ii eer ex. a 15 ct.

Dr.J

De Ouders en de School, 2e
J, vin endel Jzn , druk.
Prijs 30 ct. 5 of remeer
ex i25ct.

.

J. Wirtz GZ Schooltoezicht. Prijs 25 cent. 5 of
aleer ex. a 20 ct
Bestelingen te richten aan:

Cm. M KLEMKERK,

HILVERSUM. _ .

1868

opgericht.

De Nederlandsche Fabriek van

TURNARTIKELEN en
SCHOOLMEUBELEN.
te AMSTERDAM.

Direc tle : \\T. G. HASPER en J. H. I~E:UNI:~,
Telefoon 1001, 2e Leeghwaterstraat ..it
lever t

Eerste Klasse Fabrikaat.

COM P LET E M E UBI LEE R IN G.

De firma

J. J. van der Burgh. De\Jenter,

STOOMDRUKKERIJ "DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt qedrukt. beveelt zich
bij Schoolbesturen en H. H. SchooHloofden beleeid Jar} tot
het rlrukken van

Lesroosters - Programma's,
Jaarverslaqen. Contr6lekaarten, enz, enz.

GEB R.:VAN 1't1AL SEN
DF~r~"i-jAA G ~~

HOl,l,ANDSCHE
j"ck 0 0 lm,e ub e len
DOE Lr,1A7'IGER DAN
AME RIKAL~NS GHE.

Pr!/s~ouranlo!aanvraag:

CENTRMLE VE Iw%h Minü
---,

:

van SCHOLEN,'KERKEN enz.,

V?OLTCR &DOOS,
INGENIEURS - AMEFjSF00RT
:
:

Lijst v<tn uit^ev^^r^l^ werken in^^ albatti up aanvrage
gratis.

:

TALENS & ZOON -:- A PELDOORN
FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders= en Studieverven enz.
Leveranciers van tal van aroote genreenten in Nederland en Amerika
Neemt proef met onzen Schoolinkt „IDEAAL", of onzen
,,BLAUWZWAKTEN GALNOTEN SCtiOOLINK'T", onze
„STUKJES 51" (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS"

Studieboeken.
Boekhandel
voorheen Hi
KALVERSTRAAT 1!

Gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

TEN HAVE,
Boekhandel.
Spui -- Tel. 4066.

Beschikbaar.

Z

ii .

z

O

^^

iw

>

N

ó

O

46

(/i

1-

O

1

3

^.

.avro

v^ v .•O

U I T G A V EN. a n J. B. W 0 L T E R 5 t e G RON I N GEN.

0

yr

CS

1

m.!

pD)
cn
.^ N

O

Z

1

-^ ^ v -c^ .^ °^ O Cl,
° -o me • °
bn ) W0
..

.!

.1

•:

EO

E

oi

O o0

O Off' U '^ U O

C5
.,^

N

R3

wi ON^ vU0
N
puiI
w^
tw..iZ
v
íiD
^v
S

J.··C.'_ WIRTZ Czn., Bijzondere Methodiek. Leepplan voor de school met iI~n
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Voor hetaanvankelijk lezen vindt men in dit boek behandeld Scholtens-s-jansen en Schouten; voor voortgezet lezen Scholtens-s-lansen en Wagenvoort: voor schrijven De Boer, Noyons en Decker-Smit; voor rekenen
Walda en Van Wageningen; voor zaakonderwijs Van Lummel en "Het Volle Leven" van Ligthart, Scheepstra en
Walstra, enz., enz.
We noemen slechts deze op, omdatdit de vakken zijn, waarvan de methodes reeds op het onderwijzersexamen gekendmoetenworden, Schaffende kweekelingen dit boek aan, dan wordt heel wat tijd uitgewonuen,
die nu door dictaten in beslag genomen wordt. En voor de hoofdakte hebben ze dit werk toch noodig.
De Standaard wijdde aan dit boek een uitvoerlge asterisk, die eindigde met deze woorden: "Deze studie
is voor ons Christelijk onderwijs goud waard."
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Op aansporing van meer dan een zijde heb ik beproefd een paedagogisch handboek te schrijven voor
onze studeerende onderwijzers met gebruikmaking van datgene, wat mannen als Dr. BAVINCK en Dr. WOL TJER
ons hebben geleverd. Die taak heeft zeker zijn bezwaren en het voornaamste is wel; dat we nog niet hebben
het schoolexamen of iets anders, dat op een vrij exarnen gelijkt Bij de samenstelling van dit boek moest ik dus
rekening houden met de eischen der programma's voor de akte als onderwijzer of onderwijzeres en voor de hoofdakte."
Bij het vergelijken van den tweeden druk met den eersten zal men zien, dat weinig veranderd is, maar
wel hieren daar eenige uitbreiding aan de stof is gegeven. Dit geldt vooral hoofdstuk II: het doel der opvoeding.
Een register is aan het werk toegevoegd.
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J. C. WIRTZ Czn., De Paedagogiek op het Examen.Opgaven en vragen voor
examens v~or onderwijzer, hoofdonderwijzer en het "na-examen"
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We achten het een zeer geschikten "proefsteen" voor examinandi. De examinandus, die zich zelven afvraagt: "wat weet ik nu eigenlijk van paedagogiek?" nerne dit boekje ter hand. Het is een veilige en betrouwbare gids voor de .Iaatste repetitien. Maar ook voor wie hunne examens reeds lang achter den rug hebben, maar
die "bij" willen blijven, ook voor hen kan het boek nuttig zijn. Het verfrischt en verlevendigt de eens opgedane kennis.
Onze Vacatur£:s.
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25*). Het Rcmbrandtplein te Amsterdam.
26*). De Maashaven te Rotterdam.
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Zij, die de platen 1-24 tegelijk bestellen, ontvangen bovendien de nos. 25 en 26.
R. NOORDHOFF bij de plaat inbegrepen,
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Scheepswerven langs de Noord.
Spoorhaven te Rotterdam.
Oesterput te Ierseke.
Gezicht op het eiland Urk,
Landschap in de Veluwzoom (Heelsum)
Vervening in Drenthe (Klazienaveen).
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14. Riviergezicht aan. den IJsel bij het Rhedensche
veer .Lage oever).
15. Het Badstrand te Scheveningen.
16. Het Centraal-Station te Amsterdam,
17. Het Nieuwe-diep met de Reede te Den Helder.
18. Veenkolonie (Gezicht in Veendarni,
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1. De heide (met I-Iunebed)bij Tinaarloo.
2. Een gezicht in Eext.
3. Een gezicht in Giethoorn.
4. De Leidsche straat te Amsterdam,
5. De Maas voor Rotterdam, .hoek Leuvehaven.
6. Een gezicht in het Geuldal.
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Het Merwedekanaal bij Nieuwersluis.
De zeesluizen te IJmuiden.
De haven van Ijmuiden.
Eene zandstuiving op de Veluwe.
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De Haarlemrnermcerpoldcr.
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vrije'stelonderwijs*
DOOR:

J. KLOOTSEMA EN A. BRANS.
Uit de beoordeelingen
•
Inspanning te verlichten en ze betere vruchten te
doen dragen, door er voor een deel uitspanning van te
maken, mag een mooie methodische maatregel geacht worden.
Voegen
hierbij nog, dat de ontwerpers van deze fraaie
collectie platen allerminst bedoelen, dat het geheele stelonderwijs in eenig leerjaar naar aanleiding van de platen
plaats hebbe. Ze willen ook opstelletjes laten maken ter
reproductie van leeslessen en van vertellingen. We hebben
derhalve in de platen niet de uitsluitende vertegenwoordigers van het door hen aanbevolen vrije stelonderwijs te
zien. Het zijn werkelijk kostelijke hulpmiddelen om eerre
prettige afwisseling in het stelonderwijs te brengen.
Chr. Schoolblad 28 Juni 1912.

we

De platen zijn 70 bij 90 cM. groot, scherp van
teekeningen en in 8 kleuren gedrukt.
Ter afwisseling voor het navertellen eener gehoorde of
gelezene geschiedenis zijn deze platen een aanwinst voor
het onderwijs.
De uitvoering is uitstekend en eert den uitgever P. Noordhoff te Groningen.
De-_Standaard, 6 Juli 1912.
Wij moeten verklaren met zeer veel genoegen
te hebben kennis gemaakt met deze platen. Ze zijn flink
van grootte en zeer mooi van kleur en uitvoering, terwijl
de geschiedenisjes die ze in beeld brengen wel geschikt
zijn voor het doel. Elke plaat geeft vier tafereeltjes te zien,
naar aanleiding waarvan de leerlingen liet verhaaltje moeten
samenstellen.
De platen zijn vervaardigd door E. G. Schiette, die zich
op verdienstelijke wijze van zijn taak kweet.
Overigens niets dan lof.
De Volksschool. J. v. W.
UITGAVE VAN P. NOORDHOEF TE GRONINGEN.

stat

Vrijt Stalonderwijs
DOOR

J KLOOTSEMA EN A. BRANDS.
Gekleurde Wandplaten voor het vrije Stelonderwijs in de
Lagere School.
Compleet in drie Series -van 11) platen hief een ilandt.
Gedrukt in S kleuren. Formaat i0 tij 9(0 eM.
Zoo juist v ersehenen de eerste 1=i num uiers en dde Jlant11.
Serie 1. bevat : t . Beste Truitje, 2. Piet uit rijden,: 3. Jan en
zijn bokje, 4. Daar had Wim niet aan gedacht, 5. Te laat,
6. Ondeugende jaap, 7. Die arme pop, 8. Hans en de
Zwaan, 9. Roodborstje, 10. Grootmoeders jaardag.
Serie I1 bevat : 1. Een droom, 2. Oude Geerte, 3. Hoe een
hond palingen thuis bracht, 4. De Redding, 5. De Koekepan, 6. Het Houtrapertje, 7. St. Nicolaas, 8. Een gevaarlijk
beest, 9. Hoe glad het was, 10. Het Lijsternest.
Prijs per plaat afzonderlijk:
Los met metalen staven
f 0,90
- 1,35
Op zwaar karton geplakt
-- 1.90
op linnen met houten rollen .
- 2 49
Idem gevernist
Prijs per serie van 10 platen :
f
Los of niet metalen staven .
.
_t—
Op zwaar karton geplakt
-- 17,50
op linnen met houten rollen.
- 21,50
Idem gevernist
STELLEN erg YERTELL N., Handleid. , bij ryde P1a:tef
-voor- het „Vrije Stelonderwijs" bewerkt door
. f f 0,25
A. BRANDS .
Een serie goed-uitgevoerde platen voor het stelonderwijs.
Elke plaat geeft aan een viertal tafereelen, die aan de leerlingen een vertelling suggereeren. Aan zulke platen mogen
hooge eischen gesteld. Ze moeten allereerst duidelijk en
sprekend wezen, ook door de verst-afzittende leerlingen te
zien. Dat is zoo met deze platen, die sober gehouden zijn
en in de vlakke kleur, mooi met sprekende lijn. De geschiedenisjes blijven ver van het genre-Fliegende Blatter,
waarvoor bij zulk soort werk gevaar bestaat. Het komieke heeft
er niet de overhand. Eenvoudige gebeurtenisjes uit het
kinderleven worden afgebeeld ; de omgang tusschen kind
en dier wordt gegeven ; een aardig schetsje uit het fam il ieleven' gëteekend. De Nederlander, 22 6't 2 J.L.
Worden op € erzoek gaarne ter inzage gezonden.
3
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UITGAVE VAN P. NOORDHOFF TE GRONINGEN.
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Turnartikelen en Schoolmeubelen.
(OPGERICHT 1868)
De Ned. Fabr. van Turnartikelen en Schoolmeubelen, Dir. .NASPER en
I(EUN FN. Alle mogelijke constructies en systemen banken, borden en gymnastiekwerktuigen. Leverancier van het Rijk, de grootste Gemeenten, Leger,
Vloot en Particulieren. Schoolborden, licht, geheel van hout, krimp- en trekvrij
gegarandeerd dof-blvend. Scherp conc. prijzen. Teekeningen en kostenberek.,
kosteloos . Tel. 160!, 2de Leeghwaterstraat No. 5, Amsterdam.

Peel & Cloppenburg,
OUDE GRACHT

UTR ECHT B.D. BAKKERBRUG

Iets hezichti e thans onze geëtaleerde
HEEREI FANTASIE ULSTERS
iti

r:1e prijzen f 9.---, f 11.--, f 13.

-----,

f16.—, f 20.

-----,

f24.—, ' 3U --

en (Ie laatst uitgekomen

DEMI SAISONS
in cie prij Zen f t . --, t 10.—, f 1. -' f15.-, f 1

V . - i, .J
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WINTER COLBERTS en PANTALONS
Groote keuze :

IiIY DERJE KKERS, ULSTERRS, DEMI-SAES oNS. KIN ERPAK.TES, \Vaterdiehte CAPES voor Dame=, I leéi'eu. Meisjes en

r ui
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Waarheid en Waarheidsliefde.
(In Vereenvoudigde Spelling.)

Het zal zeker gewenst zijn, de idee waarheid en de begrippen
die daarmee in aanraking komen, eerst afzonderlik te beschouwen.
Ook zonder filozofische breedvoerigheid of dialektisch-scherpzinnige
onderscheidingen is het nuttig zich enigszins te oriënteeren, en het
gebied af te bakenen. Menig klein of groot betoog, menig kort en
vooral menig lang debat is met onvruchtbaarheid geslagen, omdat er
zelfs geen poging tot afbakening gedaan is. Men moet altans weten in
welke richting men moet zien.
Waarheid en werkelikheid worden dikwels naast elkander geplaatst.
Werkelikheid is alles wat bestaat, alles wat „zaak", wat reëel is ; velen
denken : alles wat uiterlik, zinnelik, materiëel bestaat, maar inderdaad
behoort tot de werkelikheid ook alles wat een innerlik, geestelik bestaan heeft. Wat in uw en mijn ziel omgaat, is werkelikheid ; wat in
de geestelike wereld geschiedt, is iets werkeliks; zelfs is het in volleren zin reëel, dan wat stoffelik reëel is ; maar ons onderscheidingsvermogen op dat gebied is meestal zwakker en troebeler dan ten
opzichte van de zinnelik-waarneembare dingen. Waarheid is de juiste
verhouding tussen de dingen ; wanneer wij mensen er ons mee bemoeien : het juiste inzicht in de stoffelike en geestelike dingen. Men
kan de waarheid spreken : als men juist aangeeft hoe iets gedaan of
gebeurd is; men kan de waarheid doen: als men met zijn geheele
handel en wandel tot de dingen in de juiste verhouding staat, dus
wanneer het in orde is tussen ons enerzijds , en God en de mensen - anderzijds. Zoo kan men eveneens de leugen spreken, en de
leugen doen. (Openb. 3 : 15)
Men spreekt ook over werkelikheid en ideaal, en weet dan dikwels niet, waar de waarheid ten opzichte van die twee móet geplaatst
worden. Het is geen oorzaak van lof voor onze tijd, dat het woord
ideaal in vele kringen een ironische of komische klank heeft gekregen;
velen zoeken hun idealen op zeer stoffelike paden, sommigen menen
een ideaal na te jagen, doch, 't is een illuzie. Wanneer we ideaal niet
in deze bastaard- of karikatuurvormen nemen, is het een deel van de
waarheid waartoe we de werkelikheid zoeken te verheffen. In deze
zuivere zin is het ideaal nader aan de waarheid verwant, dan de
meesten vermoeden, die denken dat het ideaal zoo ongeveer het tegen-
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deel van de waarheid is. Het ideaal is weerglans van de waarheid
aan [de horizon van 't gewone leven. Wie enkel werkelikheid kent,
heeftgeen idealen, tenzij dan in materialistische zin, dus laten we herhalen : die heeft geen ideaal. Wie de waarheid kent, heeft daarmee
vanzelf idealen: het groote, tegenover eigen kleinheid; het heilige,
tegenover eigen zonde ; het harmonische, tegenover eigen verwarring, enz. Ook hierbij is het zóó gesteld : „Zoek eerst het Koninkrijk
Oods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden."
In de derde plaats noemt men naast elkander : waarheid en oprechtheid. Het lijkt me toe, dat er in 't algemeen bij deze begrippen
nog meer verwarring heerscht, dan bij de vorige. Men meent dan
dat oprechtheid wel ongeveer hetzelfde is als waarheid, of -altans
dat oprechtheid een kenteeken van waarheid is. En hoewel oprechtheid het begin kan zijn (in tijdsorde) van waarheid, toch is er een
substantiëel verschil, daar oprechtheid een zuiver menselike (natuurlik ook een zuiver-menselike) eigenschap is, terwijl de waarheid van
bovenmenselike natuur is : „1k ben de weg, de waarheid en het leven"
(Joh. 14 : 6).
Pilatus de rechter, staande tegenover Jezus, tegenover Jezus, had
groot gelijk, toen hij zei : „Wat is waarheid ? !" ofschoon hij rechter
was ! Maar Thomas de Didymus, staande tegenover Jezus, niet tegenover Jezus, had gelijk (als dit tenminste hier niet oneerbiedig klinkt),
toen hij zei : „Mijn Heer en mijn Ood !" ofschoon hij Didymus was.
Een vader zei van zijn zoon, die niet geheel aan zijn christelike
opvoeding beantwoordde: ,,Hij komt wel terecht, want hij is eerlijk, 't
is een oprechte jongen." De Schrift zegt ook: „Den oprechten gaat
het licht op in de duisternis," wat voor ons nog wat meer betekent
dan wanneer Van Eeden (bij wiens ortodoxe terminologie overigens
een sleutel niet tot de overtollige goede werken zou behoren) in
Lioba zegt:
„Vol warreling en troeb'len zijn wij elk,
„doch nimmer school bij ernstige gebeden
„Gods raadslicht uit een zuiver harte weg".
Maar de zaak waarop het aankomt is deze : Waarheen richt zich
de oprechtheid ? Blijft ze een soort instinkt, dan kan ze, wanneer ze
zich naar de niet geestelike of zelfs anti-geestelike zijde beweegt, zooveel te radikaler ten verderve voeren. Zoo bijv. is de oprechtheid
waarmede vele sociaal-demokraten hun denkbeelden en dagmaas liefhebben en propageeren, juist het element waardoor zij respekt afdwingen (en mochten er vele Christenen zijn met evenveel oprechtheid
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en liefde en propaganda ... zucht), terwijl het tegelijker tijd tragisch
is te zien, hoe juist die menselike oprechtheid, van mensen die alleen
maar aanzien wat voor oogen is, van mensen voor wie de paradoksen
van 't geloof dwaasheid zijn, van mensen voor wie het leven een
stoffelike rekensom is, hen voortdrijft op hun eiben weg ; immers, wie
oogen in zijn hoofd heeft en daarbij eerlijk is, kan tegen een rekensom
toch niets inbrengen ! Wanneer men eenmaal het geestelik element op
non-aktiviteit heeft gesteld, redeneert de vader der leugenen veel en logischer en „einleuchtender" dan iemand, wie ook.
Voor de meeste mensen zal wel waar zijn, wat Van Eeden zegt
als vervolg op de aangehaalde regels:
„Jaren en zorg doen ons omzichtig gaan
„en vaster, door beproefder evenwicht,
„maar laten nooit 't inwendig licht zoo klaar
„als 't brandde in onze reine, vrije jeugd."
Maar als elders *) Van Eeden zelf erkent : De klank van waarachtige ernst kent ons volk eigenlijk alleen uit Vondel en den Bijbel",
dan vraagt men zich af, of de oprechtheid door Bijbelsen ernst geleid werd, dan of zij misschien door materialistische hartstocht gruwelijk op dwaalwegen geraakte?
Oprechtheid is een heerlijke drijfkracht in de mens. Maar hoe
staat het roer van 't scheepje? Stuurt de oprechtheid, door gehoorzaamheid aan de waarheid, in de richting van de waarheid ? Of stuurt
de oprechtheid, door onderwerping aan de leugen, in de richting
van de leugen?
Niet wat ik meen, in oprechtheid meen, dat goed is, is daarom
goed. Sterker: als iedereen doet, kan doen, wat goed is in zijne oogen,
komt er een tijdperk van verwarring, van anarchie, als in den tijd
der -Richteren : „en een iegelijk deed, wat goed was in zijn oogen."
Zonderling genoeg wordt dit bekende karakteristikum door velen geblezen alsof er stond : „en ieder deed maar al het kwaad, dat hem in
den zin kwam".
Wij (speciaal wij individualistische Hollanders) kunnen nauweliks
gelooven, dat de zaken toch verkeerd gaan, als ieder doet wat goed
is in zijn oogen.
Och, niet waar, „we wone in een freigefochte land", hebben als
„vrijheid"-lievende Hollanders nog geen biezonder fijne voelhorens
voor gezag en autoriteit, en doen ook allemaal liefst „wat goed is in
onze oogen".
*) Studies, Eerste Reeks : Gorters verzen, pag. 89.
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Zelfs het geweten is niet de maatstaf voor de waarheid. Scherp
zegt Ruskin:') ,,,,Ik moet handelen naar de uitspraak van mijn geweten"
Geenszins, mijn conscientieuze vriend, tenzij ge heel zeker zijt, dat ge niet
het geweten van een ezel hebt". Scherp, maar juist ! De oprechtheid
en 't geweten van een goed en wijs man, beter gezegd : van iemand
door Gods Geest verlicht, zijn lichtende sterren in den nacht; maar de
oprechtheid en 't geweten van een verkeerd en dwaas man (zoo
iemand kan zich ook door zijn oprechtheid en zijn geweten laten
leiden) zijn walmende lichten binnenboords, die met de golven op en
neer gaan.
De waarheid n.l. ligt buiten ons. Onze oprechtheid heeft alleen
dan waarde, (maar dan ook groote waarde,) als we ons laten leiden
door de Waarheid. We moeten leeren, die te volgen. Daarom is, van
jongs af, de gehoorzaamheid zoo aller-gewichtigst; ik denk soms, dat
er in onze verwarde tijden nauweliks iets belangrijker is voor de
opgroeiende jeugd dan: te leren gehoorzamen, „als - 't kan op zachte
wijze, als 't moet met harden dwang." Want in den weg der gehoorzaamheid wordt gevonden wat Ruskin treffend noemt 2 Dat Bene, zonder
hetwelk de ziel verhongeren moet, maar waarvan gij toch nooit zoudt
raden, mijn praktische vriend, al zoudt gij u ook dood raden, dat
het een artikel van eigendom was ! De Wet van God, waarvan David
zegt : „Mijne ziel bezwijkt vanwege het verlangen. naar Uwe oordeelen
te aller tijd", of in woorden, die ge misschien beter verstaan kunt":
(voegt hij er sarkastisch aan toe, en, zou dat nu uit den tijd wezen ?)
„De Wet Uws monds is mij - dierbaarder dan duizenden van goud en
zilver."
Wanneer we dus nu gevonden hebben, dat de schakel tussen
de oprechtheid en de -waarheid gevormd wordt door de gehoorzaamheid, is er licht iemand onder de lezers, die opkijkt en denkt : „Is de
liefde niet méér ?"
Zeer zeker, fijn denkende of fijn voelende lezer ! Als de liefde er
is, dan is verder alles in orde. Heeft Augustinus zelfs niet gezegd:
„Heb God lief en doe dan wat gij wilt" ? Maar denk u dat in : Heb
God lief. Herinner u, dat de liefde is de vervulling der wet, dat zij is
de hoofdsom der dingen.. Herinner u, dat deze wereld een gevallen,
een gescheurde, een tweedrachtige wereld is, en erken dan, dat de
liefde wel het beste en het hoogste is, maar dat in deze verkeerde
wereld heel weinig op die voet, de verhouding van liefde, is inge:

1) Ruskin : Fors Clavigera, Groningen, 1, p. 45.
2) t. a. p. p 122.
-

) „
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richt. Zelfs luidt het gebod der kinderliefde niet aldus: „Hebt uwen
vader en uwe moeder lief", maar in dezen vorm : „Eert uwen vader
en uwe moeder." Herinner. u, dat, noodra er iets disharmonisch voorvalt in huis of in de klas, het dadelik hierop neerkomt : dat de zaak
in kwestie gedaan worde, zoodat, al is het ook op de liefderijkste
wijze, terstond de gehoorzaamheid tegenover de minder of meer
ernstige delinkwent haar vinger verheft.
Zoo is er dus, in deze gevallen wereld, een zekere drang, een
zekere dwang noodig, om het goede te leren volbrengen, om op te
leiden tot gehoorzaamheid. En het is beschamend voor de in eigen
oogen zoo hoogstaande mens, dat de waarheid, evenmin als welke andere
deugd, voor het mensdom schoon genoeg blijkt om haar te beoefenen
om haar zelfs wil.
Rousseau zegt het niet zoo kwaad : 1 ) „ Niets is beminnelijker dan
de deugd, doch men moet haar beoefenen om haar beminnelijk te vinden. Als men haar omhelzen wil, neemt zij zooals Proteus in de fabel eerst duizend afschrikwekkende vormen aan, en vertoont zich eindelijk in haar ware gedaante aan hen, die haar niet hebben laten
ontsnappen." Er zij dus een zekere dwang tot het goede, zoolang
n.l. de mensch nog onontwikkeld, onzelfstandig is. Ook Augustinus
erkent, dat hij niets zou geleerd hebben, als hij er niet toe gedwongen
geweest was. 2 ) Dat hij bij deze uiting meer denkt aan het loeren van kundigheden, dan aan het „leeren" van deugden, is zeer waarschijnlik. Maar
duidelik wijst Augustinus ook op het bestrijden van den verkeerden
wil en het gewennen aan het goede. l) : „ Uit de verkeerde wil ontspringt de booze lust, en wie de booze lust dient, dien wordt ze tot
gewoonte, en wie de gewoonte niet weerstaat, dien wordt ze een noodzakelijkheid. In deze met elkaar verbonden ringen, ik noemde het
daarom een keten was ik geboeid in harde slavernij. Deze nieuwe
wil echter, waarmede ik begon, U om Uw zelfs wil te dienen en U
te genieten, o mijn God, was nog niet sterk genoeg ter overwinning
van den door den leeftijd sterk geworden (verkeerden) wil. Zoo kampten twee willen in mij, een oude en een nieuwe, een vleeschelijke en
een geestelijke, en zij verscheurden mijn ziel".
De Bijbel geeft overvloedig dergelijke uitspraken.
1) De Emile, vertaald door S. H. ten Cate, Amsterdam, p. 377
2) Augustinus Bekentenissen, Eerste boek, twaalfde hoofdstuk.

3) Aldaar achtste boek, vijfde hoofdstuk.

182
Zo nodig is het de leerling te helpen de verkeerde wil van
jongs af er onder te houden, door gehoorzaamheid aan de waarheid.
Een jong rijsje kan men buigen, een oude boom niet. En sommige mensen zijn zóódanig met de leugen vertrouwd, dat ze het niet eens meer
weten, dat ze liegen.
Nadat we nu in korte trekken nagegaan hebben, welke ideeën in
verband met de idee der waarheid genoemd worden, hetzij bij wijze
van samenvoeging, hetzij meer of minder bij wijze van tegenstelling, —
is het nodig, nog te trachten meer bepaald de waarheid zelve te
beschouwen. Voorzeker een heel moeilijk punt. Evenals een zaak
op honderd manieren verkeerd kan wezen, en feitelijk maar op één
manier goed, zo is ook de leugen honderdvoudig, en de waarheid is
slechts : één. Treffend zegt Pascal ') : „De mensch is niets dan een
schepsel vol dwalingen, die slechts de genade kan opheffen. Niets toont
hem de waarheid ; alles wijst hem op een dwaalspoor. De beide beginselen der waarheid, het verstand en de zinnen, afgezien daarvan
dat het hun vaak aan oprechtheid ontbreekt, bedriegen elkander
wederkeerig. De zinnen bedriegen het verstand door verkeerde voorstellingen ; en datzelfde bedrog, dat zij bij het verstaan plegen, moeten
zij op hun beurt van het verstand aannemen : het wreekt zich aan hen.
Deze hartstochten van de ziel verwarren de zinnen : zij liegen en bedriegen elkaar om 't hardst."
Zeker heeft zelden een jilo.Yoo.t het verstand zoo op zijn nummer
gezet. En op een even lage plaats zet hij liet verstand ), als hij tot
de conclusie komt, „dat liet verstand alles kan bewijzen'', wat tegenwoordig licht nog vaker op te merken is dan in Pascals dagen. Hij
spreekt dan ook uit, dat de waarheid slechts stuksgewijze bij ons
gevonden wordt. ) „Men zal de moord slecht noemen ; ja, want wij
herkennen het slechte en verkeerde heel best. Maar wat moet goed
genoemd worden? De kuischheid? Ik zeg: neen, want de wereld zou
dan op haar eind loopen. Het huwelijk? Neen, de onthouding is beter.
Niet dooden? Neen : want de wanorde zou ontzettend worden, de'
boozen zouden alle goeden dooden. Dooden? Neen, want dat vernietigt de natuur. Wij hebben het ware en het goede slechts stuksgewijze en vermengd met het slechte en 't verkeerde."
1) Pascal Gedachten. Eerste afdeeling. Zesde artikel, No. 27.
2) Verschillende gedachten over den godsdienst.
3) Verstrooide gedachten over de moraal. No. 63. (waaruit we niet alles onderschrijven.)
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Dit is werkelik een fraaie illustratie van Salomo's woord : „De wijze
zal tijd en wijze weten". Maar de vraag wordt er dan te klemmender
door : Hoe kan men de waarheid kennen ? Voor een schilderij is er
één punt, dat de juiste positie aangeeft om het te beschouwen ; alle
andere punten zijn te dichtbij, te veraf, te hoog, te laag. De perspektief leert dat punt te vinden in de schilderkunst. Wie of wat leert het
ons ten opzichte van de waarheid ?
Wie het ons leert? Hij, die zichzelf de Waarheid noemde (Joh.
14 : 6), en Wiens Geest in al de waarheid leiden zal (Joh 16 : 13),
doordat Hij het hart van de mens zuivert en het verstand verlicht.
Waarheid is niet in de éérste, maar slechts in de twééde plaats zaak
van het verstand. *) Uit het hart zijn de uitgangen des levens, en wat
het hart toestemt, begeert of inziet, dat wordt door het verstand beredeneerd. Zoo wordt in de gemeenschap niet God de liefde tot de
waarheid gewekt en 'gekweekt, die verder een kenmerk blijft van de
herboren mens.
„De echte waarheidsliefde te wekken en te kweken, ligt dus
eigenlik buiten ons bereik?" Zeg dan eens: wat ligt feitelik binnen
ons bereik? Wanneer we nagaan, hoe weinig we inderdaad zelf kunnen bewerken, dan .... behoeven we niet moedeloos te worden, moeten
we ook niet zeggen : wat kan ik er aan doen ? om er ons met een
schouderophalen van af te maken. Maar dan voelen we zoveel te levendiger, dat Gods kracht nodig is in onze zwakheid, en we herinneren ons dat
paradoksale geloofswoord, dat Zijne kracht in zwakheid wordt volbracht.
Zoo hebben we dus ook er naar uit te zien, hoe we de waarheidsliefde onzer leerlingen kunnen wekken en versterken. En dan is de
eerste eis hoogst ernstig voor alle ouders en opvoeders, want het zal
deze moeten zijn : dat we zelf de waarheid moeten liefhebben, dat
we de waarheid niet alleen moeten spreken, maar haar moeten doen,
ja dat we in de waarheid moeten zijn. Het mooie praten over waarheid en waarheidsliefde zal niet baten, als onze leerlingen merken,
dat we het zelf niet nauw met de waarheid nemen ; het zal alleen verontwaardiging en afschuw wekken, misschien ook afkeer van de goede
dingen, die gezegd (enkel gezegd, en niet beleefd) worden. Het is
diep bedroevend, dat velen zich van het geloof hebben afgewend,
omdat ze ondervonden hebben, dat vele „Christenen" wel mooi kunnen
praten, maar dat ze er weinig van menen, als `t er op aankomt ; het
is geen waarheid bij hen. Als onze daden niet met onze woorden over*) In Markus 7 : 11-13 wordt zelfs onder de „booze dingen", die „uittiet hart"
voortkomen, ook genoemd : onverstand.
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eenstemmen, dan waren onze ,,mooie" en „goede" woorden beter niet
gesproken, want dan bederven ze de gewetens, dan verstompen ze
het zedelik gevoel, dan komt de vloek van het Farizeïsme niet
alleen over ons, maar wat erger is : ook over onze leerlingen. Men
hoort beweren, dat de Christenen volstrekt niet eerliker of betrouwbaarder zijn dan de niet-gelovigen. Toegegeven, dat de misstappen
der Christenen tienmaal meer besproken worden dan van anderen en
ekstra aangedikt, — mQèst toch het Christelik leven niet z(5; zijn, dat
neen een dergelijk beweren niet zou kunnen uiten ? Laten we ons
zelf onderzoeken, en moge God ons bewaren dat we geen stenen des
aanstoots zijn op den weg naar Jezus, inplaats dat we leiden tót Jezus.
De spreuk in de leraarskamer ven het Pdda ogium te Godesberg mag
wel ons dageliks Leitmotiv zijn:
„Ein Lehrer soli zu Gott
an jedem Tage beten:
„Herr, lekre mich incin Amnt
beim Kinde recht vertrcteii."
Wanneer alzoo de opvoeder zelf geen hindernis is, wanneer hij
zelf zoo eerlijk is een fout of vergissing te erkennen en steeds
zelf aan de waarheid getuigenis geeft, kan hij ook door zijja woord
de schoonheid doen gevoelen van de waarheid in het nieuselik leven.
Aan de hand van de Bijbelse en de vaderlandse geschiedenis kaan hij
bewondering wekken voor waarheid in woord en daad. Als tegenhanger spreke hij over de leugen met vu achting, over de leugenaar
met verontwaardiging. Zoo wordt er edele gemoedsstemming gewekt,
waarbij de leugen als iets olwaardigs, iets schaudeliks ter zij gezet
wordt.
Verder is een welwillende, aangename verhouding van weerszijden
een krachtig middel: Als de onderwijzer aan driftbuien toegeeft, zeer
ongestadig van humeur is, dikwijls vreeselijk uitpakt ; als `t van hem
bekend is dat hij in een eenigszins onaangename stemming zeer oi -billik kan zijn, dan behoeft men zich niet te zeer te verwonderen
als de leerling, door angst en schrik gedreven, maar zegt „wat hem
voor de mond komt," wat hem op dit oogenblik `t veiligst toeschijnt. Maar is de onderwijzer een man van voldoende zelfbeheersing
een man van wie de jongens voelen dat hij het goede voor hen bedoelt (en dit of het tegengestelde voelen ze heel spoedig), dan
geeft dat een milde atmosfeer, waarin het onkruid van de leugen zich
niet gemakkelijk akklimatizeert ; dan geeft dat een serene hemel, waarin
-
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de zwarte wolkeel van de leugen niet in hun element zijn. Men heeft
mij in Duitsland gezegd, dat het daar voor de schooljongens bijna niet
meer mogelik is, eerlik te wezen, en men keek mij verwonderd aan,
toen ik vertelde dat op onze school de jongens zich direkt aanmelden, als er gevraagd wordt wie iets gedaan heeft. Welnu, dit verschil
zal wel niet zijn oorsprong daarin hebben, dat er onder de Duitse
leraars minder waarheidsliefde 'gevonden wordt dan onder de Hollandse, zeer stellig ook niet hierin dat op de Duitse scholen minder
Gesinnungsunterricht c.dg. gegeven wordt ; maar ik geloof, dat
daar méér dan bij ons de welwillende, aangename verhouding gemist
wordt ; dat het daar teveel is : gebod op gebod, en regel op regel:
dit gedaan ? deze straf ! dat gedaan ? die straf !
Met deze drie „voorbehoedmiddelen" (het karaktersterkende voorbeeld van de opvoeder zelf ; de enthousiasmeerende voorbeelden uit
de historie enz. ; de gezonde, schriklooze maar respektvolle verhouding van de leerling tot de opvoeder) en terwijl onze leerlingen natuurlik „van kindsbeen af" reeds het gebod Gods kennen : gij zult
geen valsch getuigenis spreken, kan het toch voorkomen, dat de
waarheid wordt aangerand. Wat dan te doen? Men behandele de zaak
vooral niet „en passant," niet : „zoo n iaar `es effetjes", alsof het een
fout in een rekensom ware, maar : met ernst. Men late zijn verwondering blijken, dat zoo iets hier gebeurt ; men drukke zijn verontwaardiging uit, over „een léugen !" ; men late desnoods zijn afschuw gevoelen ; als men het in twee of drie volzinnen kan doen, zegge men
iets over Gods geboden, of over „den vader der leugens" (vooral geen
lange rede, vulgo preek ; een langere beschouwing kan zeer goed zijn,
maar deze brenge men bij de Bijbelles te pas). Als het kwaad misschien, na eenig tijdsverloop, een klassezonde blijkt te zijn, geve men
desnoods op krasse wijze aan zijn verontwaardiging lucht („wordt
toornig en zondig niet!”) Eenmaal ben ik in een omgeving gekomen,
waar het liegen een gewoonte bleek te zijn geworden ; herhaaldelik
kwam het voor ; goede woorden en ernstige straffen hielpen nog niet
voldoende. Toen het eens weer gebeurde, en ik kwaad (ik hoop:
toornig) was geworden, sloeg ik met de vuist op de tafel en riep uit:
-

1) Laat ik er toch dadelik bijvoegen, dat vele Nederlanders, juist tegengesteld
tamelijk slof en achteloos zijn t. opz. v. orde en regel, en van straffen. Slofheid,
achteloosheid lijkt me hoe langer hoe ;neer een typeerende eigenschap van de
Hollanders, n.!. van de laatste tijden. En juist omdat de meesten te slof zijn om
de hand te houden aan beslist noodzakelike regels, juist daarom moeten enkele
çindderen met des te groter strengheid de zaken in 't rechte spoor houden.
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„dat vervloekte liegen !" Ik zal deze methode niet aanbevelen; het
moet trouwens geen „methode" zijn, het moet enkel een spontane
opwelling van verontwaardiging wezen ; maar toch kan zoo iets een
diepe indruk gegeven; nadien was het zoo goed als uit.
Wanneer een kind hardnekkig een leugen volhoudt (men wete
echter wel zeer stellig, hoe de vork in de steel zit!) schrikke men
er niet voor terug, zulk een leerling, die dus ongevoelig is voor hoogere
invloeden, in zijn lagere natuur op zeer voelbare wijze aan te grijpen,
door hem lichamelik te tuchtigen. Over het hoe en het wat en de
vooraf noodige preparatieven spreken we hier niet. Maar het is mijns
inziens zeer stellig voor laagstaande naturen in een normale omgeving
een gewettigde tuchtmaatregel (ook volgens Bijbels voorschrift), en
speciaal van groot nut bij verregaande ongehoorzaamheid en bij hardnekkig liegen. Ik voeg er bij : in een normale omgeving, en bedoel daarmee : het moeten geen gedegenereerde of verwaarloosde of hardvochtig
behandelde kinderen zijn, want bij zulke schepseltjes moet de liefde,
de barmhartigheid, des te dieper afdalen en des te meer „verdragen".
Maar bij kinderen met een normaal moreel peil moet de liefde zich
bij overtredingen meer uiten als gerechtigheid, waarmee toch weer
niet gezegd is, dat elke overtreding onfeilbaar haar straf na zich moet
slepen. Een te strenge opvoeding werkt verkeerd, maar een strenge
opvoeding is tienmaal beter dan een slappe.
Een paar opmerkingen tot slot. Waarheidsliefde en beleefdheid te
vereenigen is soms moeilik. Velen drijven de beleefdheid zoover, dat
zij nooit een waarheid zeggen die iemand onaangenaam kan zijn. In
sommige kringen vindt men het minder erg, een leugen te zeggen, dan
onbeleefd te zijn (te schijnen) door een eerlik antwoord. Het is echter
Christenplicht de waarheid, ook als zij hard is, te zeggen op behoorlike, vriendelike wijze, in de minst kwetsende vorm, maar in alle
geval: de waarheid. Jammer genoeg is bij sommigen de waarheidsliefde zoo zwak en de eigenliefde zoo sterk, dat zij zich reeds „gekwetst" voelen of achten, als zij op een zachte manier een hun onaangename waarheid hooren, al is het motief tot spreken ook nog zoo
geldig, en al is het belang der zaak waar `t om gaat ook nog zoo
groot. Onze leerlingen moeten weten, dat we aan zulk een overbeschaving en ver-uiterlijking van omgangsvormen niet moeten meedoen.
Beleefdheid mag geen zaak van leugen zijn, maar is de welwillende
behandeling van de naaste op de voet van waarheid, met onderdrukking van eigen onedele motieven, 1) als bijv.: hoogmoed,
1.) Hier is weer een punt, waar de minderwaardigheid der oprechtheid blijkt.
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nijd, gemakzucht, die een bron zijn van zeer veel onbeleefdheid.
Evenzoo rijden waarheidsliefde en sukses elkander wel eens in
de wielen. Menig man die veel heeft bereikt in de wereld, dankt dit
aan alles en nog wat, maar niet aan zijn innige waarheidsliefde. We
leven in een wereld van schijn en zonde, die de duisternis liever heeft
dan het licht. Zelfs van een zijde, waarvan men het niet verwachten
zou, ondervindt men soms, dat terwille van het sukses eigen fouten
niet worden erkend, dingen onjuist worden voorgesteld, résumés op
onbillike wijze in elkaar worden gezet ; en -dat.niet alleen in politieke
zaken, ook in `t persoonlike leven. „Eerlik duurt het langst", wordt
om
aldus geïnterpreteerd : „Op eerlike wijze duurt het. `t langst. .om
zijn doel te bereiken." Het kost vaak een zware strijd, te geloven,
metterdaad te geloven, dat de waarheid het laatste woord zal hebben.
Want het tijdperk, waarin de leugen triomfeeert en sukses heeft, duurt
soms lang. En wel „zal de gedachtenis des rechtvaardigen in zegening zijn", maar tijdens zijn leven wendt men zich vaak van hem
af: „Deze rede is hard, wie kan die horen?"
In hoog-geestelike zin, maar die zich zal te bewijzen hebben in
het gewoon-alledaagse leven, zegt Petrus ) van de gelovigen, dat zij
hunne zielen gereinigd hebben „in de gehoorzaamheid der waarheid."
U. G. J. UIT DEN BOGAARD.
Als we een verkeerde neiging, een zondige eigenschap in ons bemerken, mag het
niet zijn „Dàt gevoel ik, dus dat zeg ik, en dat doe ik," maar de zelfbeheersing
moet de oprechtheid ten offer brengen aan de waarheid. Dit is ter eene zijde:
de kruisiging des vleeses, ter andere zijde: de dagelikse vernieuwing des gemoeds.
1) 1 Petrus 1 : 22.

De Karaktervorming op de Christelijke
Middelbare Scholen,
Het is een verschijnsel, dat algemeen de aandacht trekt, dat de
paedagogiek van den tegenwoordigen tijd, onvoldaan over de resultaten van d e eenzijdig intellectueele vorming, terugkeert van haar
dwaling en de vraag naar karaktervorming, naar zedelijke opvoeding
-
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congressen en unies en allerlei instellingen in 't leven roept en aan
het werk zet om in den noodstand van karakterschaarschte voorziening te brengen.
Bij die niet meer te loochenen mislukking wordt in allerlei
richting om hulp gezocht en tal van geneesmeesters prijzen hunne
onfeilbare middelen aan : theosophie en geheelonthouding, sport en
volksbaden, padvinderij en een ernstig geloof in het diep-zedelijke
van de menschelijke natuur.
Alleen de Bron van Kennis, daarin is men het vrijwel eens,
heeft voor de oplossing van deze moeilijkheid geen waarde.
Voor ons, Christelijke opvoeders, ligt in dit beloop van zaken
eene waarschuwing en eene opwekking. Eene waarschuwing om ons
in geen geval te laten rnedesleepen door den tijdgeest ; wij zijn niet
geheel vrij gebleven van hare fouten. Eene opwekking om ons klaarder
bewust te worden van de toepasselijkheid van onze beginselen op het
gebied der opvoeding, eene opwekking om door onderlinge bespreking en opbouwing elkander te sterken bij ons gewichtig werk.
Met dit doel voor oogen, heb ik zeer zeker met schroomvalligheid, doch ook in de hoop van eenig nuttig werk te zullen doen, de
uitnoodiging van de redactie van dit Tijdschrift aangenomen en een
begin gemaakt met de bespreking van het onderwerp : ,,Karaktervorming" ; eene bespreking, die bij een zoo belangrijk onderwerp niet
veel, meer dan Bene inleiding kan zijn ; waarbij ik ook hoofdzakelijk
het oog had op de vorming onzer leerlingen op den leeftijd van
twaalf tot achttien jaren.
Karakter komt van een Grieksch woord, dat inkrassen, griffen
beteekent en is overgegaan eerst op liet werktuig, waarmee men inkraste, later op liet teeken of merk dat ingekrast werd. In die laatste
beteekenis spreken wij nog van Chineesche karakters als we de teekens
bedoelen waarvan de Chinees zich als schrijftaal bedient. In figuurlijken zin noemt karakter de eigenaardigheid, de individualiteit van
den rnensch, en wel die, waarin 'het opzet van zijn wil spreekt, de
blijvende richting van zijn wil. Wij kunnen ons dus wel vereenigen
moet de bepaling van Prof. Rein in zijn „Encyclopa.disches Handbuch der Paedagogik," waar hij zegt : „Wie in de verschillende
omstandigheden des levens, in de velerlei stroomingen en meeningen
van den dag, blijkt de zich gelijk blijvende doelbewuste mensch, die
bezit een vast merkteeken, dat men karakter noemt". De man van
karakter dus wordt bestuurd van binnen uit door vaste wel omschreven
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blijvende overtuiging, niet door indrukken van buiten, noch door toevallige omstandigheden. Hij bezit eene geestelijke zelfstandigheid, die
zich weet te handhaven tegenover de macht van het stoffelijke.
Is karaktervorming denkbaar en mogelijk ? Wij meenen van ja.
De mensch bleef ook in zijn zondigen staat een redelijk en zedelijk
wezen, dat niet als een redeloos dier gedreven wordt, maar met zijn
rede eerst een oordeel vormt, naar dat oordeel zijn wil regeert en met
zijn wil zijne daden bestuurt. De wil wordt dus bestuurd door het
verstand en zal dus zelfs ook drijven tot de booze daad als deze
aan het verstand als goed en begeerlijk voorkomt. Het verduisterd
verstand beschouwt de zonde als een begeerlijk goed. Waar nu de
wil een gevolg is van de overwegingen van het verstand, hebben we
er wel op te letten, dat dit verstand, verduisterd als het is door de
zonde, door allerlei begeerte en lust tot eene beslissing kan komen,
rechtstreeks ingaande tegen rede en geweten. En daar begeerte en
lust, neiging en hartstocht, haat en wraakgierigheid opkomen uit
's menschen hart, komen we tot de gevolgtrekking, dat iedere
wilsbeslissing bepaald wordt door verschillende factoren, dat het leven
des verstands in hooge mate wordt beheerscht door 's menschen
hart. Daarom moeten we den mensch ook beschouwen als zedelijk
wezen, nog niet losgelaten door God, Die zich nog op allerlei wijzen
aan hem openbaart, die ook in het menschenleven deze zedelijke
natuur handhaaft, ja zelfs in Christus nieuw doet opbloeien. Slechts
in dezen band aan God wortelt de zedelijke natuur der wereldorde,
en eerst als het menschelijk geweten voor goed zal zijn losgerukt van
de oude heilsfeiten en waarheden, als de menschelijke wereld- en
levensbeschouwing voor goed zal zijn losgemaakt van den Schepper
van hemel en aarde, dan zullen ook de vaste grondslagen der zedewet
zijn losgewoeld ; na liet ni Dieu volgt het nimaitre, dan zal noch
leven noch huis noch huwelijk noch huisgezin worden ontzien, dan
zal deugd niet boven ondeugd, noch waarheidboven leugen gaan.
Bij de karaktervorming is het dus niet genoeg te letten op de
ontwikkeling des verstands, op de vermeerdering der kennis, op den
groei der logische denkkracht, maar bovendien, ja voornamelijk op de
gesteldheid des harten, op de verdieping van het zedelijk besef, wortelend in het gezag van Gods Woord, gesteund door het geloof, dat
Christus ons uit de macht der zonde bevrijdt, aansturende op het
bewaren en herstellen van de teederheid van het geweten, aanbindend
den strijd tegen eigen lust en vleesch en daardoor komende tot de
vrijheid, die alleen in den weg der gehoorzaamheid gevonden wordt.
,
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Als we deze taak, hoe zwaar en veelomvattend ook, bij de opvoeding in het oog houden, dan lijdt het geen twijfel of we zullen
onder den Zegen des Heeren ook het karakter vormen van de leerlingen, die aan ons zijn toebetrouwd.
Dat de karaktervorming voor een goed deel behoort tot de taak
van het gezin en van de kerk, blijft buiten onze bespreking ; wij
hebben te letten op de factoren, die in het schoolleven meewerken en
zullen drie van de voornaamste nader beschouwen : le De persoonlijkheid van den enkelen leeraar en de eenheid van liet korps, 2e. De
onderlinge invloed der leerlingen, 3e. De beteekeiiis der leerstof.
Er zal wel geen twijfelbestaanaan de groote beteekenis, die de persoonlijkheid van den leeraar op de karaktervorming uitoefent. Wij
hebben allen herhaaldelijk bij jongere leerlingen waargenomen hoe
ver het gezag van het woord van den onderwijzer gaat. De leerling
gelooft omdat hij het zegt. Zoo is het ook in het doen. De leerling
doet zoo en niet anders omdat de onderwijzer het zoo doet. Als de
leerling de lagere school heeft doorloopen, komt de kritische mensch
meer aan den dag. Hij schenkt zijn vertrouwen pas na een korteren
of langeren proeftijd, soms ook heel niet. In het laatste geval kan er
van een gunstigen invloed van den leeraar op het karakter weinig invloed ten goede worden verwacht. Een leeraar, die geen vertrouwen
bij zijne leerlingen weet te verkrijgen, heeft geen gezag. Het is best
mogelijk dat zoo iemand door ongeoorloofde machtsmiddelen den schijn
redt; dat zijne leèrlingen bang zijn voor zijn barschen commandotoon, zijn
ruwe uitvallen, zijn onkiesche grappigheden, zijn barbaarsche straffen,
maar bij zijne leerlingen heerscht een slechte geest van machteloos
verzet, van stillen wrok, die geen karakters kweekt maar ze bederft.
Het gezag van zulk een opvoeder is aanmatiging en willekeur. Zijne
leerlingen zullen door bedrog, leugen en laagheid trachten te voorkomen, dat zijn redelooze toorn wordt opgewekt, eerlijke en openhartige erkentenis van schuld is van hen nimmer te verwachten.
De leeraar behoeft zelfbeheersching, hij gedrage zich als een beschaafd man, die ook in den leerling zijn medemensch ziet, hij
wete zichzelf feilbaar en verachte zijne leerlingen niet al te zeer.
Niet iedere overtreding van den leerling is eene doodzonde, noch
mag ook als zoodanig behandeld en gestraft worden. Ook in den leerling bestaat een strijd tusschen zijn lager en zijn honger ik, tusschen
begeerte en wil, tusschen het zinnelijke en het redelijke en vaak heeft
het meer resultaat het hoogere te versterken dan het lagere te vertrappen.
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Eene publieke aan de kaakstelling kan zelfs den besten leerling
voor goed van zijn leeraar vervreemden. Trouwens een gunstige invloed op het karakter kan men slechts verwachten wanneer de bestraffing het geweten raakt en dit zal, hooge uitzondering daargelaten,
alleen plaats hebben bij het persoonlijk onderhoud, als de diepe ernst
van den opvoeder het geweten weet te treffen.
Eindelijk, de leeraar zij Christen, dader des Woords. Zijn gezag
wortelt in het Hoogste Gezag, hij buige voor Gods Woord en wete
waar voor hem sterkte is te vinden.
Zal echter eenerzijds de leeraar hebben op te treden met mildheid en gtmatigdheid, met grootmoedigheid en kieschheid, zoodat hij
vrij en ongedwongen met zijne leerlingen kan verkeeren, anderzijds
moet hij ook in staat zijn om het kwaad in zijn beginsel te herkennen, waardoor hij ongehoorzaamheid en ongepastheid met kracht en in
hun begin kan te keer kan.
Heeft de leeraar het vertrouwen en de achting zijner leerlingen,
dan zal een band van vriendschap ontstaan, die bij den leerling geestelijke zelfstandigheid kweekt, die zijn wil sterkt en hem helpt in zijn
strijd tegen schadelijke afwijkingen.
In de lagere school heeft de leerling slechts met zijn klasse-onderwijzer te maken. De verdere opleiding vordert breedere studie van
den opvoeder, zoodat de opleiding van onze jongelingschap wel moet
berusten bij vakleeraren. Op dit feit moet wèl gelet; want dit stelsel
heeft zijn eigen vóór- en nadeelen bij de karaktervorming. Een eenvoudig rekensommetje schaft hier geen raad : de grootere kans op
een slecht leeraar geneutraliseerd door zijn geringen invloed, tegenover
den klasse-onderwijzer, die als hij goed is louter heilzaam, maar als
hij slecht is louter verderfelijk werkt.
Neen, het karakter is éénheid. De uitdrukking, een man uit één
stuk is hier veelzeggend. En deze eenheid kan slechts verkregen w orden door samenwerking. Het korps van leeraren moet ook één zijn.
Niets werkt zoo verderfelijk op het karakter der leerlingen als de
tweedracht, de naijver, de heerschzucht en de liefdeloosheid onder de
leeraren ; maar ook niets evenaart den gunstiger invloed van een voorbeeld van broederlijke liefde, van ridderlijke kameraadschap.
De middelen om tot deze gewenschte eenheid te komen, bestaan
in het gemeenschappelijk gebed en de ongedwongen samenspreking,
de erkentenis van eigen tekortkomingen en de genegenheid om eigen
xneening tegen betere uit te ruilen,
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Wordt met oprechtheid in deze richting gestreefd, dan zal deze
samenwerking schoone vruchten dragen; want de kans op vergissing
is bij een nauwgezette waarneming, ernstige vergelijking en overleg
door velen, kleiner dan wanneer één elan zijne leerlingen bestudeert.
De onderlinge invloed der leerlingen is voor de - karaktervorming
van zeer groot belang. „Zeg mij met wie gij omgaat en ik zal u zeggen wie gij zijt." „Wie met pek omgaat, wordt er snee besmet`. Uitdrukkingen, die wijzen op de geheimzinnige aantrekking en afstooting
der karakters, op de invloeden, die van den een op den ander uitgaan.
Men spreekt van „den geest der menigte" als van de macht, die den
enkeling meezuigt met de massa ; van ,,de openbare nmetning" als van
het gerechtshof aan welks uitspraak zich niemand gemakkelijk onttrekt.
Reeds in de wereld der volwassenen is een zeer krachtige geest
noodig om bij liet goede te volharden iii eene verdorven omgeving,
of, omgekeerd eene diepe verdorvenheid om het kwade te blijven
doen, als dit door allen veroordeeld wordt: Hoe zeer zal zich dan
deze invloed doen gelden op een leeftijd, waarop de wil meest nog
niet krachtig is ontwikkeld en het streven om uit te munten nog zoo
openlijk heerscht ; uit te munten 5f in 't goede Mf in 't slechte.
Zulk een publieke nieening is natuurlijk de resultante van verschillende individlieele factoren, maar zij heeft een. vrij vaste richting
en beoordeelt scherp. Door verandering der samenwerkende factoren
kan ze zich langzamerhand wijzigen.
Zal zulk een geest ten goede op liet karakter onzer leerlingen
inwerken, dan is het wenschelijk, dat hij zoo sterk mogelijk in de
geheele school heerscht,.. en hebben we in de hand te werken, dat de
leerlingen een band gevoelen tusschen elkander en aan de school.
Men brenge alle leerlingen zoo vaak mogelijk samen met de leeraren;
bij het begin van iederen schooldag in de schoolaula tot eene gezamenlijke godsdienstoefening en het zingen van een psalmvers of
een christelijk lied, bij een eenvoudigen feestavond_ in den winter,
een gezam_enlijken tocht in den zomer, bij de beoefening van sporten
gymnastiek, muziek en zang.
Daarbij is het goed, en noodi. zich rekenschap te geven van de
factoren, die zulk een goeden schoolgeest doen geboren worden.. Die
zijn voorop liet korps der leeraren; onder hen moet een korpsgees
bestaan, niet lust en liefde moeten ze zich geven aan het werk, aan
de leerlingen, aan. de school. Maar daarnaast, soms zelfs daarboven
staat de invloed der leerlingen uit de hoogste klasse, daar kijkt- de
-
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jongen met ontzag en verrtrou-veen tegen op, daar vindt hij zijn held,
zijn voorbeeld. Soms zelfs blijken een of eenige der oudste jongens
aan den schoolgeest een eigen richting te geven, sterke geesten, regeerd-ers en organisators in den dop. Wie zich dezen invloed goed
indenkt, begrijpt ook de noodzakelijkheid om den verdorven leerling
ten slotte uit eene omgeving te verwijderen, waar hij zoo onnoemelijk
veel kwaad kan doei.
't Is hier de plaats om ook te wijzen op de gunstige werking van
coëducatie op de karaktervorming mits in een goed gedisciplineerde
school. De wellevendheid en de gemanierdheid kunnen er zeer bij
winnen, terwijl ook de vrij algemeen geconstateerde ijver- der meisjes
van omstreeks veertien jaar gunstig kan werken op de even algemeen
waargenomen traagheid van jongens van dien leeftijd.
De- leerlingen moeten met een sterken band verbonden zijn aan
elkaar, aan de leeraren, aan de school ; ze moeten kennen, wat -we
zouden willen noemen: liet eergevoel van hun school.
-

,

Als laatste punt rest ons de beteekenis der leerstof voor de kara ktervorrning.
Er is een tijd geweest, dat men in de scholen geen godsdienst
meer noodig had, dat men er zonder omwegen, zonder eenige vertroebeling deugd beoefende, deugd inprentte. Niet één deugd, iedere
deugd. Als. in liet confectiebedrijf hingen de deugden klaar en konden
zóó. maar aan den leerling meegegeven worden. Het was de gulden
tijd van ,,de(n) Brave(n) Hendrik."
Er kwam een andere tijd, dat men ,,Flendrik" diep verfoeide en
verachtte.. Kennis was macht, kennis deugd, kennis karakter... De tijd
van de vergoding van het- intellect.
Weer kwam er een tijd, dat in „'s Braven Hendriks" eigen geboorteland vele geleerde mannen samen kwamen. Helaas, kennis had
de belofte niet gehouden. Nog was er weinig deugd en luttel karakter.
En, een vreemdeling kwam. Die zou het zeggen. De heer F. J. Gould
gaf een les in Eerbied en maakt zich sterk, dat hij volgens hetzelfde
recept schier alle deugden kan leveren, die liet karakter versieren.
Helaas, 't blijkt onze oude „Brave Hendrik", wat modieus aangekleed,
maar innerlijk weinig veranderd. Een nieuwe bijdrage voor Jonkmans
„Paedagogische(n) Cirkelgang''. :
Een schip op 't strand, een baken in zee. Geen opgeplakt zedekundig onderwijs, geen karaktervorming per les of per uur.
Maar toch kan de leerstof voor de karaktervorming van groote
-

-
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beteekenis zijn. Bij vertelling en leesles, in literatuur en geschiedenis
leeft de leerling een tijdlang mee met de handelende personen en ondergaat den invloed van hunne karakters. Maar laat dan bij al uw on
derwijs, in uw verhaal, in uw leesles, in uw geschiedenis de personen
leven. Hoe smult niet weer iedere generatie opnieuw aan de Camera!
De personen zijn liet, die geestdrift en belangstelling wekken bij al
uw onderwijs. Ook het Godsdienstonderwijs handelt naar dezen regel,
de Bijbel zelf geeft liet voorbeeld.
Het Godsdienstonderwijs omvat de Bijbelkunde, de Kerkgeschiedenis en de voornaamste Christelijke leerstellingen. In ruimeren zin
behooren hier ook bij het gemeenschappelijk gebed, het lezen van een
hoofdstuk uit de Schrift en het Christelijk lied bij het begin der lessen.
Vooral dit onderwijs kan op de karaktervorming van grooteis invloed
zijn. De jeugdige mensch komt hierbij in aanraking met de openbaring
van God, Wien leeraar en leerling gelijkelijk eerbied en gehoorzaamheid schuldig zijn. Met God, Die niet verre is van een iegelijk van
ons, Die de diepste roerselen van ons hart kent. Met Heni, Die alle
onze krankheden kent en liefderijk geneest, Die op het stamelend gebed ons in Christus van zonde en schuld bevrijdt. Die God is het
vaste fundament van onveranderlijke, onwankelbare Waarheid.
Als we het oog daarbij houden op de liefde als de vervulling der
Wet: Gij zult den Heere uwen God liefhebben net geheel uw hart
en uw naaste als u zelven. Als in de school wordt gevoeld eene eerbiedige liefde tot God, die in Christus onze zwakke krachten schraagt,
dan bant de vreeze Gods alle menschenvrees. Als de liefde tot den
naaste in leeraar en leerling krachtig werkt, dan worden alle edele
gevoelens opgewekt en de onedele met goed gevolg bestreden, dan
zal een karakter worden gevormd, aangenaam in de oogen der menschen en dat kostelijk is voor God.

E. VAN NIEKERKEN.
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geheel de omschrijving „practisch geschikt?" Laat ons zien. Hij was achttien,
geslaagd en . . . dies bevoegd binnen de grenzen van het koninkrijk der
Nederlanden en de Koloniën. Naar zijn klas geleid door een ervaren collega (thans instituteur) kreeg hij het bevel over circa 70 leerlingen. Zonder rooster ('t was voor 1889), zonder leerplan, zonder een andere aanwijzing dan . „als de boekjes uit zijn, krijg je nieuwe" moest hij aan den
slag. Ware liet niet, dat hij van zijn twaalfde tot z'n achttiende jaar gewend was aan het klappen der zweep, wat zou er van terecht gekomen zijn?
Nu schrijven we 1912. Kan de eisch „wees practisch". thans sliet sneer
recht den baardeloozen theoreticus worden voorgehouden, die veel wijzer
is dan de bovenmeester, naar nog minder van liet schoolleven weet of zag
dan z'n collega van voor een kwart eeuw ?
Hooren we tot welk uiterste beredeneerdpracticisme aan de andere zijde leidt?
Daar staat een man voor de klas, die liet weet. Hein is geleerd, dat
practisch in de eerste plaats wil zeggen : ontwlkkelendonderivijs, aanschouwelijk
in den vollen_ omvang van dit woord. Italië is aan de beurt. 't Is een genot
hem bezig te zien. Aan de hand van hun meester beklimt de jeugd de
historische ruïnen aan Sicilie's noordkust, ze staan; stil bij de wavelgroeven van Girgenti, laden de 'sinaasappelen, gaan scheep en bewonderen Napels, doorkruisen liet Quirinaal en liet Vaticaan ; zie ze opkruipen langs den schacht der laars en dan — eensklaps verdwijnen ze- in
de holte ; graven marmer bij Carrara en kruipen in de Povlakte weer naar
boven, deez' riet een schijfje Saucis-de-Bologne, gene niet een korstje
Panuazaansche kaas oni krijgertje te spelen onder de rnoerbeiboowen van
Milaan, of te vluchten voor den ijzeren- harddraver uit. het Alpenhol. Ida's
een mooie les. De meester wekt de belangstelling voor de inenschen met
strooien hoeden en doedelzakken, levert stukgoed voor den trein, die
de vaderlandsche jeugd naar den ouden Frans Jozef voert, oftewel
a pperceptiennateriaal als aanknoopingspunten bij liet bekende, zeggen de
paedagogische slimmerds. Dagelijks nieuwe steenen aan te voeren voor het
gebouw, dat voor liet kind dient te worden opgetrokken, ziedaar liet ideaal
van den practischen nieuweling. Als de ladder tot de bovenste verdieping
maar lang genoeg is !
. Een ander tafereeltje.
In liet zesde leerjaar eener lagere school wordt gezongen. Onberispelijk is, dat treffe n der intervallen. Hoe, lief, als uit zwakke kindermonden
-
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van kikkers en ooievaars, vin de zee en die echte Hollandsche jongens
wordt gejubeld. „Och mijnheer, laat ti eens zingen psalm 81 : 12, of 107
12." Dat gaat niet, want ziet u, de neutraliteit! Arme man. Drijft de
niemand ontziende leuze der kleurloosheid uw school zoo ver van het
leven buiten de school ? Mag Uw school wel de practische bij uitnemendheid
heeten? Practisch is toch geen synoniem van gedienstigheid der onderstelde practijk van den enkeling.
Daar wordt mij uit den hoek der Schoolhervorming toegeroepen : Houd
toch op met „zu stark treiben bis zur Sattigkeit." Weet je dan niet, dat
„practiscll onderwijs voor ons bedoelt het niet-ivetenschappellfk behandelen van
„de leerstof. De school, die opleidt o5k voor het practische leven, dient
„rekening te houden met de veranderde eischen en moet afschaffen, wat
„onnut is en daarvoor iets geven, dat waarde heeft voorhet volgend leven."
Zie, da's dingtaal. Edoch — neem eens aan, dat die uitspraak wat meer
inhoudt dan alleen dikke woorden, dan vergunne men ons toch de opmerking: Is er in de practijk van het schoolleven wat mee te doen? Zié,
„afschaffen van wat onnut is," noem ik den weg der revolutie en niet dien
der evolutie. In de eerste plaats hebben de onderwijzers niet het hoogste
woord te spreken over het wat onderwezen zal worden. Die bevoegdheid
ligt bij liet Bestuur of bij de lastgevers van de mannen uit de neutrale
zone. In de tweede plaats verliest het utiliteitsargument- allen grond, waar
we weten, hoe de vraag naar het practische zoo telkens met den
tijd wisselt. En bovendien — aanvaard nu eens dat afschaffingssysteem
zoo voorzichtig mogelijk. We kunnen ons dan nog niet indenken, dat 'het
leven, het practische leven alleen het compas is, dat de koers aangeeft. Zoo'n
schoolmeester is een levend wezen, een man met een ziel, dat is (volgens
de ouden) de levende, onstoffelijke, blijvende, zelfstandigheid, waardoor we
gevoelen, begeeren en gewaarworden. De mogelijkheid is niet uitgesloten,
dat een opvolger van den geachten voorganger volstrekt niet precies denkt,
gevoelt, begeert over de vraag naar het practische.
Voor de stabiliteit van het onderwijs is het beter uiterst voorzichtig
te zijn met het verzetten der oude palen. Het wil ons voorkomen, dat de
strijd tegen overlading gevaar loopt weinig- anders te zijn dan overladen,
verladen.
Modewoorden doen in den regel meer kwaad dan goed. Toen enkele
jaren geleden „concentratie" het parool was, meende men bij uitstek practisch te werk te gaan met de elementen van elk vak op te sporen- van de
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hoogste klas tot in het eerste leerjaar. Belachelijke dingen zijn toen neergepend. Smokkelaars kunnen soms zoo slim optreden, dat de meest waakzame commiezen zich laten verschalken. Eerst toen de windvlaag der koude
werkelijkheid blies in het kaartenhuis der gewaande eenheid, wreef men
zich de oogen uit, schaamde zich een beetje vanwege het strenge vonnis
uitgesproken over de niet-scheutige volgelingen der predikers van het bij
uitstek practische. — Daar komt nog wat bij :
Aan de broeders, die zoo schermen met de „praktijk des levens", zouwe in ernst willen vragen : Wordt op onze scholen geen tijd zoek gemaakt
met te leuteren over dingen, die de kinderen later, als ze van school zijn,
vanzelf wel leeren ? We weten dikwijls zelf de zaken maar half. Ik zou
wel eens een les willen hooren over de haringvisscherij van een onderwijzer, die niet in een visschersplaats woont. Nog levendig herinner ik me
een proefles van een dame uit de stad. Ze zou het hebben over de plaat
van Scheepstra. en Walstra: de boerderij. Herhaaldelijk stak een kind van
zeven jaar z'n vingertje op : „Juffrouw, zoo gaat het niet." — Een institutrice
zag een turfhok naast een steenoven voor den oven aan. Een oven is
immers ` dicht Hoe zou die dame liet met de jongelingen in Babel klaar
spelen ? Ik zou zeggen : houd op met dat quasi-practische maar feitelijk
onpractisch gebazel om heel het leven in de school te kunnen brengen.
Toegestemd, zegt de voorstander van schoolwandelingen, en daarom
brengen we de kinderen bij de dingen ; we toonen ze in werkelijkheid de
werking van zoo'n sluis, bezoeken de koolteerfabriek, kijken samen naar de
kaasmakerij, houden stil bij de melksters, loopen langs het hooiland, gaan
naar de veenderij, gluren in den zaagmolen, alles terdege voorbereid en
nabetracht. Laat ik het u toegeven, dat zoo'n uitstapje of opfrisschertje, hoe
wilt ge, de moeite loont, althans in schijn. Maar dan gaat het nog niet op om
schoolkuieringetjes te roemen als „je ware !" Niemand betwist ons, dat de
kinderen veel te jong zijn om de porté te snappen. Industrie is niet zoo
eenvoudig, als een niet-vakman wel denkt. Dat de jongens het leuk vinden,
zegt niets: nieuwsgierigheid is nog heel wat anders dan belangstelling, al
acht men de eerste een onmisbaar ingredient voor de laatste. Er is nog
niet zoo'n groot verschil tusschen het goed zien van een flinke plaat enhet even besnuffelen van de werkplaats. Een enkel voorbeeld. Als de J'ongens door proeven goed weten, wat stoom is, wat zuigers zijn, wat een
veiligheidsklep enz. is, zien we toch wel kans het overbrengen der krachten duidelijk te maken?, beter vermoedelijk dan in de, zeer samengestelde
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moderne fabrieken. 't Gaat om de hoofdzaak. Laten we van kinderen niet
te vroeg groote menschen maken met een klein beetje schijngeleerdheid.
De meester kan zelf immers slechts stamelen van al deze dingen.
Om die reden staat het zelf doen, het zelf maken oneindig veel hooger.
Een kind wil bezig zijn. Al leverde handenarbeid geen ander practisch resultaat dan dat, dan ware de tijd alreeds wèl besteed. Wel jammer, dat èn
de lokaliteit èn de groote klassen èn de onhandigheid of onbekendheid van
de zijde der onderwijzers dit werk tegenhouden.
De leuze „wees practisch bij uw onderwijs" predikt niet iets nieuws.
Zij wil twee punten vereenigingen : het wat des kinds is en wat des kinds
wordt; of ze stelt U voor twee vragen : kan het kind op dien leeftijd de aangeboden leerstof verwerken en rekent ge met den levenskring, waaruit het kind
opkomt en weerkeert.

Zoo opgevat kan het U niet verwonderen, dat ze aan den onderwijzer in de eerste plaats zelfbeperking op legt. Binnen de grenzen van artikel
2 der wet tot regeling van het lager onderwijs is het zeer goed mogelijk
zich zelven en anderen geen lasten op te leggen, die niet gedragen kunnen
worden, al schijnt de school-literatuur in onze dagen eer vlak het omgekeerde te bedoelen.
Wie huivert niet bij de reusachtig-lijvige-boekdeelen, handleidingen
genaamd ! Eén van tweeën : of de schrijver ziet geen kans te zeggen, wat
hij bedoelt, of hij houdt de onderwijzers voor groote halzen. De mogelijkheid van speculatie op de beurs van gemeentebesturen laten we fatsoenshalve buiten beschouwing, evenals het spookbeeld van een tentoonstellingsbekroning. Door en door onpractisch zijn ze zeker. Bij de rekenboekjes
van Wisselink, verscheen voor zoover mij bekend is, nooit een handleiding
en vraag nu eens, welke methode onze onderwijzers beter kennen W. of
Versluis, of Van Pelt.
Als het Hoofd der School de onderwerpen — laat ons zeggen van
dier- en plantkunde — vaststelt en daarnaast is aangewezen in welk boek
uit de bibliotheek (bestemd voor het personeel) er wat over te vinden
is, ligt het is immers voor de hand, dat hij het ontbrekende in zijn
hoofdje aanvult en beter les geeft dan dat hij met zoo'n uitgedroogde
handleiding voor zich staat. Als er aangegeven is : » Optelling van gewone
breuken", moet een ander dan éen sommetje voor mij verzinnen ? En ik
zal zelf toch zeker uitmaken, hoeveel sommen ter toepassing gemaakt
moeten worden !
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Stellen we ons de zaak zoo voor, dan ondergaat het geheele leerplan
een revisie en komt het schema in de practijk er aldus uit te zien
I.
II
III
IV
VI:
V
LeerNo.
Onderwerp Handboek Leesboek
Opmerkingen
!
{
middelen
I

---------------- -------- --------- ------------- ----........--------..-- ------. - ------------ --.....---- -----------.-:.-...

Niet genoeg kunnen we pasbeginnenden aanraden van elke les in Bijbelsche Geschiedenis, Vaderlandsche Geschiedenis of Kennis der Natuur een
schets te makcn, niet grooter dan een halve bladzijde van een schrift. Hij
zal zelf zien, hoe rustig hij voor de klas staat en hij leert liet geheel te
overzien van uit een punt. Vermeldt hij aan den voet der pagina de bron,
dan is er later misschien nog wel een puntje bij te schrijven. Staat ge
direct in een vierde of vijfde leerjaar, welnu begin dan met eén vak flink
aan te pakken. Dat schoolvergaderingen, onderlinge samensprekingen, een
wenk van meer ervarenen den beginneling moeten rugsteunen, spreekt
vanzelf.
0 ja, 't is heel prachtig, als de onderwijzers met een schat van kennis
op negentienjarigen leeftijd de school binnenstappen, maar wij gelooven,
dat de lagere school groote behoefte heeft aan mannen, die gloeien van
liefde voor het vak, die niets anders willen zijn dan een eenvoudige practische schoolmeester, die lust hebben in onderzoek en zelf nagaan, wat zij
aan hun kinderen kwijt kunnen. Geen napraters, geen machines, maar kerels,
die weten wat ze willen, omdat ze zelf hebben gezocht. Zonder dat staat
de studie van psychologie en paedagogie voor hen op zich zelf en raakt
deze wetenschap de practijk der school slechts heel in de verte.
Wij onderschatten niet de proeven, die zijn genomen om langs andere
wegen dan die der dagelijksche ervaring te komen tot de mate der receptiviteit en activiteit der leerlingen, alleen maar, de resultaten dier wetenschap zijn nog te pover om er winst mee te doen voor ons schoolwerk.
Zelf zien, zelf opmerken, zelf aanteekening houden is voorhands de practische weg om zijn klasse te leeren kennen. Het hoeveel en hoe weinig beantwoordt zich dan van zelf.
Ontkend kan intusschen niet worden, dat wij onderwijzers zoo licht
gevaar loopen in een zekere sleur te vervallen. Onze eigenwijsheid brengt
dat mee. jaren aaneen deden we het zus en hoorden we het alzoo
Precies als de ouderwetsche boeren, die geen chili-salpeter inkoopen, omda grootvader het ook niet deed. Betwisten we dezen landplan den zin
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voor het practische, passen we op niet in hetzelfde conservatisme te vervallen.
Het kan mogelijk geen kwaad par bottes de sept lieues een tocht te
te maken door de lagere school en bij elk vak heel eventjes stil te houden
voor onze aanteekeningen.
Lezen. Wat al methodes voor het aanvankelijk leesonderwijs! Welk
een edele wedstrijd inn de, boekenwereld om de jonge lezers toch niet te
laten struikelen over de moeilijkheden, die de historie van het schoolleven
den schrijvers aan de hand deed. Als „Die Tatschule" dit mooie werk
maar niet komt verstoren, waar ze ons komt vertellen, dat 't wel zoo
practisch is, die „slangelijntjes" (Dr. Gunning) voor de 5 a 6 jarigen wat niet
rust te laten en het aanvankelijk leesonderwijs te verschuiven naar het
zevende leerjaar. Dat liet niet practisch is het aanvankelijk leesonderwijs voor kinderen, die geen bewaarschool bezochten, binnen eén of anderhalfjaar te laten afloopen, zal ieder toegeven, waar we in de middel (en
hoogste ?) klasse hooren en zien, dat over woorden als: verontsclluldiging, aangelegenheden, midelerwiji, enz. menig broekje struikelt.
Met de beste voorbereiding zal liet lezen ook in de lioogere klassen
veel tijd vragen ; vooral in onze dorpsscholen. Kinderen uit de stad lezen
in den regel beter, natuurlijker, naeer vrijmoedig. Dat zit 'cpn niet in de
onderwijzers, maar in de omgeving, in de gezinnen. lntusschen ontslaat on s
dat niet van de plicht de kunst van goed lezen zoo hoog mogelijk op te
voeren. Daarvoor is noodig zeer eenvoudige lectuur, veel eenvoudiger dan
de meeste leesboeken voor liet vijfde en zesde leerjaar. No. 1 is zonder
fouten lezen, no. 2 goed in den toon (natuurlijk) en no 3 veel vrijmoedigheid bij de voordracht. Zulks is noodig voor den huisvader, die voor de
zijnen. Gods Woord dagelijks leest; voor de mannen, die een werkzaam
aandeel nemen aan het politieke en sociale leven ; voor de leden onzer
vereenigingen. Voor wiep eigenlijk niet ? Wat wèl gemist kan worden is al
wat naar liet examen riekt, liet klassieke. 't Is van kinderen van elf, twaalf
jaar niet te vergen, dat ze zich in de gedachten van anderen verdiepen
1 let vroolijk fladderen van bloem tot bloem teekent de gelukkige jeugd zoo
als we die zelve kenden. Zijn we eenmaal zoo rijk, dat we een zevende
en achtste leerjaar bezet hebben, dan wordt het tijd „Proza en Poëzie,
Bloemlezing of Bundel" aan te koopes. Zoolang jongens van vijftien, zestien jaar niet dan schrapend - vlasbaardplukkend - stootend - voortstotteren, als ze achter den lessenaar worden geroepen, mankeert er wat -aan
-
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ons leesonderwijs en het wi I mij voorkomen, dat men te gauw denkt : Ze
kunnen het wel. Laten we ons heusch niet druk maken over de "klankprikkels" en het Wernike (klankcentrum in je bovenkamer) van Dr. Lay. —
Goed voordoen; laten voelen, waarom liet verkeerd gelezen wordt, dat is
de weg.
De proef zoo (gelukkig) mislukt bij den roep om concentratie vond zijn
weeromstuit in de lectuur voor de jeugd. Mooie illustratie's — het moet
erkend, -- werden bepraat door inenschen, die verstand hadden van weven,
snoekenvangen, aardappelbouw, electriseermachines, ooievaars, ja waarvan
kan een schoolmeester al geen boom opzetten! Zoo, zie je, was je practiscli, faire d'une pierre deux coups, n'est ce pas? En dat klaagt dan nog
van overlading! 'k Geloof, dat De Liefde beter voelde, wat des kinds was.
Zeer zeker, 't is praktisch, als we ook eens een gezellig lesje kunnen
lezen over iets, dat behandeld is; 't is o. m. verstandig in de hoogste
klasse uit Gods woord te lezen, wat verteld is ; een boekje voor Vaderlandsclle Geschiedenis te nemen, dat liet vroeger behandelde herhaalt, uitbreidt, door woord en beeld verheldert, verdient ongetwijfeld aanbeveling
maar dat is heel wat anders dan de z.g.n. concentratie, die den leesboekenmakers boven bedoeld voor oogen staat. Elk leesboek bovendien moet niet
meer dan een keer gelezen worden. Over een maand of zes kunt ge het
wel weer eens doorlezen, omdat het wandelen langs bekende plekjes wat
bekoorlijks heeft. Farel kuste eenmaal zijn geboortegrond!
En dan, wordt er wel eens een heel boek voorgelezen ? 't Is het beste
en eenvoudigste middel tot zelf lezen uit de Christelijke Schoolbibliotheek,
gezuiverd als die is van „alle gespuis" (Bigot). Straf den lieven lezer alsdan
.niet met „maak er eens een opstel van", doch vraag eens, wat hij er mooi
in vond. Het antwoord geeft nkt zelden een praktischen wenk bij het aanvullen van ons boekenstalletje.
Schrijven. Practisch bij uw onderwijs wil ook zeggen : breek de brug
niet af, als 1 Mei 19± zooveel op den kalender staat. Een vader kwam
mij bedanken voor „liet onderwijs, dat z'n zoon genoten had en benevens
voor de schriften." Na een paar stevige trekken aan zijn hondekopje vervolgde hij : „Want, zie je meester, d'r is veel larie bij dat nieuwmodisch
gedoe, maar die rekeningen, adressen en verzoekschriften zijn goeie exempels voor nou en nog eens''. We zuchten vaak onder de onbarmhartige
critiek, dankbaar nochtans de aren samenlezend, waarvan we de korrels
zaaiden. Al kon men ons overtuigen van de waarheid, dat practisch onder-
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wijs geven beteekenen zou : ,, be leerlingen en het onderwijs in andere
vakken moeten de stof bepalen" dan bleven we even strak volhouden „doch
niemand zal zoo onpractisch zijn het leven des kinds te begrenzen door
den leerplichtigen leeftijd ". Ge zult liet na dezen verstaan klinkt op den klank
af onpaedagogisch, niet zielkundig, maar 't is levenswijsheid door 'den
Eeuwige zelf gesproken. We zetten de exegése niet voort, doch wilden
alleen zeggen : Wees zoo practisch de jongens ook wat niee te geven, dat
ze in de practijk des levens kunnen gebruiken.
Rekenen. „De stof moet ons bezielen-en geen rekenboek ons binden",
schreef een paedagoog, die de onmogelijke, ingewikkelde vraagstukjes van
timmerlui en behangers dwaze dingen noemde, warenbedrog onder valsch
étiquet. Hij bedoelde dit : Men meent een ultra-practisch schoolman te zijn,
als men zulk soort van sommen aan de volgelingen van Pythagoras voorlegt. Grappig is insgelijks het motto, waarmee leen de nieuwsgierigheid
weet te prikkelen. Een der nieuwste vond dat geschreeuw al te gek en
zette doodeenvoudig boven z'n boek „Sonnlnen". Dr. Jennes (en die mag in
deze toch wel een woordje meespreken, geloof ik) heeft eens gezegd : „Van
Nederlandsche taal is te veel, van Rekenen te weinig weggeschrapt". Niemand betwist dat. ZEd. heeft natuurlijk het oog op de !altere school. Deze
is geen vakschool. We willen nu eens niet ingaan op al die bespottelijke
markt- en winkelprijzen, percentsberekeniingen en stadsbleekveldjes, maar
herhalen, wat anderen voor ons zeiden : Wat vermoeien we de kinderen
met het beredeneeren der raadseltjes over spelende kinderen, wandelende
A's en B's, leegloopende vaten, stilstaande wijzers, ruilende beestenkoopers.
Onze aanstaande diakenen, leden van den raad en riet polderbestuur, winkeliers, ambachtslui en werknemers moeten secuur zijn in de hoofdbewerkingen, scherp onderscheiden tussclien winst en verlies (niet altijd in pro centen), geldswaarden en liet voornaamste uit liet metrieke stelsel.
Een rekening Netjes uitschrijven, de posten vergelijken met quitanties,
het weekloon berekenen met de dagverdeeling en den toeslag „ in natura"
-- zie, dit en nog zooveel meer werd in de dagen van ouds wel zoo goed
geleerd als thans. Onze rekenboeken willen te veel geven en daardoor
kunnen en kennen de jongens zoo weinig heel goed.
Het ideaal zou wezen, dat liet leerplan alleen de onderwerpen aangaf
en aan den klasse-onderwijzer werd overgelaten met vragen en opgaven
het zaakje toe te lichten. Dit had twee voordeelen : liet onderwijs won
aan levendigheid „omdat de luie loonslaaf niet beide handen gestoken had in
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de ijzeren_ boeien der- methode" en — liet kind werd in contact gebracht
met de praktijk des levens. — Voegt men ons toe, dat de school berust op
de verdeeling . van arbeid en we dus wijs doen met te profiteeren van hetgeen bekwame rekenaars voor ons uitcijferden, we antwoorden : Best, mits
men toesta door te halen, wat ons te omslachtig, te quasi-wetenschappelijk lijkt, want de jongelui, die naar de kweek- of . normaalschool moeten,
dienen niet den gang aan te geven voor gewone huis- of tuinjongens. Men
versta ons wel. Als we een pleidooi voeren voor vereenvoudiging van ons
rekenonderwijs, dan bedoelen we daarmee niet, dat we het kippenvel krijgen als we een voriii tegenkomen als
49875 4, 25 x 225
— -- ----f------------ ------ ' t Is telaar de vraag
100 >( 360
waaraan die vormen hun ontstaan danken. In den ouden regel van drieën
was iets eenvoudigs, waardoor de rekenaar snel tot de uitkomst kwanil.
Zoo is het ook met die vorinsolnnnen : ze zeggen trieer, dan al dat geredeneer, waardoor somnnicmmnakerij veel van stelonderwijs krijgt. In de praktijk van liet rekenen kan bovenstaande vorm de oplossing zijn van een
vraagstuk als : Hoeveel rente geeft f 498,75 à 4 r 0 in 71/9 maand? Of
er nu al of niet een mooi antwoord uitkomt, doet minder ter zake. Leert
teen hen de waarde van liet overschot kennen, dan kan melen de repeteerende
breuken wel cadeau krijgen. De ruimte van dit tijdschrift laat niet toe breederr op de kwestie in te gaan, anders stelden we de vraag zoo : Wie neemt
de moeite eens in de gezinnen na te', gaan, wat de kinderen beslist moeten
weten, als ze van de school liet leven ingaan -? Zijn die gegevens voor zijn
environs verzameld, zou hij dan geen kans zien den leergang voor zijn school
te vinden ? Zoo zou hij heel wat anders krijgen dan de huidige rekenboekjes, die bijna zonder uitzondering voor drie kwart naar de theorie der rekenkunde rieken; heel wat anders dan de grijp-maar-raak methode, die altijd
een gevaarlijken proef blijkt. Hij zou zich verbazen over de verstandige
manier, waarop men z'n doel bereikt. I dij zou niet de praktijk er - neet de
haren bijsleepen, maar rnet- z'n sommen vlak bij huis blijven. Wat wij uit
de' boeken over theorie opdiepen, leeft in ons volk, zij 't onbewust.
---

-

W. S.

(Wordt vervolgd.)
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Uit andere Tijdschriften.
Het onderwijs in de oorlogvoerende Balkan-Staten.
(Ontleend aan de Nieuwe Encyclopaedie van Winkler Prins).
De verbonden Balkan-Staten.
Bulgarije.
Sedert 1879, vóór welk jaar alleen bijzondere scholen bestonden,
is leerplicht ingevoerd en moeten alle kinderen van 6-12 jaar lager
onderwijs genieten. Het onderhoud der volksscholen is zaak der gemeenten, terwijl de regeering te zorgen heeft voor de instelling en
het onderhoud van hoogere burgerscholen, gymnasia en handelsscholen. Evenwel ontvangen ook de lagere scholen staatssubsidie. liet
onderwijs bevindt zich echter in een nog weinig georganiseerden toestand. De 4686 lagere scholen, niet een personeel van 7965 onderwijzers en onderwijzeressen werden in 1898 bezocht, door 348716
leerlingen, waaronder 109216 meisjes. (Dus 75 leerlingen per school
en 46 1. per onderwijzer). Slechts door de kleinste helft der schoolplichtige kinderen werd de school bezocht en vooral het schoolverzuim der meisjes op het platteland is schrikbarend groot. De volks
ontwikkeling staat dan ook nog op een zeer laag peil. Het sterkste
schoolbezoek heeft het district Sjoemla, het zwakst is het in Kösterdil. Verder waren er in 1896: 16 gymnasia, 120 middelbare scholen
en 21 vakscholen. Sedert 1888 bestaat te. Sofia een hoogeschool met
faculteiten voor de geschiedenis en letteren, de rechten en de wisen natuurkunde. Zij telde in 1900 40 hooàleeraren en leeraren en 409
studenten.
Servië.
Hoewel de regeering voor Servië zeer veel doet voor het- onderwijs, staat dit niet op een hoogen trap.
Er zijn gemeente- en staatsscholen. Tot de eerste ' behooren de
volksscholen, zooverre de gemeente daarvoor zorgt ; nl. met uitzondering van de bezoldiging der onderwijzers. Tot de laatste de Middelbare en Hoogescholen.
Volgens de wet moet in elke gemeente, die 200 belastingbetalende
inwoners telt, een volksschool zijn. Op het einde van 1903 telde Servië
957 jongensscholen mei 78420 leerlingen, (d. i. 82 leerlingen per school)
en 165 meisjesscholen met 21560 leerlingen, (d. i. 130 leerlingen per
school). In hetzelfde jaar waren er 18 middelbare scholen met 307
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leerkrachten en 4624 leerlingen, (dus 257 leerlingen per school en 15
leerlingen per leeraar).
Te Kraljevo is een landbouwschool met een modelboerderij, te
Boekowo een school voor wijn- en ooftbouw. Verder zijn er nog 3
kweekscholen voor onderwijzers, 2 hoogere meisjesscholen, waarvan
een tevens kweekschool is, 2 handelsscholen, 2 theologische scholen,
een militaire-academie, een school voor officieren, een voor onderofficieren en een aantal vakscholen. In 1838 werd er te Belgrado een
Lyceum opgericht, dat in 1904 tot Universiteit met 3 faculteiten verheven werd.
Griekenland.
Na 1832 moest nog alles voor het onderwijs gedaan worden en
thans worden van de Staatsuitgaven 4,4"/ aan liet onderwijs besteed.
Er bestaan gymmasia, , gelijk aan de Fransche lycea en colleges,
Grieksche scholen en demotische of volksscholen. Einde Juni 1901
waren er 3528 openbare lagere scholen voor jongens en 526 voor
meisjes met 2726 onderwijzers en 743 onderwijzeressen, benevens
vele particuliere scholen. Het aantal leerlingen bedroeg 194450. (Uit
deze getallen blijkt, dat er meer scholen dan onderwijzers zijn. Vermoedelijk zullen de ledige plaatsen door onbevoegden worden vervuld).
In hetzelfde jaar waren er 2 }8 Helleensche scholen met 17922 leerlingen, d. i. 67 leerlingen per school. De 40 gymnasia telden 4721
leerlingen. In 1835 werd de Universiteit te Athene gesticht. Voor godgeleerde studiën dient het Rhizari-gyninasium met (1900) 80 kweekelingen en de theologische faculteit der Universiteit. Verder heeft men
in Griekenland een aantal vakscholen, verschillende geleerde en letterkundige genootschappen, een polytechnische school en een voor
schoone kunsten.
Montenegro.
De bevolking staat nog op een lagen trap van ontwikkeling, doch
is zeer voor ontwikkeling vatbaar, terwijl het toenemend aantal scholen
gunstig op den beschavingstoestand werkt. [let aantal inwoners bedraagt 250000. Het aantal volksscholen is 120. Te Cettinje vindt men
een gymnasium, een priesterseminarium en een meisjes-instituut.
Turkije.
De beschaving der Turken is ver bij die van andere Europeesche
volkeren ter achteren. De Grieksche scholen in Turkije zijn ouder en
beter dan de Turksche. De laatste worden verdeeld in lagere scholen,
de Rusjdijescholen (een soort middelbare scholen) en de hoogere
scholen.
()

,
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In de grootere kustplaatsen vindt men ook Europeesche scholen
die meest door Roornsch-Katholieke geestelijken geleid worden.

Overige Staten.
Roemenië.
Het onderwijs in Roemenië staat onder toezicht van het ressortministerie en is daar, waar scholen aanwezig zijn, verplichtend voor
den leeftijd van 7-14 jaar. Men vindt er lagere scholen, achtklassige
lyceën, vierklassige gyrmmnasia, vakscholen en hoogere scholen. Het
aantal analfabeten is groot, daar op vele plaatsen scholen ontbreken.
Er zijn twee universiteiten (te Boekarest en Jassy), scholen voor
bruggenbouw, aanleg van wegen en architectuur ; landbouwscholen,
ambachtscholen, 2 conservatoria voor muziek.
Bosnië.
De ontwikkeling van het volk is zeer gering, maar wordt in de
laatste t"jaren eenigszins beter, sedert de Oostenrijksche regeering er
volksscholen heeft opgericht. Onder de katholieken, die nog het best
ontwikkeld zijn, kunnen nauwelijks 4 ",/0 lezen en schrijven. In 1895
telde men er 166 staatsscholen. 1051 Mohamedaansche scholen, 66
Grieksch=orthodoxe, 27 Roomsch-Katholieke, 2 Israëlitische scholen, 2
particuliere scholen, 9 hoogere meisjesscholen, 2 gymnasia in Serajewo en Mostar, twee onderwijzers- en onderwijzeressen-kweekscholen,
11 middelbaar technische school, 10 handelsscholen, een GriekschKatholiek priester-seininariurn in Serajewo, een Roomsch-Katholiek in
Sraonik, een school voor Mohammedaansche priesters in Serajewo en
48 hoogere Mohammedaansche onderwijsinrichtingen. S.

In de Paardenschool.
Te Elberfeld bevindt zich een paardenschool. Nu de mensch zich
zoo hoog verheft, dat hij ook zijn heerschappij over het luchtruim
proclameert, wordt het tijd, dat ook de dierenwereld wat verstandiger
wordt. Zoo oordeelde ten minste de heer Krall en hij opende een
school, waar het edele paard onderwezen wordt in de kunst van rekenen en lezen. Sommige beestjes hebben het al aardig ver gebracht.
Het paard „Mohammed" b. v. rekent uit zijn „hoofd" de volgende
sommetjes uit: r 726 ; V 25281 -- •V 729. Hij leest de opgaven af
van 't bord en geeft 't antwoord met zijn voorpooten. Hij klopt n.l.
met zijn voorpooten op den grond. Bij 25 + 16 = 41, klopt hij met
zijn rechterpoot éénmaal en met zijn linker 4 maal. Hij antwoordt op
de volgende vragen: Welke dag is het vandaag? De hoeveelste is
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het vandaag over zes weken? Wat is het eerstvolgende schrikkeljaar ?
De kubiekworteltrekking uit een getal van zeven cijfers is voor hem
een kleinigheid. Zijn medeleerling „Zarif" kan bovendien lezen. Elke letter
wordt voorgesteld door een getal van 2 cijfers ; d. b. v. door 32 ; die
cijfers klopt hij op de aangegeven wijze niet zijn voorpooten. Zoo
weet hij de namen der bezoekers te spellen, als ze hem op het bord
worden voorgeschreven.
Opmerkelijk schijnt het te zijn, dat moeielijke en gemakkelijke
opgaven door deze scholieren even vlug kunnen uitgerekend worden
en dat ze ook het antwoord weten, al hebben ze in 't geheel niet opgelet. In dit opzicht schijnen ze zelfs menschelijke scholieren te overtreffen. Wie er meer van weten wil, verwijzen we naar den paardenmeester zelf, die er eert dik boek over geschreven heeft, getiteld :
Denkende Tiere, Karl Krall. Beitrage zur Tierseelenkunde auf Grund
eigener Versuche." 546 Seiten. Preis 9 M.
S.

Zelfmoord bij scholieren in Rusland.
In Rusland heerscht sedert eenige jaren onder de scholieren een
zelfmoord-epidemie. Dr J. Gordon van St. Petersburg heeft een statistiek over zelfmoord bij scholieren aangelegd en bevonden, dat op de
gezamenlijke scholen (Universiteiten, gymnasia, 11. B. Scholen en
volksscholen) het aantal zelfmoorden bedragen heeft:
In het jaar 1902 18 gevallen.
„
1903 32
„
n 1904 41
„
„
„

1905 96

„
„
„

1906 112
1907 242
1908 384

„

1909 482

„

Totaal in 8 jaar 1357 zelfmoorden.
Als de voornaamste oorzaken, die tot den zelfmoord aanleiding
geven, noemt hij : examens, rapporten en strenge sch-ooltucht. Volgens
officieële cijfers werden alleen op de Middelbare Scholen in vijf jaar
tijds 17313 leerlingen van de school verwijderd. Alle pogingen, welke
aangewend werden om de regeering tot verzachting der schooltucht
te nopen, waren tot heden vruchteloos. Ook in dat opzicht blijft in
Rusland alles bij het oude. S.

MERCURIU.S MSE RIE.
,

In deze serie zagen voorloopig de volgende deeltjes het licht :
No. 1. W. VAN DOORN. --- The Young Trader.
No. 2. H. J. MINDERHOUD — Le Jeune Commercant.
N. 3. J. FABER en J. K. DE RAAF. — Der Junge Kaufmann.
-

Zijn deze boekjes in de eerste plaats bestemd om- te worden
gebruikt in die inrichtingen, waar Handelsonderwijs wordt gegeven, zonder eenig bezwaar zijn ze op iedere andere inrichting
te gebruiken.
Waar een groot gedeelte der leerlingen van de U. L. 0.- _en
M. U. L. 0.-scholen b.v. later geplaatst worden in zaken, en deel
zullen nemen aan den maatschappelijken strijd, valt het niet te
ontkennen, dat het voor hen toch van ' het grootste belang is,
om bij hun onderricht reeds een indruk te krijgen van de verschillende onderwerpen, waarmede ze later of direct in aanraking kunnen komen.
En komt het nu reeds niet voor, dat U tusschen de gewone
leeslesjes iets mededeelt of laat lezen, dat als inhoud meer
blijvende waarde heeft, dan velen der stukjes voorkomende in
de gewone leesboeken?
Om echter niet te vervallen in het meer zakelijke,_ min of
meer theoretische karakter, dat juist het kenmerk vaak is van
die boeken, die uitsluitend • geschreven zijn om te worden gebruikt op inrichtingen voor Handelsonderwijs, zijn de stukjes
zoo samengesteld, dat ze voor een ieder werkelijk aangenaam
zijn om te lezen.
Daar de drie leesboekjes onderling geheel van inhoud verschillen, terwijl ze elkaar toch weder aanvullen, is het geen bezwaar ze naast elkaar te doen gebruiken.
De moeilijke woorden zijn in de marge aangegeven, terwijl
achter in ieder stukje een index voorkomt, verwijzende naar
deze woorden.
Om U eenige gedachte te geven van de rijkheid van onderwerpen, die zijn behandeld, laat ik hier eenige titels van hoofdstukken volgen:
Business Methods in ancient tildes — More about the Custuni-House. — The Scramble for Africa. — How the Transvaal
was settled. — A panic. — How to secure an order. — Stopping the Leaks. — Le tour du monde pour cinq sous. — L'industrie des fruits aux Etats-Unis. — La pêche de la sardine. —
L e sel -- - Le sucre. — La Baleine. — Le culture du Thé..
Die Granate-industrie in Böhmen. — Sonderbare Passagiere. —
Das Elektrische Haus. — Austernfischerei und Austernzucht. —
Eln Well Etablissement. — Die Bleistiftfabrikation. — Feuerfest,
fall- und diebessicher. — Auf dem Berliner Bahnhof.
Ik heb er naar gestreefd het uiterlijk der boekjes zoo goed
mogelijk te doen zijn, terwijl het volle vertrouwen in deze uitgave mij een ruim debiet deed verwachten, waarom de prijs is
bepaald op f 0.75 per stukje.
-

,

L

=_• MUUSSES, Uitgever, ,PURMEREND.
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De firma

J. J. van der Burgh. De\Jenter,

STOOMDRUKKERIJ "DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt qedrukt. beveelt zich
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het rlrukken van

Lesroosters - Programma's,
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HOl,l,ANDSCHE
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Pr!/s~ouranlo!aanvraag:

C. BRUINZEEL &ZONEN
ROTTERDAM.:

Stoomtimmerfabr. Zwaanshals 364
Amerikaansche, tlollandsche, DuitsChe

SCHOOLBANKEN.
HARDHOUTEN SCHOOLVLOEREN

Koptoxyl Schoolborden enz. enz.

I

Prijscouranten en begrootingen op aanvrage.

t-- - sI

-------

--

M. PRINS, Dordrecht.
WIJN STRAA T 814
-

FABRIKANT VAN

Natuur- en Scheikundige Instrumenten
voor het onderwijs.

Collecties volgens bepaalde Methoden worden op
—
verlangen sanTengesteld.
—
Geïll. Prijscouranten op aanvrage gratis en franco.
Vraag het prospectus van aardrijkskundige .stereoscoopplaten
van Nederland en }iet Buitenland.
Van deze zelfde onderwerpen werden ook Laiftaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij. 85 m.M.

ii

J

^

TALENS & ZOON -;- APELDOORN
FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders= en Studieverven enz.
Leveranciers van tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika
Neemt proef met . onzen Schoolinkt „IDEAAL", of onzen
„BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCHOOLINKT", onze
„STUKJES 51" (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS".

Gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

School- en Studieboeken .

Boekhandel W. TEN HAVE,
voorheen Hövekers Boekhandel.
KALVERSTRAAT 154 b. h. Spul — Tel. 4066.

U1TGA_YEN GEHEFORMEFRIt SCIiOOLVER ANl).
zoo ,juist verschenen.
undc,^.H. J. van W ia
g
I en, w-'s
iii dee
Bi. krelsche
Uescliic;-.
J
`

denis in de Scholen riet den Bijbel. Prijs 0 et , 4 of meer ex 25 ct.

Van vorige Uitgaven nog voorhanden:
Taak GerSchoolverband,
. B ' eformeerd
Dr.H.
Pr
dr. Prijs
s 30 ct. 5 of meer ex. á
25 cent.

^v^nok

ij

Scoolbesturen en onderwij
onderwijzers.
Dr. J. Woltj*er «h
Pri
Pr ijss 20 ct. 5 of meer ex. a. 155 ct.
-

J. vin Aasdel izn

De Ouders tn de School, 2e
druk. Prils 30 ct. 5 of meer
ex à 25 ct.

.

Schooltoezicht..Prijs 25 cent. 5 pof
.
meer ex. a. 20 ct.
De opleiding tot Onderwijzer in
D. WN Re i n de rs,
de naaste toekomst. Prils 25 ct.

Jp

5 of meer ex. à '20 cent.
Bestelingen te richten aan:
G. M. KLEMKERK;
HILVERSUMm

I

welke in elken soliden

l)oe~handel

G. F. CALLENBACH te Nljkerk.

verkrijgbaar is" en op aanvrage gratis en franco wordt toegezonden door den uitgever

CAT ALOGUS VAN ZONDAGSSCHOOL=UITOA'VEN,

Voor aile voorwaarden en prijzen raadplege men den .nienwen

WINTERBLOEMEN, bestaande uit vier omvangrijke deelen.

Ii

Thans kan aan al de aanvragers worden medegedeeld dat de' nieuwe uitgaven in elken soliden boekhandel verkrijgbaar zijn en bij den uitgever in grooten voorraad ter verzending gereed liggen. Door de meerdere ruirnte in de
nieuwe gebouwen kon nu ook meer personeel worden aangesteld, waardoorde verzending nogvlugger kan geschieden
dan andere jaren.
'
,
I
De catalogus van Zondagsschool-uitgaven bevat meer dan 300titels van boeken en boekjes van 5 cent tot f 1,,80.
.waaruit keuze te doen is voor elken leeftijd.
.
.
Ook vindtmen daarin vermeldeen groote sorteering Zondagsscnool-platen, 26,verschil1ende Platen naar schilderijen
van .beroemde Meesters, Kalenders voor volwassenen en voor de [eugdvPlaten voor aanschouwelijle onderwi]s, Belooningskaartjes, een ruime sorteering Kerstliederen. Bouwplaat van den Tabernakel, Diploma om uit te reiken aan leerlingen van Zondagsscholen en Dagscholen enz enz. Voor hoofden van Zondagsscholen, -en hen die daarmedegelijk gesteld .kunnen worden, zijn op de bekende voorwaarden.: nader omschreven in den catalogus, weder gratisverkrijgbaar
de vanouds bekende
.
'

G. F. CALLENBACH's Zondagsschool-uitgaven.

Hieruit blijkt hoe men in het geheeleland met verlangen ultziet naar de verschiining van

Door voortdurende uitbreiding zijner zaken was de uitgever O. F. CALLENBACH te Nijkerk genoodzaakt tot het
bouwen van een geheelnieuwe inrichting. Daardoor en door de daarmede verband houdende verhuizing, kon de afwerking der nieuwe Zondagsschool-uitgaven geen geregelden voortgang hebben en werd de uitgave daarvan vertraagd,
Deze vertraging bleef niet onopgemerkt. Uit aile oorden des lands kwamen aanvragen in, waarom de nieu we uitgaven en de catalogusnog niet waren verschenen.

I

H.V. Brood- en Beschuitfabriek „ONS BEGINSEL ".
Cornelis Trooststraat 16-18-20, Amsterdam.
opgericht ter bevordering van Zondagsheiliging door gelieele afschaffing van nachtarbeid

. Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit van de beste grondstoffen zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dit tijdschrift
om ons te steunen in bovengenoemd doel door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
F. W. Hi TTER, Mr. Bakker.

- - ALLE
NATUUR.. en SCHEIKUNDIGE NSTRUMENTEN,
voor het L. 0. en M. U. L. 0.,
levert M. SAN®WIJK

Electr. Fabr. - van Natuurk. Instrumenten
Jonker Fransstr. 122,'Rotterdaip.
Vakkundige afwerking.

Billijke berekening.

Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd

Prijscouranten op aanvraag.
,

Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.

Firma P., OUT.

-

HOOG aan de ZAAN.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf- en Teekencursussen.
NETTE VERPAKKING
SPOEDIGE LEVERING.
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

FABRIEK VAN

Natuur - en Scheikundige Instrumenten,
T. Ten Bosch — Apeldoor-n.
PRIJSCOURANTEN OP AANVAtAGE.

C. BRUINZEEL &ZONEN
— ROTTERDAM. —

Stoomtimmerfabr. Zwaanshals 364
Amerikaansche, Nollandsche, Duitsche

S C H 0 0 L B N K E Na
HARDHOUTEN SCHOOLVLOEREN

Koptoxyl Schoolborden enz. enz.
Prijscouranten en begrootingen op aanvrage.

-

.

-1

------

1V1. - PRINS, Dordrech,t.

ii

WIJNSTRAAT 81.
FABRIKANT VAN

Natuurm en Scheikundige Instrumenten
voor het onderwijs.
Collecties volgens bepaalde Methoden worden op
—
—
verlangen samengesteld.
—
G
Prijscouranten op aanvrage gratis en franco.
Vraag hL; prospectus van aardrijkskundige stereoscoopplaten
van Nederland en het Bus. onland.
Van deze zelfde ondervee, pen word: ook Lantaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij 85 m.M.

#t
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UITGAVEN VAN jB WOLTERS - TE GRONINGEN.

IN [N OM ØNSll1S 1NFNOMllFSCl1011
- Voorlo&per van - Leesboek v. d . Middel -

P R9LNIIIIF

Leesboek voor .de
klassen der Christelijke
"
In
en
om
de
school
Christelijj ke Scholen
»
Scholen
door A. G. SCI-IILP
DOOR
DOOR
en
H.WAGENVOORT.
H WAGENVOORT.
H.WAGENVOORT.
5de Druk.
3de Druk.
Ede Druk
Geïllustreerd.

-Geïllustreerd.

Geillus#reerd.

3 deeltjes. 'a f 0,3Q. 6 deeltjes à f 0,35 3 deeltjes à f 0,30.
Compleet in drie
deeltjes.

Compleet in zes
deeltjes.

Compleet in drie
deeltjes.

IN R UIMER -RING.
K
SP ROKKELIN GEN .,7

,

-

.

.

.

. Leesboek voor de Hoogere :Leesboek voor dé Christelijke
klassen der Christelijke Scholen
School
DOOR
door J. ILOBIILA en
H. WAGLNVO0RT.
H. WAGENVOORT.
- 4e dru k
wrr

.

--Geillustreerd 2 e herziene en vermeerderde druk

4 deeltjes . . . à f 0,40
Comple e t in 4 d eeltj e s.

door 11. WAtENYDORT.
Prijs, in linnen f 0,60.

^E. N IE U WE
Methodisch _gerangschikte oefeningen voor het
..onderwijs in de Nederlandsche taal
DOOR

H. WAGENVOORT
Comple e t in vi er d ee ltj es

Prijs per deeltje f 0,40.

Van Vroeger Tijden

'

Leesboek over de Vaderlandsche Geschiedenis , voor. de
Christelijke Mebolen.

door P. OOSTERLÈE en H. WAGENVOORT.
Geïllustreerd met 2 gekleurde ,en zwarte plaatjes
door W. K. DE BRUIN.

Conipleet in drie deeltjes
Prijs
rijs ,I^p er deeltje
deeltje f 0,40.
JP
het oog op invoering worden present-Exemplaren gaarne op
aanvraag ezonden.
g
g
i ___

.

n
°3
.) w
('3

M. Ï3. HOOGEVEEN,* JAN LIGTHART
en H. SCH EEPSTRA.

°

.a

EERSTE LEESBOEKJE. Nieuwe uitgave. Geïllustr.
G door C. Jetses niet zwarte plaatjes en .1 gek!. pl. f 0,25. r^.
TWEEDE LEESBOEKJE. Nieuwe uitg. geïllustr. ón.
• doorC. Jetses met zwarte plaatjes en 1 gekt. pi. f 0,25
^.
DERDE LEESBOEKJE. Nieuwe uitg. Geïllustr. . M
.
door C. Jetses met zwarte plaatjes en 1 gekl. pl. f 0,25 '-^ -.
.c> VIERDE LEESBOEKJE. Nieuwe uitg. Geïllustr.
-°
door C. Jetses met zwarte plaatjes en 1 gekl. pl. f 0,25 m
',
VIJFDE LEESBOEKJE. Nieuwe uitg. ()eïllustr. m
door C. Jetses met zwarte plaatjes en 1 gekl. pl. f 0,25
ó
ZESDE LEESBOEKJE. Nieuwe uitg. Geïllustr. U, °
door C. Jetses met zwarte plaatjes en 1 gekl. pl. f 0,25
VERBETERDE KLASIKALE LEESPLANK, inclusief de daarbij
behoorende letters
.
f 7,50
VERBETERD LEESPLANKJE, met inbegrip van twee letterdoosjes gevuld met lettertjes
f _0,75
Bij 20 ex. á f 0,70, Bij 30 ex. of meer
, à f 0 65
VERTELSELPLAAT (grootte 82 bij 110 c.M.) gedrukt in 9
kleuren, opgeplakt op zwaar - carton .
f 3,90
HANDLEIDING, voor het aanvankelijk Leesonderwijs, 4e verbeterde en vermeerderde druk, gebonden
f 1,90
,

^s

y

en desverkiezende als aanvulling nog:
STANDERD voor de klassikale Leesplank .
DICTEERDOOSJE, gevuld met letters .

.

f 7,50
f 0,75

. Nu ik dezer dagen weer in de aanvangsklasse werkte en
getuige was van de vorderingen der kleinen in het lezen, wil ik gaarne
mededeelen dat de proef van uw methode mij bijzonder is meegevallen. Nog nooit waren de kinderen op dezen tijd van 't jaar zoo
ver als nu in dezen cursus, waarin ik uw methode gebruik.
Ik schrijf U dit expres, omdat ik in mijn vorig schrijven eenigen
twijfel liet doorschemeren of ik wel gunstige resultaten zou krijgen.
Niet de minste spijt heb ik nu, - dat ik er toe overgegaan ben uw
methode in te voeren.
Hoogachtend C. v. D . ZWET,
19 Nov. '12. H. d. Chr. School Leiderdorp.
Ik heb het genoegen U te kunnen melden, dat de methode Hoogeveen op mijne school zal ingevoerd worden.
Ik geloof niet, dat ik , te veel zeg, als ik ze de beste onder de beste
noem, en dat wil tegenwoordig nog al wat zeggen.
De methode H. is uiterst geleidelijk, bevordert in de hoogste mate
de zelfwerkzaamheid van den leerling, is steeds . even interessant,
terwijl de keuze van de normaalwoorden hoogst gelukkig is. Een gelukkig idee is het ook, alle normaalwoorden tegelijk aan de orde te
stellen, hierdoor heeft de methode ook zeer vele voordeelen boven
de andere. En dan komt er ten slotte nog bij, dat ze even prettig is
voor onderwijzer als voor leerling.
Wat ik U indertijd uit Tubbergen schreef, n.l. dat de meth. H. niet
licht meer door eene andere aan mijne school zou verdrongen worden,
kan ik U thans gerust en met nog meer beslistheid herhalen.
H. C . BAIJINGS, H. d. Sch. v. G. en M. - U. L. 0„
Onderw. i.d. paedagogiek a.d. R. N. L. te Grave.
Gaarne verklaar ik, dat Hoogeveen's leesplank met bijbehooren mij
uitstekend voldoet. Van 't begin tot het einde der les zijn de leerlingen ijverig bezig. De resultaten hebben me werkelijk verrast. Nog'
nooit hebben mijn leerlingen zoo spoedig lezen geleerd
D. H . VERHAAF, Hoofd van scho o l te C Z wolle.
UITGAVEN. VAN J.. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

get vrije stelonderwijs
DOOR

J KLOOTSEMA EN A. BRANDS.
Gekleurde \ 'andplaten voor liet vrije Stelonderwils in de
Lagere School.
Coitipleel 111 1i'ie Neries v-auu 1f irlat€ n mei een Herdl
G Cd i•411:t in S 1^lf vuelI. For•arnt.at Á() hij 90 e )I.
Zot) ,; eist V (I SCheII('fl de se'i'ste. 15 !1II !al in er s ti du 11-tilld1I.
Serie 1 bevat : 1. Beste Truitje. 2. Piet uit rijden, 3. jan en
zijn bokje, 4. Daar had Wim niet aan gedacht, 5. Te laat.
6. Ondeugende Jaap. 7. Die arme pop, 8. Hans en d:
Zwaan, 9. Roodborstje, 10. Grootmoeders jaardag.
Serie 11 bevat : 1. Een droom, 2 Oude Geente. . Hoe een
hond palingen thuis bracht, 4. De Redding, 5. De Koekepan, 6. Het Houtrapertje, 7. St. Nicolaas, 8. Een gevaarlijk
beest, 9. Hoe glad het was, 10. Het Lij stertlest.
Prijs per plaat afzonderlijk
Los rei et metalen staven
t 0,90
Op zwaar karton geplakt
- 1,35
- 1.90
Op linnen niet houten rollen .
- 2,49
Idem gevernist
Prijs per serie van 10 platen
f 7,50
Los of met metalen staven .
-- 12,..--Op zwaar karton geplakt
- 17,50
Op linnen mimet ;hotuteii rollen .
- •}1,50
Iden , gevernist
s TI :LL1:N
lv 1 111'1 1:1111 N' Hanelleidin
bij de Platen
\T
liet „Vrije Stelonnderw ijs" bewerkt L ir
het
. f f 0,25
A. BRANDS .
Een serie goed-uitgevoerde platen voor het stelonderwijs.
Elke plaat geeft aan een viertal tafereelen, die aan de leerlingen een vertelling suuggereeren. Aan zulke platen immogen
hooge eischen gesteld. Ze moeten allereerst duidelijk en
sprekend wezezn, ook door de verst-afzittende leerlingen te
zien. Dat is zoo met deze platen, die sober gehouden zijn
en in de vlakke kleur, ni()()i niet sprekende lijn. De geschiedenisjes blijven ver van liet genre Fliegende Bl.tter
waarvoor tij zulk soort werk gevaar bestaat. Het komieke heeft
,

„

-

,

,

,

))

-

er niet de overhand. Eenvoudige gebeurtenisjes uit liet
kinderleven worden afgebeeld ; de omgang tusschen kind
en dier wordt gegeven ; een aardig schetsje uit liet familieleven geteekend. De Nederlander, 226' 12 J.L.
W01 (lef op ve.I.Z()CIi :na1.11e tez• inz.u: ei :;(zon(1en
-

UITGAVE VAN P. NOORDHOFF TE GRONINGEN.

EEN NIEUWE SERIE WANDPLATEN
ten gebrui4e bij liet Onderwijs in de

AARDRIJKSKUNDE VAN NEDERLAND.
Samengesteld door
R. Schuilheg en J. M. De Feijter.
Vervaardigd naar speciaal voor deze uitgave gemaakte
Aquarellen, Schilderijen en Teekeningen van een aantal Kunstschilders: Bern. A. van Beek, A. H. Gouwe,
P. van der Hem, H. Heyenbrock, A. L. Koster, F.
o . W.
Hart Nibbig, wm. J. Schutz, Hobbe Smiter4ianrl,
van Voorden. L. W. R. Wenckcbach, G.
D. Wiggers, H. J. Wolter e a.
Gedrukt in 7-10 Kleuren.
85 cM.
Grootte 115
Prijs van afzonderlijke platen los of op staven f 2,50,
op karton f 3.—, op karton in eikenhouten lijst f 4,15.
idem met glas f 5,50. Bij bestelling van eene serie
van 4 platen of van minstens 3 series is de prijs lager
gesteld.
Zoo juist verscheen de eerste serie:
No. I. Een Esch in Drenthe. Naar een schilderij van A. H. Gouwe.
No. Il. Duinlandschap bij Schoorl. Naar een
Aquarel van L. W. R. Wenckebach.
No. 1II. De Boompjes te Rotterdam. Naar een
Aquarel van Aug. W. van Voorden.
No. IV. Een veenplas bij Leenes a.d, Vecht.
Naar een Aquarel van Bern. A.v.Beek.
Bij elke Plaat is verkrijgbaar eene beknopte Hand=
leiding (Prijs 50 cents) van E. Heirans en R. Schui-ling, onder den titel van „Nederlandsche Landschappen', bevattende minstens 20 kwarto bladzijden tekst
met plattegrond en eenige platen op kunstdrukpapier.
Uitvoerig prospectus met afbeeldingen en volledige
prijs opgave wordt op aanvrage gaarne toegezonden.
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Johann Bernard Basedow en zijn Tijd.
Verschil in opvoedingsleer onderstelt verschil in opvoedingsdoel,
verschil in opvoedingsdoel vloeit voort uit verschil in anthropologie,
welk laatste verschil ten slotte weer blijken zal, verschil in godsbeschouwing te zijn. Vandaar te allen tijde een eigenaardig parallelisme tusschen paedagogiek en theologie. Geen opvoedkundig stelsel,
waaraan niet beantwoordt een dogmatisch systeem.
Ook wanneer men alle recht laat weervaren aan den invloed, van
Locke en Rousseau uitgegaan, mag men het philanthropinisme de
paedagogische belichaniiug noemen van liet rationalisme, waarvan
Christian Wolff (1649-1754) de vader en diens Redelijke gedachten
over de krachten van liet menschelijk verstand het programma is.
Deze geestelijke beweging, die aan de achttiende eeuw onder de
toen levenden den roep bezorgd heeft, een tijdvak van verlichting, een
periode van wijsgeerig denken te zijn, is uitgegaan van de theologie,
maar als „Aufklai ung" spoedig doorgedrongen in alle sferen des
geestelijken levens, waarin zij een crisis bewerkt heeft, die heden
nog voortduurt, overal waar de groote massa der halfbeschaafden zich
in denzelfden toestand bevindt als toen de élite der menschheid, dien
van intellectueele parvenuïgheid, vast overtuigd, dat niet denkt, wat
niet denkt als zij, van platvloersche weetwijsheid, ontoegankelijk voor
alles, wat tot een hoogere wereld dan die der zinnen behoort.
Evenals in de puberteitsjaren de wordende mensch zich zelf overen bijna alle anderen onderschat, ongeveer alles op godsdienstig,
maatschappelijk en staatkundig gebied zonder eenigen schroom aan
zijn negatieve critiek onderwerpt, hoe radicaler, hoe verlichter, en
zijne ouders en onderwijzers als zielige, conservatieve pruiken aanmerkt, niet in staat, hem in zijn onbevooroordeeld denken te volgen,
zoo maakt ook de menschheid perioden door, als het ou %q,versleten
en het nieuwe nog niet gevormd is, waarin ze, in het ' - 7;t van wat
doode abstracties, zich verre v rheven waant, niet alleen boven alles,
wat was in de vorige eeuwe , maar ook boven alles, wat zijn zal in.
toekomstige dagen.
Zulk een periode was de tijd der Aufklarung. Men kende geen
betrouwbaarder toetssteen voor waarheid dan „de menschelijke rede",
vast overtuigd, dat eigen „gezond verstand", of wat men daarvoor
hield, daarmee identiek was. Alles was duidelijk, want alles vloeide
4
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voort uit de „onwrikbare wetten der natuur en der logica," die men
één dacht, één ook met de syllogismen, die men smeedde. Die wetten
had God gegeven als zijn Benige openbaring, leerde Wolff. Daar ze
echter ook buiten Hem waar werden geacht en met inwonende kracht
voorgesteld, is het begrijpelijk, dat deze natuurlijke openbaring niet
aan allen Hem openbaarde. In velen scheen alle hoogere leven te
sluimeren. Zinnelijke ervaring werd de bron aller kennis. Niets was,
dan wat begrepen kon worden. Wereldraadsels bestonden er niet. Uit
de religie moest verdwijnen, wat niet rede-lijk was. Wat allen konden
aanvaarden, was het ééne noodige, het eenig echte, ware, gezonde;
het niet algemeen geldende was niet enkel overtollig, maar was
slecht, omdat het onnatuurlijk was en verdeeldheid zaaide onder wie
als incarnaties derzelfde rede één moesten zijn. Bijzondere openbaring —
was de Natuur niet het algenoegzame boek, aan de menschheid gegeven ? was de bron der heerschende onverdraagzaamheid en der
toenemende verwildering. Daar de kerken de moraal op het geloof
hadden doen rusten en het geloof niet op weten hadden gefundeerd,
moest het zedelijk peil wel gaan dalen, zoodra de zich rekenschap
gevende menschheid de met de rede in strijd zijnde dogma's als
bakersprookjes had verworpen. Onwetenden als zij waren, hadden de
theologen catechismussen opgesteld, waarin juist het wezenlijke aller
religie ontbreekt en breed wordt uitgeweid over allerlei, voor de
practijk van geen nut of met de ervaring in strijd en daardoor aanleiding tot verbitterd dispuut. Als zoodanig werden aangemerkt natuurlijk de wonderen, die zich niet pasklaar lieten maken voor het
verlichte „gezonde verstand'', maat ook het leerstuk der drieeenheid één kan nooit drie zijn —, dat der erfzonde — ieder is slechts voor
zijn eigen daden aansprakelijk -- , dat der voldoening — men kan zede, dat der schuldvergiffenis — wat gelijke schuld niet overdragen
, dat van Christus' geboorte — het goddeschied is, blijft geschied
lijke laat zich niet met het menschelijke verbinden. Als zoodanig gold
ook de wet der tien geboden, „Mozes' wetboek van strafrecht," met
zijn onvolledige, onbelijnde moraal mogelijk bruikbaar in primitiever
maatschappij, maar absoluut ongeschikt voor meer ontwikkelde
kringen, in welke niet langer het gedichtsel van het menschelijke hart
boos van zijn jeugd af mocht worden genoemd. Dat het obscurantisme
met zijn godgeleerde vertegenwoordigers aan al deze dingen kramp-achtig bleef vasthouden, bewees enkel, hoe juist de definitie was, door
Frederik den Grooten gegeven : „Ein Theologus ist ein Tier ohne
Vernunft".
-
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Er waren er echter, ook niet-theologen, die meenden, dat het van
mysteriën ontdane Christendom niet enkel gedecimeerd, maar ook
getrivialiseerd werd. Het diepere gemoedsleven, was hun overtuiging,
moest schade lijden, waar een platvloersch bewustzijn, dat nooit den
twijfel en nog minder de overwinning op de scepsis gekend had,
hoogste autoriteit in het rijk der waarheid .zou zijn.
Een hunner, de wijsgeer Fichte, formuleerde zijne bezwaren in
zijne Grundzirge des á ebo enwt rtigen Zeitalters aldus : „Het principe
der Aufklärung is, absoluut niets als bestaand, als bindend te laten
gelden, dan wat men verstaat en duidelijk begrijpt. Ze weet niet, dat
men eerst na veel moeite kan leeren begrijpen. Met een zeker aantal
begrippen en een bepaalde dosis gezond verstand, als vaderlijk erfdeel, zonder eenige inspanning verkregen, oordeelt ze zonder eenige
terughouding over ieder philosophisch of dogmatisch systeem. Die
zelfde „verhelderde" begrippen en dat zelfde banale „gezonde" verstand liggen ook ten grondslag aan hare levenspractijk. En van één
ding is ze vast overtuigd, haar waarheid is de eenig mogelijke en wat
daar tegen ingaat, is onhoudbaar, want nam ze iets anders aan, dan
had ze ongelijk en dat is absurd. Deze eigenwaan maakt haar onverschillig voor de waarheid en doet haar leven zonder richtsnoer".
Uit haar grondbeginsel, de suprematie van het intellect, leidt
Fichte de volgende stellingen af.
Daar de Aufklärung zich vrij maken wilde van het instinctieve
leven, dat altijd sociaal voelt, bleef haar niets over dan het leven van
het individu en van wat daarop betrekking heeft, dat door de zucht
tot zelf behoud in onverhuld egoïsme ontaardde. Wat men niet begreep, was niet. Men begreep niets, dan wat met persoonlijk welzijn
in verband stond, dus was er ook niets anders en had het heelal
geen andere bestaansreden dan liet geluk van het verlichte individu,
welks denken en doen uitsluitend door utiliteit werd bepaald. Daar
den mensch geen speciaal instinct voor zijn geluk gegeven is en de
Aufklhrung geen ideeën a priori erkende, bleef haar niets anders over,
dan te onderzoeken, of anderen op eigen onkosten te laten onderzoeken, wat iemand goed en wat hem slecht bekwam, en daar behoorlijk nota van te nemen. Zoo werd de ervaring de eenige kenbron
der waarheid en werd alles wat a priori van de ervaring onafhankelijk is, alles wat zonder zinnelijke waarneming als logische deductie uit vaststaande praemissen had aanvaard moeten worden,
geloochend of belachelijk gemaakt. Had ze besef gehad van de
ideeën eener hoogere wereld, zoo zou ze hebben begrepen, dat deze
-
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niet op zinnelijke ervaring kunnen berusten, alle ervaring verre te
boven gaande, en dat dus haar credo : „Niets is in den ;eest, wat
niet was in de zinnen" als dwaling verworpen moest worden. Door
een inconsequentie en daar de ervaring leerde, dat er toch nog zoo
iets bestond als een wetenschap, uitgaande boven de kennis der
lichamelijke wereld, gaf ze daarvan wel de mogelijkheid toe, maar
stond sceptisch tegenover alles, wat boven het niveau van haar begrijpelijkheid lag. Aan alles te twijfelen scheen haar het toppunt van
wijsheid, zich noch voor, noch tegen te verklaren de veiligste weg,
om nooit te worden gedupeerd, en deze absolute neutralitet, deze
quasi-stoïsche objectiviteit, deze bloedlooze onverschilligheid gold dan
voor hooge philosophie. De beschuldiging, dat iemand er een systeem
op na hield, was een schande, waardoor 's mans goede naam onherroepelijk te gronde was gericht. De Aufkldrung sprak geen oordeel
uit over de waarheid, zoo iets was een dogma, ze verzamelde meeningen voor een toekomstig oordeel. Wie het meeste meende en door
zijn meenen het meeste bijdroeg tot de nederlaag van liet algemeene
meenen, die verdiende, aller leidsman te zijn.
Het gedweep niet de natuur, in de periode der AufklarLing vrij
algemeen, achtte Fichte de veneratie van een keuterboertje voor zijn
melkkoe. In de natuur zag men de provisiekast van allerlei heerlijkheden. Van de heerschappij over de natuur, waarin het wezen der
kunst bestaat, had men echter niet liet minste besef. Kunst scheen
toen dubbel overgehaalde dwaasheid, dolle dweperij.
Deugd was, wat eigen welzijn bevorderde en -- men zelf
daaronder niet leed dat van anderen niet schaadde. De eenige drijfveer der menschen was egoisme. Alleen arme dwazen, die de wereld
nog niet kenden, konden gelooven aan een ander, naar zij meenden,
hooger motief. Om dit als opperste levenswijsheid gepredikte egoïsme
heeft Schelling de Aufklârung Ausklarung genoemd.
Ook de religie werd voor haar welgelukzaligheidsleer, die den
mensch moet herinneren, dat hij matig moet genieten, als hij lang
wil genieten en veel wil genieten. Het was de roeping van
God, voor ons welzijn te zorgen. Leed dat schade, dan werd aan
de „geloovers" met verbittering gevraagd, is uw God nu een God?
Als Hij er niet was voor het heil van de menschen, voor hun voorspoed, hun geluk, ook in den materieelen zin van het woord, waarvoor was Hij er dan ? Het mysterie werd natuurlijk geëlimineerd, zoo
kreeg men den gezuiverden godsdienst van het verlichte menschdom.
Voor het janhagel echter was wat metaphysica noodig. Dat moet men
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breidelen met toom en gebit. Religie werkt bij het grauw veel
meer uit dan politie en bij het rechterlijk bewijs kan men de vrees
voor de hel nog niet missen.
De Aufkla.rung ten slotte was van niets zoo overtuigd als van_
eigen superioriteit. Haar was de lofzang der eeuwen gewijd. Geen
gouden eeuw kon haar glans evenaren. Zij had den geest van zijn
kluisters bevrijd. Wat haar voorging, was nacht, nacht van onwetendheid, nacht van bijgeloof. Met haar was de zon boven de kimmen
verrezen. Geen hoogmoed, neen zelfgevoel deed haar meewarig neerblikken op die door ketenen gebondenen uit vroegere eeuwen, die
genot zonde achtten, omdat de god van willekeur, dien de priesters
verkondigden, dit nu eenmaal had gedecreteerd.
Niemand zal beweren, dat dit beeld geflatteerd is. Een ding mag
evenwel niet vergeten worden. Fichte's oordeel heeft sterk gestaan
onder den invloed van zijne kennismaking met de commissionnairs
i .1 ongeloof uit de latere dagen van de Aufklarung, wier beroep was,
de lhalfbeschaafden den twijfel aan te préeken en wier deugd zelfs geen
anathema meer voor de ondeugd had, die zich salonfähig betoonde.
Dit banale einde had echter een welmeenend begin. Wofff zou geweigerd hebben, als wettige geesteszonen te erkennen, wie na zijn
1leengaan zich sierden niet zijn naam.
Toen hij in 1706 te Halle als hoogleeraar optrad, was de strijd
tusschen orthodoxen en piëtisten nog in vollen gang. Noch de autoriteit
der kerk, waarop de eersten, noch de inwendige ervaring, waarop de
laatsten zich beriepen, achtte hij afdoende nlotiveering van hun geloof;
in de overeenstemming echter van liet Christendom met de eischen
van het denkend verstand meende hij een oliwankelbaren grondslag
gevonden te hebben, subjectiever dan de objectiviteit der Lutheranen,
objectiever dan het- subjectivisme van de Spenersche richting. Het
Evangelie, openbaring van de Opperste Rede aan de rede des menschen, was redelijke godsdienst, voldeed aan de onveranderlijke behoeften van het logisch verstand. Demonstreerde men dus de dogma's
der kerk, dan werd Christen, ieder, die gevoelig is voor de kracht van
een klemmend betoog. Logisch denken was liet beginsel aller ware
religie. De scherpzinnige redeneeringen der twijfelzucht moest men
beantwoorden niet tegenredeneeringen van nog subtieler dialectiek.
Maar vóór alle dingen had het scepticisme beschaving van noode.
Gebrekkige intellectueele ontwikkeling was de eenige oorzaak van
alle ongeloof. En niet alleen van alle ongeloof, ook van alle kwaad.
Niemand was, volgens Socrates, willens en wetens slecht. Daarom
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verlicht het verstand, deel heldere begrippen mee, leer zuiver denken en het hart zal zich veredelen, het lage en gemeene zal wegzinken, wat goed en schoon is, zal overblijven. Met voorbijgang van
gevoel en van wil werd dus het denken aangemerkt als het wezen des
geestes. Aan Jacob, den man der rede, kwam de belofte toe, niet aan
den Ezau van het gevoel. Wel erkende Wolff het bestaan van andere
zielswerkingen dan intellectueele, maar door het verstand tot het hart
was de weg, waarvan hij alleen heil verwachtte. Inzicht beheerschte
den wil, deugd was weten. Daarom was ook in het zedelijke leven
een gezonde theorie voorwaarde en waarborg eenex gezonde practijk.
Bij heldere begrippen van wat mag en van wat niet mag, zou, naar
zijn overtuiging, het booze vanzelf wel verdwijnen. Men verjaagt de
duisternis alleen, maar dan ook volkomen, door een kaars te ontsteken en die op een kandelaar te plaatsen. Als de zon opgaat, trekken
de gedrochten der duisternis zich terug in hun hol.
„Welke philosophie men kiest," zegt Fichte, „hangt hiervan at,
welk mensch men is." Het Wolffianisme was de wijsbegeerte, die bij
Christiaan Wolff paste, een vromen intellectualist, zonder immediate
kennis, met een manie behept, om alles te definieeren, alles te dernonstreeren, verder zonder passie, nooit door twijfel gekweld, omdat hij
de diepten des levens niet kende, optimistisch, omdat hij niet wist,
wat in het hart des menschen kan omgaan. Zoo kon hij meenen, langs
de traptreden der logica den hemel te zullen bereiken. Dat de „scala
sancta" alleen knielend bestegen wordt, was hem onbekend. Van een
huisbakken opvatting over het wezen des menschen, als hij toonde te
bezitten, kon een belijdenis van den val, blijk, dat men het ideaal
hooger -stelt dan het vlak van ervaring, nooit de consequentie zijn.
Aan verlossing heeft Wolff dan ook in zijn systeem nooit behoefte
gevoeld. Zijn Christendom bestond uit die godsdienstige waarheden,
„welke de mensch met de edele gave der rede begrijpen kan en
daarom ook moet". Zijn zedenleer kwam, volgens zijn zeggen, met
die der Chineezen overeen ; „tot een goed sluitend moraal-systeem kon
men dus ook zonder openbaring, alleen door de menschelijke rede
geraken." De regels voor ons willen blijven daarom imperatief, ook
als God niet bestond. Hadden de atheïsten gelijk, dan veranderde
daarmede de wiskunde niet; van de zedenleer kan hetzelfde worden
beweerd, ze kenmerkt zich door onafhankelijkheid. Doel der zedelijkheid was voor Wolff de zelfvolmaking, die de gelukzaligheid, d. i. de
goedkeuring van het geweten, dus der rede i-net zich brengt.
Voor deze „raisonnable religion' was de Bijbel natuurlijk een
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verouderd boek vol joodsche fabelen, niet op de hoogte van den verlichten tijd; zelfs een gematigde als Salzmann zag in de Heilige Schrift
de hoofdoorzaak van de groote schade, door de vrijgeesterij aangericht.
Dat men het Boek, „dat de geestelijke gemeenschap onderhoudt
tusschen de Christenen van alle eeuwen en van alle oorden, de oudste
oorkonde van het menschelijk geslacht, de schatkamer der verhevenste
poëzie, het voertuig der reinste, voor ieder verstaanbare moraal, het
Boek, dat voor de Christenheid meer was geweest, dan ooit Homerus
voor de Grieksche wereld had beteekend," de jeugd niet meer in
handen gaf, dat het ophield, volksboek te zijn, moest èn het godsdienstig èn het intellectueele leven doen kwijnen. Dat was echter iets,
dat boven het begrip dier oude rationalisten uitging. Ze meenden het
zoo goed, maar waren van louter verlichting geestelijk een beetje
bijziend. Moser waarschuwde nog, dat hun poging om door ontwikkeling de menschen voor het Christendom vatbaarder te maken,
op fiasco moest uitloopen, dat ze misschien brave Hendriken zouden
vormen, maar die voor een levend geloof des harten in hun eigengerechtigheid ontoegankelijker dan ooit zouden blijken. Die goede
raad werd echter met een meewarig schouderophalen beantwoord. Bij
kabinetsorder van 1739 werd Wolff : „Duitschlands grootste philosoof".
„De bloeiperiode der logische categorieën begon". De preekmanier
werd Wolffiaansch. Het „amen" eener preek kreeg de beteekenis van
het „quod est demonstrandum" uit de wiskunde. Men onderwees de
moraal, zooals men den regel van drieën demonstreerde. Conventikels
werden gehouden ter beoefening van het Wolffianisme. Wie met zijn
tijd mee wilde gaan, wie geestelijk geen paar modes achter wilde
blijven, werd rationalist. Wat Leibniz, zijn grooten meester, wiens
goudgeld hij in pasmunt had omgezet, niet te beurt is gevallen, was
voor Wolff weggelegd, hij heeft zijn stempel op een geheele periode
gezet.
Waarom ? De kerkhistoricus Hase meent, Wolffs weetwijsheid kon
gemeengoed aller middelmatige verstanden worden. Niet onmogelijk.
Geestelijke dertig-cents bazars zijn gewoonlijk goed beklant en trekken
meestal n net" publiek. Als op de markt des geestelijken levens in den
kwakzalvershoek de nieuwste wijsheid te koop is, zijn maar zelden de
neepjesmutsen de dupen der welbespraaktheid. Toch geloof ik, dat dit
niet de eenige oorzaak is geweest. De geloovigen hadden wel heel
onchristelijk afgegeven op de rede, een dier „vrouwkens, die altijd
leeren en nooit tot kennis der waarheid komen". Die miskenning moest
zich wreken in overschatting Tertullianus ,,Credo, quia absurdum", „ik
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geloof, omdat het ongerijmd is," was maar al te dikwijls een dekmantel van intellectueele luiheid geweest. De groote massa was het
theologisch gekibbel over zwaarwichtige stukken, die liet leven
slechts aan den omtrek raakten, reeds lang o zoo hartelijk moe Als
Löscher over Joh. 3 : 16 preekt, heet het : „Alzoo lief heeft God de
wereld gehad. A1zoo, zegt de liefste Jezus en behandelt met dit woordje
bijna de gansche mathesis of leer der quantltelt, want naar de telkunst beduidt dit een zoo talrijke menigte, dat liet niet kan uitgesproken worden. Het is een oneindig getal. De geleerde Hugenitls
heeft in zijn Wereldbeschouwer bewezen, dat de hoogste vaste sterren
ongeloofelijk ver van ons verwijderd zijn. In 't kort, dit „alzoo" is een
heilig verwonderingswoord, dat ons den mond sluit, als leen liet
waagt, de hoogte en lengte der goddelijke liefde uit te spreken, snaar
dien ook weder opent, als enen haar niet dankbare bewondering wil
loven en prijzen". . . .
Boven zulk Lutheranisme verkoos de schare van dei kansel goeden raad voor keuken en kelder, akker en bootsgaard. Wie op Kerstfeest over liet nut van stalvoedering en op Paschen over het gezonde
eener wandeling in de ontluikende natuur wat smakelijk oreerde, gaf
wat bruikbaarders mee dan heilige verwollderingswoorden. En kwaal
er aan het slot dan nog een stichtelijke tirade over ,,groote toe enegenheid voor het menschelijk geslacht", „liefde tot de deugd en de
naarstigheid", „de nuttigheid van den verlichtengodsdienst'' dan
waren in de prediking aarde en heinel verzoend.
De minachting voor de wetenschap, waaraan som nig e pi `istcn
in hun hemelwaartschheid zich hadden schuldig gemaakt, moest noodzakelijk 'een even bedenkelijke reactie bewerken, die alles verwachtte
van verstandsontwikkeling. In den langen strijd over de prioriteit der
zielvermogens volgt op een gevoelsperiode steeds een tijdvak vals intellectualisnle. In dien zin heeft het piëtisme den weg voor liet rationalisme bereid. Waar door ethische oorzaken voor het bewustzijn de
realiteit der geestelijke dingen verloren gaat, moeten zij, die gewoon
zijn, de norm der waarheid in zich zelf te zoeken, in verstandelijke
zekerheid daarvoor een surrogaat meenet te vinden. [let subjectivisme der Spenerianen, hun nadruk leggen op pliilantllropischen
arbeid, waarvoor zij eer dan anderen een oog hebben gehad, moest
den overgang gemakkelijk snaken tot liet WolfFianisnie niet zijne
idealen van verdraagzaamheid en humaniteit. Ook de Luthersche
orthodoxie, door het rationalisme van een geheelen terugkeer naar het
Roomsch-Katholieke kerkbeginsel gered, waarheen zij op weg was,
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liep met volle zeilen de Wolffiaansche haven binnen, om van de
geleden zeeschade te bekomen. Toen het zoo was voorbereid, zorgden
meer dan 500 moraliseerende weekbladen voor de verspreiding van
het rationalisme. l iambirg, Leipzig en Zürich waren de vuurtorens,
die hun licht in de duisternis uitstraalden. Volgens Lessing bestond
de redactie grooteudeels uit „Witzlinge", opgeschoten knapen, die
bij iederen optocht zelfs de muzikanten nog voorgaan. Zij hadden
gebroken met alle autoriteit en schreven gezwollen panegyrieken op
de Rede, wat Grundtvig de opmerking ontlokte, dat ze wel vriendelijk
waren, met zooveel waardeering over een afwezige te spreken. Chodowiecki symboliseerde hen in een kopergravure, toen hij een homiculus
van een voet lang met gekleede jas en kaplaarzen afbeeldde, juist
uit een eierschaal kruipende en de onthutste baker, die toeschieten
wilde, om het mannetje te helpen, majesteitelijk toevoegende : „Ik ben
onafhankelijk '. Ondanks die autonomie versmaadden ze het niet, in
het Duitsch, „dat ze zoo wat meester waren", de ideeën van Addison,
en Steele op hun manier over te brengen. Er waren echter ook hooger
staande periodieken, die Locke's paedagogische beginselen propageerende, tegelijk de levensbeschouwing van „die klare Partei", verbreidden : liet wetenschappelijke journaal van Thomasius, een navolging
van Hollandsche origineelen, de „Gottingische gelehrte Anzeigen", voor
reclame van het Engelsche deïsme dienende, Lessing's uitgave van
Reimarus' Wolfenbüttelsche Fragmente, Nicolaï's Allgerneine Deutsche
Bibliothek enz. Ook door de vrijmetselaarsloges, in Berlijn, Hamburg,
Bremen in den aanvang der achttiende eeuw opgericht, werd het
rationalisme een macht, ook in niet-theologische kringen. Hierbij kwam
de invloed, die van het Berlijnsche hof in de dagen van Frederik den
Grooten uitging. Zijn vader Friedrich Wilhelm 1, een vereerder van
Francke, had in 1723 Christian Wolff bij „eigenhcchsthandig" decreet
op poene des doods voor eeuwig uit Halle gebannen, omdat deze als
determinist een fatum doceerde, volgens een lid van het Tabakscollege een ding, dat Potsdams lange grenadiers kon noodzaken, schnurgerade door te marcheeren in weer,vil van het ,,halt!" von Allerhochster
Stelle hun toegeroepen. Frederik II riep Wolff in 1739 bij kabinetsorder uit Marburg naar Halle terug en gelaste allen predikanten, hun
oraties in te richten naar liet model, dat deze gaf. Die ,,redelooze
dieren" „zwamden over allerlei wonderlijke mysteriën en vergaten, dat
het hun eerste plicht was, een voor het leven bruikbare moraal in te
scherper." In 1759 ontwierp de koning een plan voor een betere opleiding der theologen en voerden zijne hofkapelaans Sack en Spalding
-
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in Berlijn de „zedekundige leerredenen" in. Kennis van het Hebreeuwsch
werd voor theologen onnoodig geacht. „Iedere taal meer was een
belemmering meer, om een goed volksverlichter te worden;" orakelde
Trapp. Met Virgilius en Cicero had Herr Pastor niets te maken.
Laat hij zich toeleggen op populaire wijsbegeerte, op land- en tuinbouwkunde, op chirurgie en handelsrekenen, opdat hij een vraagbaak kunne worden in alles, wat kelder en keuken, akker en boomgaard, handel en nijverheid betreft.
Toen Pastor. Eberhard op den kansel, onj professie van zijn verlichtheid te doen, de deugden van Socrates breed had uitgemeten,
werd hij door den kerkeraad van Charlottenburg afgezet, die in die
werkheiligheidsverheerlijking een ondermijning van de beginselen der
Hervorming en een terugkeer naar Rome zag. Frederik de Groote, die
het vonnis moest bekrachtigen, deed het met de woorden: „lk wil,
dat Socratis zalig en Eberhard professor te Halle zal zijn"... .
Niet alleen met zijn decreten, ook door zijne geschriften werkte
Frederik in het belang der Aufklarung. De menschheid had tot nu toe
in verdierlijking en domheid gevegeteerd. Alles, wat den geest verlicht en den omvang der kennis uitbreidt, verheft de ziel. Een volk
is eigenwijzer,. naarmate het meer verdomd is. Daarom is het der
overheid niet alleen zoo bij uitstek waardig, maar bovenal zoo profijtelijk, licht te verspreiden. Dat licht bestond in een gezonde moraal.
Voor zich zelf overtuigd, dat het niet noodig was, dat hij leefde, wel
dat hij zijn plicht deed, moest naar zijn meening voor het vulgus
trots alle philosophen „la plus méchante bête de l'univers," „une race
maudite" een minder ideaal motief voor deugd gevonden worden.
'Daarvoor kon eigenliefde beter dienst doen dan Kants categorische
impératief, Wolff's streven naar volkomenheid, Reimarus' gehoorzamen aan de wetten der menschelijke natuur, zich richten naar de
voorschriften der rede..
Volgens zijn koninklijk inzicht moest men de Christelijke moraal
handhaven, haar zoo noodig corrigeeren, hen, die op de regeering
invloed hebben, verlichten, het bijgeloof bespottelijk maken, met de
dogma's een loopje nemen, valschen geloofsijver den kop indrukken —
ieder moet het recht hebben, op eigen manier zalig te worden en wat
komt het er op aan, welke cultus gevolgd wordt ? en voor algemeene
verdraagzaamheid den weg bereiden.
Men mag aan koninklijke woorden niet knabbelen, wordt beweerd.
Dat wil ik ook niet Of bijgeloof niet belachelijk, zelotisme niet verfoeilijk, onverdraagzaaw.heid niet goddeloos is ? Er is iets nog ellen-
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digers, vulgair ongeloof ! Bestrijd eerst dat, omdat het èn bijgeloovig
èn dweepziek èn onverdraagzaam is, en keer u dan tegen domheid en
bigotterie. Er is in Frederiks koninklijk woord iets, dat heel weinig
koninklijk is. de geestelijke blaaskakerij. Populair klinkt het goed, van
een tijd van duisternis en bijgeloof te spreken; waarin dan plotseling
hervormers optreden met een lichttoorts in de hand. Historisch is
zulk een voorstelling zelden of nooit. Het was een gebrek in de Aufklarung, zich onnoodig vroolijk te maken over de onwetendheid der
voorgaande eeuwen. Wat zij bracht, was waarlijk geen uitbreiding
van horizont, maar verandering van gezichtspunt. De menschheid is
g -en organen rijker geworden, alleen omdat de verlichtheden zich
wat hooger gevoelden, dan pas gaf. Zij vergaten, dat die gesmade
obscuranten naar levensveredeling verlangden als zij, illuminaten,
maar dat genen die uit een andere bron verwachtten, niet van inductie en rede, maar van intuïtie en inspiratie.
Die hooggevoelendheid ontsproot bij de rationalisten uit een vaak
absoluut gemis van zondebewustzijn. Zwijgend loochenden deze van
gepopulariseerde wetenschap levende optimisten, dat er een stoornis
is gekomen in het menschelijk wezen, dat in ons bewustzijn een
klove bestaat tusschen den geest en het vleesch, tusschen het willen"
en het volbrengen. Dat is de oorzaak, waarom het rationalisme ons
zoo oppervlakkig, zoo banaal vaak toeschijnt. De parels zijn product
eener ziekte, de poezië is vrucht van innerlijke verscheurdheid en het
ware leven wordt geboren uit diepgaand zieleleed. Martinus des
Amorie van der Hoeven heeft dan ook niet ten onrechte den tijd der
Aufklârung een nacht van onkunde genoemd. Al wat men met de
handen niet kon tasten, was onzin. Campe achtte het streven naar
harmonische ontwikkeling louter ijdelheid, de mensch had enkel nuttigheidsproducent te zijn. Mummes, de brouwer eener nieuwe biersoort,
en Jurgen, de uitvinder van liet spinnewiel, hadden zich verdienstelijker gemaakt dan de fabrikanten van oden en epen, dan een Virgilius en een Homerus. Hadden die phantasten één hongerige maag
gevoed, één behoeftig gezin tot welstand gebracht, één werklooze
arbeid verschaft ? Al die genieën geleken op den waterval van ScliafhausFen. Welken dienst bewijst die ? Leegloopers in extase brengen,
warhoofden verleiden tot ijdele woordkramerij. Als de Rijn daar minder genie was en zich gedroeg als een fatsoenlijke rivier, zouden de
koloniale waren tot profijt van de inwoners per schuit naar Constanz
gevoerd kunnen worden. En over zoo iets krijgen de menschen dan
nog tranen van ontroering in de oogen. Christiaan VII van Dene-
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marken was bruikbaarder man dan de Kants en de Fichte's, de
Goethe's en de Schillers. Deze vorstelijke denker wenschte, dat alle
kerken, kweekplaatsen der meest onpractische ideologie, in korenschuren veranderden.
Voor het rationalisme was onbetrouwbaar, wie met phantasie was
behept. Bovendien liep zoo iemand gevaar, een zenuwlijder te worden.
Het ideale was den illuminaten een met zeven zegelen gesloten boek.
Immediate kennis bestond niet. Eén greintje gezond verstand was meer
waard dan zes centenaars idealistische philosopie. Nicolaï, boekverkooper
te Berlijn, de onfeilbare paus der verlichten, voor wie niet dacht, wie niet
dacht als hij, die duisterlingen schold allen, wier vroomheid minder vrij was
dan de zijne, de patroon van alles wat overduidelijk, goddeloos verstandig was, voor wien de ijle ruimte begon drie voet boven den
beganen grond, had dan ook volkomen gelijk, toen hij zich met alle
macht verzette tegen de opneming van „Querköpfe mit einem kr inklichen Magisterverstand" als Kant en als Fichte, onder de illustre
leden der Berlijnsche Academie van Wetenschappen. Tot een corporatie, waarvan hij deel uitmaakte, moesten zij niet toe kunnen treden.
Aan al die geüsurpeerde reputaties zou hij een einde maken. Hij
decreteerde dan ook, dat een dronken barbaar als Shakespeare niet
verdiende, in het Duitsch te worden overgezet. Wie „geschillert, gegoethet, geherdert, gewielandet, gefichtet" had, was verduisterd in
het verstand. Wat nut gaven de parade-degens der door Schiller gewilde aesthetische vorming? Waartoe diende dat willen rijden op het
stokpaard van hoog idealisme?
Is het onverklaarbaar, dat Wuttke in zijn „Christliche Ethik" van
de periode der Aufklarung zegt: „al wat tot nu toe philosophie heette,
met uitzondering van de epicuristische, gold voor onzin, gedachtenboze oppervlakkigheid, die het heilige bespotte, werd als wijsbegeerte
aangemerkt. In , het werkelijke verstaan der groote denkers stond die
tijd nog beneden de middeleeuwen. Hoe luider de geest geprezen werd,
hoe grooter de geestelijke leegheid was. De beschavingsgeschiedenis
kent geen tijdvak, waarin het onverstand zoo oppermachtig heerschte".
Nooit is er op de markt des geestelijken levens zooveel valsche
munt in omloop geweest als juist in die dagen. De met zekere zalving herhaalde woorden : natuur, deugd, humaniteit, verdraagzaamheid
waren op veler lippen klanken en niets meer, al behielden ze hunne
beteekenis als roepstemmen tot de toekomst, om ze tot realiteiten te
maken. ,,Kinderen mag men niet losrukken van de moederborst der
natuur," riep Salzmann uit, die het wel eerlijk meende. Natuurbeschou-
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wing was religie en wedergeboorte verandering van standpunt ten
opzichte van de natuur. „Als de onderwijzers niet hunne leerlingen de
beemden doorwandelen, de bergen beklimmen en leeren beschouwen
de bloemen des velds en de vogelen des hemels en de visschen in 't
water en alle dier, dat op den aardbodem kruipt en alle werk, dat
de Schepper gewrocht heeft, en als weggedaan worden alle catechismussen en alle spelboekjes en alle stokken en alle plakken en als
weggevaagd zullen zijn alle rimpels uit het voorhoofd der scholarchen
en aangevoerd zullen worden appels en peren en noten en meel voor
kostelijke gebakjes, dan zullen alle kinderen zich beijveren, naar de
stem hunner opvoeders te luisteren, de menschenkinderen zullen de
lucht doorzeilen, op de wateren wandelen, neerdalen in de onderste
deden der aarde. En de gedaante van het heelal zal worden veranderd. Door de zandwoestijnen zullen beekjes kabbelen en waar nu
veldduivels Wonen, zullen vruchtboomen bloeien. En alle menschenkinderen Zullen gezond zijn en vroolijk als de reeën. Dat zal geschieden, als de kinderen der menschen niet langer tot slaven worden opgevoed, maar tot mannen en vrouwen, door de rede bestuurd, als ze
niet meer gedwongen zullen zijn, te gehoorzamen aan het onverstand
hunner drijvers, maar vrij zullen zijn, om te handelen naar wat in
leun hart staat geschreven en zich niet vooral naar de boeken der
menscllen zullen neoeten richten, maar hun doen en hun laten zullen
regelen naar liet groote boek, dat God voor hen allen heeft opgeslagen".
Men dweepte met de natuur, maar men kende haar niet. Nooit had
men iets vernomen van het zuchten der schepping, der ijdelheid onderworpen. Het natuurinstinct der wilden, dat niets weet van een scheiding
van natuur en geest, alsof liet twee afzonderlijke werelden waren,
staat wellicht nader bij het onbegrepen geheim der schepping dan de
quasi-aanbidding der Aufklirung, die in de natuur nooit naar den
vollen levensrijkdoiii heeft gevraagd, maar in haar bovenal de antithese der bijzondere openbaring heeft gezien, haar als ijle abstractie
heeft liefgehad. Het rationalisme oreerde heel druk over de algenoegzame deugd, maar wil men de stelling illustreeren, dat, waar „het
verstand, een tot regeeren onbekwame vorstenzoon, op den troon zit,
de hartstochten. als alvermogende ministers, de teugels van liet bewind
in handen hebben," de biographieën van een Bahrdt, een Basedow
leveren motieven genoeg. Niet ten onrechte is er beweerd, dat zoo de
menschen veel spreken van deugdsbetrachting en weinig van rechtvaardigmaking, dit een zeker bewijs is, dat men het heiligheids-
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ideaal heeft losgelaten. „Hoe paradoxaal het ook moge klinken,"
schrijft Prof. Quack, „het zal ten slotte blijken, dat de beste culte du
mol gelegen is in het volkomen verloochenen van liet ik", dat de
A,ufklarung wel verbeterd, maar niet veranderd, vernieuwd, herboren
wilde hebben. Als men met Campe het geluk zoekt in de volmaking
van aanleg en krachten onzer natuur en de daarmede correspondeerende
bevrediging onzer natuurlijke neigingen, omdat het aanschouwen onzer
eigen volkomenheid, het vervuld worden onzer behoeften ons lustgevoel, ons zaligheid schenkt, zal men zulk eudaemonisme niet het
geschiktste middel achten, om mannen en vrouwen te vormen, voor
wie heiligheid des levens het wit is, waarnaar zij jagen
Ook verdraagzaamheid lag op de lippen der verlichten als bestorven. Het essentieele in alle religies was imm; rs het aan alle
gemeenschappelijke, het overige was priesterbe;lrog. Volgens Prof.
Teller konden de Joden dan ook goede Christenen zijn, ook zij geloofden aan wat hoofdzaak was : God, deugd en onsterfelijkheid. En
zulke woordvervalsching gold dan voor blijk van breede opvatting
van echt evangelischen zin, van geestelijk Christendom. De verdraagzaamheid werd echter niet uitgestrekt tot de onverdraagzamen. Een
Nicolaï, fier op zijne tolerantie, achtte tegenover „Frdmmler", „t)unkelma.nner" het niet noodig, elks meening te respecteeren. Die femelaars
werkten op hem als de roode lap op een stier. Dan, maar dan ook
alleen, toonde hij iets oorspronkelijks en het kerkuilen, pilaarbijters,
obscuranten, ridders van den domper, formuliersnieden, katheder
hansworsten, nachtvogels, zwart ongedierte siste den onverlaten tegen.
Bij de verdraagzaamheid van de aanhangers der Vernunftsreligion denk
ik altijd aan een anecdote, door Jhr. Mr. A. F. De Savornin Lohman
verhaald. „Een warm voorstander der neutraliteit, een vurig volgeling
van Douwes Dekker en bijgevolg wars van confessionalisme en
onverdraagzaamheid, zeide : „Geloof mij, de openbare gemengde school
kweekt verdraagzaamheid. Met een Jood en een Roomsch-Katholiek
ging ik samen op de openbare school te X en nooit hebben wij
elkander om ons godsdienstig geloof bespot, schoon de Roomsche
en de Jood hun godsdienstplichten trouw waarnamen. Nauwelijks daarentegen ontmoetten wij de jongens der Christelijke school, of er werd
hevig gescholden !" — „Begonnen deze laatsten daarmee ?" vroeg ik.
„Neen ! dat niet, maar als die jongens geen bijzondere school hadden
bezocht, zou er nooit twist zijn ontstaan !" Eerst op mijn vraag, of de
verdraagzaamheid dan enkel in het verdragen van een stilzwijgenden
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tegenstander bestaat, begon mijn vriend te bemerken, dat hij zijn eigen
vonnis had geveld".
Met de grimmigheid van het ongeloofsfanatisme woedde de vrije
vroomheid tegen allen, die in liet Christendom nog iets anders zagen,
dan een onnoodig steunsel der in zich zelf algenoegzame deugd. Ziska,
de blinde Hussietenaanvoerder, liet alle gevangenen knielen, om hunne
kruin te kunnen bevoelen. Was deze kaal, dan was het natuurlijk een
priester en voor de ongelukkige zich verantwoorden kon, lag hij met
gespleten schedel aan de voeten van den zeloot. Er waren vele
Ziska's in de dagen der tolerantie, zeer lief voor ieder, die nog verder
dan zij van alle positieve religie stonden, maar grimmig voor allen,
die onder redelijken godsdienst wat anders verstonden dan de geestverwanten van Christian Wolff, den man van het „veredelde oordeel"..
Een Basedow reisde stad en land af, om liet leerstuk der drieëenheid
bespottelijk te maken en kappers, dansmeesters c.s. duidelijk te
maken, dat kinderdoop en verlichting niet samen konden gaan. Het
woord van Pierre Bayle : „Mon métier est de seiner le doute", werd
het parool van de commis-voyageurs in scepticisme ? ,Er is Ook een
scepsis" herinnerde hen Goethe, „die onvermoeid bezig is, zich zelf
te overwinnen", maar als hun „twijfel" werd overwonnen, waar bleef
dan hun philosophie ? „Want ieder was niet alleen gerechtigd, te
philosopheeren, maar ook zich voor een wijsgeer te houden". Een
geestesaristocraat als de Weiniarsche Olympiër, ergerde zich natuurlijk
over zooveel phebejische aanmatiging. „Blijft dan philosoof, riep hij
in wanhoop uit, „en God Nebbe medelijden met U". Hij meende, dat
hun rembrandtieke verdeeling van licht en duisternis enkel op
belachelijke inbeelding berustte, dat ze wat heel vrijmoedig in naam
van de Wetenschap optraden, zonder haar mandatarissen te zijn en
achtte scepticisme op gezag geen bewijs van hooger ontwikkeling dan
gelooven op gezag.. Schiller meende : op het „Querkopf'', dat zij hun
tegenstanders naar het hoofd slingerden, antwoordde de echo hun
„Leerkopf" „Wat zij met handen niet grijpen, dat schijnt dezen blinden
een onding en vatten ze iets aan, onmiddellijk is het dan zeker besmeurd."
Wat Goethe bovenal hinderde waren hun „onrechtvaardige, spottende, verdraaiende uitvallen op den Bijbel, het groote boek, waaraan
hij bijna uitsluitend zijn zedelijke vorming te danken had". „Wer
Wissenschaft und Kunst besitzt," kon -naar zijn meening geen spotter
zijn, „der hat auch Religion"; voor de Nicolaï's, de Basedows c.s. moest
liet maar blijven : „Wer diese beide nicht besitzt, der habe Religion."
En met betrekking tot de Heilige Schrift moesten zij maar niet ver-
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geten, „dat naarmate de eeuwen in beschaving toe zullen nemen,
naar die mate ook de Bijbel als het boek der opvoedin:; gebruikt zal
kunnen worden. natuurlijk niet door neuswijze, maar door verstandige
menschen." Goethe behoorde echter tot de ongelukkigen, wier phantasie
overprikkeld, wier woord dus onbetrouwbaar was. Dat Goethe ware
verlichting in nog iets anders zocht dan in verstandsontwikkeling, bewees afdoende, dat hij den geest des tijds, de groote geestelijke beweging,
van Christian Wolff uitgegaan, niet had begrepen ! .. .
Dat diens beteekenis door zijne tijdgenooten is ov: rscliat, is
buiten kijf. Wel heeft hij in de moraal de opperlieerschapp'j van
Aristoteles gebroken, in de theologie het gezag der traditie gekortwiekt,
in de devotie aan veel bigotterie een einde gemaakt, wel heeft hij,
zooals Tholück opmerkt, het Christendom, hoezeer dan ook tot deugdenleer vervlakt, opnieuw tot een concrete grootheid gemaakt, die
aan den Pruisischen beambtenstand plichtsvervulling leerde, maar toch
met al zijn verbazende geleerdheid bleef Wolff in godgeleerdheid en
wijsbegeerte „de kleine burgerman, wiens populariteit door het gehalte zijner verhandelingen in geenen deele wordt gerechtvaardigd".
Dat was ook de meening van Hamann, den Magus van het Noorden, die elke scheiding der menschelijke vermogens, iedere ontwikkeling, welke niet het geheel der vereenigde krachten omvatte, alle op
zich zelf staande, fragmentarische openbaring van ons geestelijk wezen
absoluut verwerpelijk vond. De bewering van het rationalisme, geloof
en wetenschap te hebben verzoend, achtte hij de belachelijke pretentie
van een oppervlakkig dilettantisme, dat de kracht noch van den eenen,
noch van den anderen term der tegenstelling kende. En ondanks de
verzekering, dat met Wolffs methode niemani zich zou kunnen onttrekken aan de bekoring der evangelische leer, beviel de rationalistische apologetiek evenmin aan een Matthias Claudius. De Wandsbecker bode geloofde niet in de almacht van heldere begrippen. ,,Ze
richten zoo weinig uit, zoolang de vuurhaard der emotie er niet onder
gestookt wordt".
Reeds vroeger had Leibniz er voor gewaarschuwd, de mysteriën
des geloofs toch niet voor te stellen als geschikt materiaal voor sy-llogismensmeden. Als men alles neerhaalt tot het niveau van begrijpelijkheid, alles verstandelijk tracht te verdedigen, te weerleggen, alles
met intellectueele analyse in zijn elementen ontleedt, roept telen een
geestelijke ochlocratie uit, de heerschappij eener pedante vulgariteit,
die ongeloof voor philosophie aanziet en liet met het „gezonde" ver
stand niet begrijpbare als hallucinatie aanmerkt.

225
In de retorten der logica vervluchtigt zooveel, dat de essence
der dingen uitnaakt, en wat men overhoudt, is niet de gelouterde idee,
maar liet bleeke, inhoudsarme, alle gevoelselementen missende begrip.
Den God, dien men definieert, loopt men gevaar, te verliezen en wie zijn
geloof demonstreert met sluitredenen der scherpzinnigheid, ontneemt
de kracht van de evidentie er aan.
De eerste rationalisten meenden te goeder trouw, dat er voor Leibniz' pessimisme geen enkele grond bestond. Was Wolff niet vroom ?
Martinus des Amorie van der Hoeven vond het dan ook onbillijk, dat
Stahl rationalisme indentiek achtte met godloochening en menschvergoding. Tot dat oordeel had alleen de verwisseling aanleiding
kunnen geven van het echte rationalisme der zuivere rede niet de
platte nuttigheidsieer, de allemansphilosophie, die zich sierde met
denzelfden naam. Toch staat Stahl met zijn iiieening niet alleen. „Het
rationalisme," beweerde Prof. de la Saussaye Sr., „niet noodwendig de
rationalist, is irreligieus, hetzij het orthodox zij of heterodox". Wuttke
wijst Eer op, dat hetge`n Wolff in zijn ethiek voor vriendelijks van het
Christendom zeide, meer persoonlijke welwillendheid was dan logisch gevolg van zijn in den grond naturalistische beschouwing. Dan mag
niet vergeten worden, dat de religieuse stemming veler rationalisten
nog erfgoed was uit de piëtische ouderlijke woning. Ook nadat de
zon is ondergegaan, blijft liet nog langei tijd licht. Zij echter, die als
Campe, Bahrdt, enz. den zegen gemist hadden, hun jeugd in een
atmosfeer van echte vroomheid door te brengen, vonden liet willekeur
in Wolff, dat hij. wel niet voor de moraal, maar dan toch voor het
geloof, nog openbaring aannam. De waarheid moest niet enkel worden
opgespoord door, maar ook opgediept uit het verstand, liet intellect
moest niet alleen instrument, maar ook bron aller godsdienstige kennis zijn. Bij aprioristische beseffen van God, deugd en onsterfelijkheid
was openbaring totaal overbodig. Het wezenlijke van iedere religie was
postulaat van het bewustzijn, het overige was een geographische
kwestie, of men geboren was te Wittenberg, Genève, Rome, Moskou,
jeruzalem„, Mekka of Benares.
De natuurlijke theologie, die men zoo over hield, een intellectueel
moralisme, -hoewel zeer naar de mode. was echter niet hu ► og modern,
zooals men zich inbeeldde maar van heel ouden datum, een slap
aftreksel van de stoïcijnsche leer uit de dagen der Grieksch-Romeinsche
populaire philosophie met wat eerbied voor liet Christendom, „als
men aan een afgeleefden grootvader pleegt te bewijzen". Zoo ontaardde
het confessielooze Christendom, het Christendom zonder Christus, in
-
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het flauw geteem eener huisbakken moraal en eindigde het in verwerping van wat men aannemelijk had willen maken.
Waar in onze dagen als hoogere wijsheid wordt aangepreekt, de
zuivere moraal te onderwijzen, zonder daarin confessioneele elementen te mengen, repeteert zich het uitgangspunt en zal ook het
resultaat zich repeteeren. De historie bewijst het zinledige van woorden
als: „Voor den godsdienst bereidt men liet terrein het best voor, door
zedeleer in de gemoederen te kweeken. De zedeleer voert tot den
godsdienst. Het voornaamste beletsel voor de ontwikkeling van het
godsdienstig leven, is liet moreele ledig bij het gros van de menschen.
Wel verre van tegen den godsdienstigen geest in te gaan, leidt de
moreele opvoeding zonder meer direct naar liet godsdienstig onderwijs. De godsdienstige neutraliteit van de zedelijke opvoeding is dus
niet alleen een mogelijke, maar ook een goede zaak''. Men mocht van
ccii Fransch predikant verwachten, dat de ervaring in zijn vaderland
opgedaan, hem van liet phrasenhafte zijner woorden zou hebben overtuigd In een uitgave van „the Moral Education League" wordt erkend,
dat de leus van liet daar gegeven neutraal ethisch onderwijs zonder
veel overdrijving zou mogen luiden : „Weg (Tiet allen godsdienst, minachtig voor alles, wat niet zuiver materialistisch is". Het niet gelooven
in het bestaan eener hoogere wereld is da^rr maar al te vaak geworden liet gelooven in het niet-bestaan er van. Ook in de Aufkl songs-periode waren er, die de opvoeding zonder God hebben
verheerlijkt. Orthodoxen en piëtisten waren voor zulke hardloo pe s
natuurlijk zielige stumpers, die eigen onzin aanbaden en tot dat fetichisme ook hun kinderen op wilden leiden. God was voor hen een
leeg begrip, dat verband hield met boerenbedrog, gewijde demagogie,
lijzig geteem en huilerighleid . Aan die kinderachtigheid was de elan
der aanschouwing, de man van ontwikkeling voor altijd ontgroeid.
Uit religie had hij niet alle religie gebroken. In de barbaarsche tijden,
waarin Christus leefde, was de menschheid misschien geneigd tot alle
kwaad, die duistere nacht was voorbij, liet licht der kennis had alle
nevelen verdreven. Zoover week de rationalistische verstandelijkheid
van het leven en zijne mysteriën af, dat alle waarheid, die niet uit de
vijf zinnen was, al het emotioneele, al liet niet vlak bij den grondsche
den schijn had van iets, dat een van de macht der traditie verloste
nu ook veilig kon missen. En zoo de waarheid verkleinende hebben
de rationalisten zich zelve verkleind.
N.
P. o.
(Wordt vervolgd).
-
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„Vees practisch bi j uw onderwijs ".
Een wcord tot mijne jongere Collega's,
ll.
Nederlandsche taal. 't Is den ouden Van Lummel wel eens als een doodzonde aangerekend, dat hij durfde zeggen : „Er moet niet de schoolkinderen
gepraat worden ". Meyer schreef : „We moeten er uithalen, wat er in zit".
Van Strien en Mieras hebben 't niet zoo ver mis, als ze de correctie voor
het gesprokene en geschrevene bij den leerling zelf zoeken. Alzoo liet
levende woord voorop. Ik zie nog niet in, dat de mooie, geïllustreerde, gezellig geschreven taalboekjes zooveel hebben bijgedragen om het fouten
schrijven te voorkomen. 0 ja, dat verhaaltje van het gouden kistje, de
osgebroken beer, de avontuurlijke tocht door de oerwouden, vinden de
jongens leuk, maar wat heeft dat alles te maken niet practisch schoolonderwijs? Hier ontwaren we hetzelfde spook als bij liet rekenen. Men
meende, dat de onderwijzers zelf niet in staat waren, liet kindje eens netjes
aan te kleeden en daarom deden de taalboeken-schrijvers liet. Neem eens
aan, dat ik moet onderwijzen : Op het eind van een lettergreep schrijft men
eén a, eén u. Moet dan een ander woordjes voor nee verzinnen? Toch niet
zegt ge, maar een taalboekje is immers veel gemakkelijker, anders kan je
wel aan liet bordschrijven blijven. Stellig waar en wie meer dan een klas
heeft, moet uit twee kwaden liet minst schadelijke kiezen. Maar evenwel
nochtans houd ik staande, dat alle taalboekjes vier keer te dik zijn. Is liet
niet veel practischer de kinderen zelf te laten zoeken ? Het leesboek dichter
bij liet taalboek te brengen d.w.z in de richting, waarin Zijlstra liet voor
twintig jaren ons wees. Goed zien en goed hooren is een eerste eisch om zonder grove fouten te schrijven. De vraag: „Hoe zeggen jullie dat," moet telkens herhaald worden en dan krijgen de dictee's (niet als valkuilen) als oefening voor oor en oog groote waarde. Mij is iemand bekend, die niet zijn
klas elke maand een leeslesje dicteert ; die de versjes en jaartallen, welke
geleerd waren, altijd uit liet hoofd laat opschrijven en ze daarna door de
kinderen zelf deed corrigeeren. 't Is nog zoo onpraktisch niet. Het staat
bij mij vast: als ieder onderwijzer een klas heeft, en de onderwerpen zijn
voor elke les aangegeven, dan kan het taalboek worden gemist en liet taalonderwijs wordt beter, omdat liet vrijer, natuurlijker wordt, de stof meer
leeft voor het kind.
Denzelfden practischen weg wenschen we te volgen bij het stellen, d. i.
(voor de lagere school) liet praten met de schrijfstift. Ik had een zuster,
die langer dan eén harer vele broertjes en zusjes schoolgegaan had, dus
flink onderlegd, deeglijk ontwikkeld en ... daar komt een brief. Hoofdletters
komma's, punten, a's en e's voor alles een ruim voldoend cijfer, maar de stijl
naar, akelig stijf, boekenpraat. Eerst later, toen ze telkens moest hooren:
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Schrijf, wat er is gebeurd, lepel maar op, klets maar toe, werd het in eens
anders en ziet daar verdwenen de komma's en uitroepteekens, de verboden
a's en u's doemden op. Een mensch is toch een zonderling wezen.
Is het niet vreemd, dat bij vele kinderen een afkeer bestaat tegen het stellen ? Vraag het maar eens, of beluister ze als ze onder elkaar het schoolwerk bespreken. Er gebeurt (buiten de verjaardagen) niet veel, waarbij het kind
geïnteresseerd is en wat er met anderen gebeurt kan hem weinig schelen.
Zijn geest is te onrustig. Lang over een zaak denken, mag van hem niet
gevergd. Wat ze wel graag doen ? Oververtellen, wat ze van anderen
hoorden. In ieder kind leeft de zucht tot het avontuurlijke, de nieuwsgierigheid naar het onbekende. Zoo wijst de practijk ons den weg. We
moeten beginnen met een mooi verhaaltje te vertellen of langzaam voor te
lezen en dan zeggen : Ziezoo, babbel nu maar toe. De beoordeeling moet
heel mild zijn. Asjeblieft geen gezanik over al die taalfouten, want dat
komt wel terecht. Eerst als we ze er toe kunnen brengen onl zelf wat op te
schrijven, kan de andere leerstof (bijbelsclle geschiedenis, vaderlandsche
geschiedenis, kennis der natuur enz.) een garve voor de schuur aanbrengen. Hoe minder liet kind gebonden is, hoe beter. In den regel is een
wenk „in 't algemeen" nog liet beste om schuchterheid te overwinnen.
Aardig is liet de opstellen eens te laten omruilen en U te plaatsen in de
diagonaal van de klas. Interessant die onders^h^ide^l gerichten bij liet over
lezen van elkaars werk. Kinderen kunnen van elkaar ook wat leeren. Moet
men van het voorlezen van liet beste opstel (in liet eigen belang van de
stilisten) spaarzanlelijk gebruik maken, wel dunkt liet me goed eens een
enkelen zin op te lezen van den snaak, die in z'n opstel zelf om den hoek
komt kijken.
Vaderlandsche Geschie denis . Hoe zullen we liet aanleggein, ons er wat van
te laten beklijven? Zij liet mij vergund een eenvoudig plan U voor te
leggen. Derde leerjaar een half uur per week vertellen, de overige leerjaren
2 x uur. Vanaf het vijfde leerjaar nalezen wat den vorigen keer is
behandeld. Veel plaatwerk en historische kaartjes samen goed bekijken en
elke week een viertal jaartallen laten opzeggen. Als we met dit laatste
werk beginnen in het vijfde leerjaar, hindert het niets al loopgin die jaartallen vooruit op liet behandelde. Zoolang Kenrink en Zoon 100 blaadjes
voor f 1 leveren, sparen we de moeite ze te laten opschrijven, we hebben
dan ook geen gesukkel met thuisblijvers. Geeft TerBurg u te weinig ; welnu
laat iedere school ze zelf laten drukken, voor f 10 spa je een gat in de lucht!
De vraag naar liet pro- en regressieve is sinds lang van de baan. We geboven, dat we als regresivisten het best doen elk jaar de geschiedenis
van 109 j. vó 3r Christus tot heden een keer door te gaan, dat is goed voor
de volgende feiten en het overzicht verheldert er door. Het spreekt van
zelf, dat bij liet vaststellen van de onderwerpen er mee rekening gehouden
wordt, dat het moeilijkste voor liet laatste jaar bewaard wordt. Is Leidens
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beleg in het vierde leerjaar in alle narigheid geschetst, dan blijft er voor
het zesde leerjaar wat tijd over voor liet Leicestersche tijdvak, de dagen.
van Willem IV, de beginselen der revolutie enz. enz. We kunnen wellicht een
keertje over de grenzen stappen en de kleine republiek beschouwen in de
lijst van haar omgeving. Practisch resultaat is alleen te wachten, als de
onderwijzer zelf gloeit van liefde voor dit vak. Was het Plato, die leerde:
Voor den geest bestaat er geen gedwongen leerstof die beklijft. Het moet feest
voor de kinders zijn, als de meester geschiedenis vertelt. Beduimelen we
dit vak dan niet door allerlei vragen en opgaven tot verwerken van de
leerstof. Geschiedenis is niet in de eerste plaats een geheugenvak. GezelIig onderwezen blijft er altijd wel zooveel hangen, dat de liefde voor ons
land en volk aanwakkert, het Oranjehuis doet hoogachten, de leiding Gods
erkennen. Mocht de vrucht deze zijn, dat op 31 Augustus onze leerlingen
No. 1 zijn om de vaderlandsche driekleur te doen wapperen en bij historische optochten zich te laten zien in de voorste gelederen, dan hebben wij
aan onzen schuldigen plicht voldaan, we bereikten het practische doel.
Aardrijkskunde. Zou het niet zijn water brengen naar de zee, balken
naar Noorwegen, uilen naar Athene, als we onzen collega's gingen spreken
van de meest practische manier? Wie praat nog over Java zonder palmboomen te laten zien ; wie spreekt van den Sint Pietersberg en brengt
geen löss mee; wie kan zich indenken, dat we een les geven over de
West-indische eilanden zonder een fleschje met ruwe suiker en een groote
cacao-vrucht te laten rondgaan? 't Ware al heel onpractisch die dingen
achter slot en grendel te houden.
Gevaarlijker is het te gewagen van het practisch nut van kaartjes-teekenen. Hoe ver staan R. Bos elf Van Balen van elkaar en beiden zijn
specialiteiten voor dit vak, beiden deden veel om de leerstof onder de bevatting van het kind te brengen. Wij houden liet er voor, dat aan beide zijden overdreven wordt. Wie twee klassen heeft, moet wel zoeken naar stille
werkzaamheden en kaartjes teekenen doen de kinders graag. 't Is ook zoo'n
mooi knutselwerkje voor de lange winteravonden. Wordt het gevolgd door
het uitwerken van geschikte opgaven, die den leerling leiden bij het zoeken
op de kaart, dan vinden wij dit een gelegenheid tot zelfwerkzaamheid, die
we niet moeten passeeren. — Voor twaalf centen koop je zoo'n mooi kleurdoosje en wat dankbaar glanzen die oogjes, als zoo'n kaartje voor de
klas wordt opgehangen en dan een extra belooning voor een kaart viermaal vergroot! Neem de proef. Er is gesold met dit eenvoudige vak. Schertsend noemde de Heer V. B. aardrijkskunde „het reinste concentratievak."
Greep Herbach zijn Gesinnüngsstoff in de historie, vele Nederlandsche volgelingen proclameerden aardrijkskunde tot het centrum. De paedagogen hebben
hun roes uitgeslapen, en zich de oogen wrijvend vragen ze zich af: Wat
dan ? Het lijkt ons, dat Pütz het nog niet zoo ver had, toen hij Geschiedeni er vlak naast onderwees. Zoo houdt het een liet ander vast. We be-
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hoeven nog geen strategen eerste klas te zijn om verband te zien tusschen
de geografische ligging veler steden en den loop der historische feiten.
Geen onderwijs in de geschiedenis zonder de kaart er bij en evenmin aardrijkskunde met verzwijgen van historische momenten. Zoo doen we immers
ook bij plant- en dierkunde. Hier herhalen we wat we boven opmerkten:
_Jonge onderwijzers, verzuim niet uw les in schets te brengen en vergeet
niet telkens en telkens weer heen te wijzen naar wat bij andere vakken is
geleerd.
Kennis der Natuur. Daar zit me een klas van 54 leerlingen. Lijkt het niet
vermakelijk het wachtwoord : Wees practisch ! hier te herhalen ? Welpeen,
roept men vol enthusiasme : sedert de physische revolutie van 1890 irideert
de lichtglans, die van het vak uitgaat, over de geheele school. Geen kijkvak mag zich in zoo groote belangstelling verheugen, wijl het een practisch
vak bij uitnemendheid is. Voor jongens en meisjes en toch weer voor beiden hebben we de portie afgedeeld. Het herrie-rampvak van voorheen is
het experimenteele van heden. Zie, wat een prachtig aquarium, hoe 'n
schoone schooltuin, wat mooie beestjes, welke gevulde kasten met glazen,
aardewerk, stoppen en stopflessen, draden en elementen. Bewonder asjeblieft die daverende toejuiching als de onderwijzer-experimenteur z'n trapje
beklimt. Of is er niet naar gestreefd juist af te meten „Wat de landjeugd
moet weten''? Is de rol voor de Herhalingsschool niet geheel uitgeschreven.
Het moet erkend, men is de praktijk des levens zoo nabij mogelijk gekomen.
Ge hebt Heijmans en Douma slechts op den voet te volgen om tiet beste
aan uw welwillende hoorders voor te stellen, van de interesse zijt ge zeker.
Het klinkt een beetje, mal maar 't is toch heusch waar, wat een onderwijzer
van een Ulo school me verzekerde: We hebben nog nooit physica onderwezen dan uit een boekje ; nog nimmer een les in dierkunde gegeven dan aan de
hand van de boekjes van den Maaslandschen Visser. Zou het dan waar wezen,
wat Heymans zegt: U. L. S. zijn ingekrompen L. S. door een Fransche
lap dicht gestopt? M. a. w. omdat het geen overgangs-examen-vak is, verwaarloost men de practische waarde ; succes is er niet mee te bejagen. Als
dat zoo is en de handelsvraag „Wat geeft het" de waardemeter wordt,
ware het beter dit vak niet te onderwijzen. Wij voor ons meenen bedrogen
uit te komen, als we het nut alleen naar het kennen taxeeren. Als er bij
de planten en dieren niet was een sprake Gods in de natuur, hadden we
weinig lust alleen om de materieele en formeele waarde der leerstof ons
voor die dingen druk te maken. Verwachtte men, dat we met onze kinderen hoogere wetten uit de physica moesten opdiepen, we beleden onze
eigen onkunde. Gelukkig is dat niet noodig. Er is om het kind heen zoo'n
opeenhooping van stof voor (sta ons de gemeenplaats toe) aanknoopingspunten, dat we er eer mee, dan om verlegen zitten. En we behoeven niet
ons te beperken tot de omgeving. Wat bezwaar is er tegen een eindje van
huis te gaan? Wij spreken toch over rijst, als Indië aan de beurt is; over
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kameelen als we Afrika behandelen ; over kabeljauw, als wij naar NewFoudland stoomen. En dan zijn groote klassen nog geen practisch bezwaar,
mits men de schare beheerscht en z'n onderwerp meester is. Ongetwijfeld
physica is een zwaar vak. Volstaan we met een paar wenken, die de praktijk ons aan de hand deed : Neem de proeven eerst zelf, zet alles klaar,
zorg voor ruimte op een bord om te teekenen, wat niet zoo best aan de
dingen te zien is en maak voor schooltijd met dunne lijntjes de schets;
onderwijs één zaak per les, wees sober in woorden, rustig in uw bewegingen
doe een beetje geheimzinnig. Loopen uw banken niet op, zet dan de jongens
met hun broekje op het schrijfvlak. Intensief is bij dit vak eisch ; een les
is physiea moet hoogstens 3 ,i k en een in plant- en dierkunde 1 / 2 uur duren.
Laat ten slotte naschetsen en bijschrijven wat op hét bord ontstond.
Voor dat alles zijn geen geleerde menschen noodig, maar natuurvrienden,
onderwijzers, die uit hun eigen zak er wat voor over hebben om wat te
laten zien. Practische menschen met ambitie, jongelui die — wat ze zelf
niet weten — gaan vragen bij den instrumentmaker, Ik weet niet, of onze
jongens het zoover brengen in de bewondering der natuur, dat ze als wijlen
Rousseau „s'enivrent des charmes de la nature", doch het „Hoe groot zijn
Heere Uwe werken, Gij hebt ze met wijsheid gemaakt" zij voor de christelijke onderwijzers voldoende om dit onderdeel van artikel 2 niet te minachten,
doch met zijn gansche ziel er naar te streven het zoo te onderwijzen, dat
het woord practisch voor hem meer zegt dan materieel voordeel.
Zingen. Toen de Heer Rumscheidt op een algemeene vergadering een
lans brak voor liet zuiver zingen op het gehoor en met de „nootjes-leerderij" niet bijster veel op had ; toen hij naar het vogelenkoor verwees,
meende men in die dagen ('t is nog maar een twaalftal jaren geleden), dat
de oude baas het glad mis had. Dit was immers geen practische zangles.
Als straks het congres de cijfertjes boven de knolletjes aan een draadje
verkiest of — wat ook mogelijk is — op redelijke gronden Chevé in den
ban doet, zullen dan vele menschen deze resolutie verre van practisch vinden ? 't Is niet anders: met de cijfertjes is veel-stemmig zingen geen kunst,
nochtans is de methode buiten de school niet veel peren waard. Of zal
het systeem van Prof. de Sonnaville uitkomst brengen? Vraag aan den
Heer Stemerding de jaargangen 1862, 1886, 1896, 1899, 1902 en 1903 aan
en anderen zullen u voor mij zeggen, hoe ge practisch resultaat verkrijgt.
Wij voegen er slechts dit aan toe: Waar de theoretici al de dagen van
hun leven den mond vol hebben van „opleiding door de school tot het
leven" verwondert het ons, waarom de psalmen en gezangen op de lagere
scholen, welke heeten te liggen in de neutrale zone, zoo stiefmoederlijk
worden behandeld. 0, ja, er zijn wel psalmen, er zijn gezangen, waar
woorden en wijs niet zoo heel precies bij elkaar behooren, maar dit geldt
van andere liederen even zeer. Als de praktijk ons nu leert, hoe moeielijk
het is van liet blad te zingen, is onze psalmbundel dan niet in de eerste
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plaats te noemen om wat mee te geven van de school, dat het gansche
leven door, tot op het sterfbed, hun bijblijft? Deze verzen kunnen tot in
het vierde leerjaar op het gehoor vlug worden geleerd. 't Is tevens een
eenvoudig middel om de kinderen alleen te leeren zingen. Wie elke maand
een nieuwe wijs op noten leert, kan de vervelende trefoefeningen van De
Groot en De Lange best missen. Veel zorg besteden aan de uitspraak der
woorden; met gevoel voordragen, wat gezongen wordt; een repertoir van
psalmen, gezangen en geestelijke liederen, vaderlandsche zangen en gelegenheidsversjes is in de eerste plaats noodig. Een goedkoop middel om ieder
kind z'n eigen muziekboekje te geven is het volgende. Laat een ongelinieerd
cahier op 2 c.M. van den rug (door een boekhandelaar) uitsnijden, hectografeer de nummers, die geleerd zijn en plak ze langs de witte strookjes
in. Zoo blijft de keuze aan uzelf en kan er nog eens gejubeld worden, als
straks het wiegetouw wordt getrokken.
Teekenen Wat kan dat toch tegenvallen. Toen de ideeën van Perk,
de Steurs, Walter Jost, Miss Hunter e. a. in de pers werden openbaar gemaakt, meende men den steen der wijzen gevonden te hebben. Wie sprak
niet over de „reform methode?" En daar komt me een Leeraar M. 0., di;
een stapel rapporten over het hedendaagsche teekenonderwijs doorsnuffelde,
getuigen : „Het zijn lang geen onbevoordeelde kweekers, die in den jongen
reformtuin staan te wroeten.". Pats, daar ligt de man met z'n nieuwe
snufjes, zuchtend — o wee mij, de meening als zou het iniporteeren van
buitenlandsche waar de nationale industrie worden verhoogd zet zich alleen
vast in mijn hoofd, starre contra-protectionnist, die ik ben. De uitlandsche
reformstorm heeft uitgeraasd en hij leerde ons: Herzie u zelf. Er was iets in
ons teekenonderwijs, dat niet goed was. Jaar en dag trokken de jongens
en meisjes lange, rechte kromme strepen en als ze van school gingen,
konden ze geen eenvoudig voorwerp schetsen. Mooie series platen en
teekenschriften droegen het hunne er toe bij om het den onderwijzer zoo
gemakkelijk mogelijk te maken.
Wel de afbeeldingen, niet de voorwerpen verschenen voor de klas
en toch, waarom zouden onze jongens geen lei, geen bijl, hamer, openstaand
doosje, pook, tang, hoed, klomp, enz. kunnen schetsen ? Perspectivisch
zuiver, o neen, dat niet, maar vraagt dat de practijk? `t Spreekt vanzelf,
dat de onderwijzer met een paar krijtstrepen het voor moet doen, anders
komt er in den beginne niet veel van terecht. Daarnaast kan het teekenen
naar een plaat niet gemist worden en zouden we er voor zijn hun zelf een
teekencahier (b.v. Bos & Steenbeek) in handen te geven. Ieder kan daar
zijn kunsten eens aan beproeven en 't is leuk huiswerk. Een fiets b.v. kunnen de jongens beter eerst van een plaatje nateekenen en vergrooten. Bovendien behoeft dit niet streng klassikaal te blijven. Combineeren we later
hetgeen zoo bij elkaar behoort, dan krijgen de jongens zelf schik in hun
werk. We zullen dan ook niet alleen teekenen in de drie kwartier daarvoor
.

op den rooster aangegeven, doch bij kennis der natuur en bij aardrijkskunde
zoovaak dat pas geeft. Sprekende over de industrie onder de Javanen had
ik een paar krissen en een patjol geteekend. Ik knipte een kleine tien
minuten van de les om ze na te schetsen, vrijheid gevende de handvesten
der krissen een anderen vorm te geven. Zoo zien ze wat ze, aan het_ teekenen hebben. Zijn er op school losse voorbeelden, geven we ze mee naar
huis; er zijn in iedere klas liefhebbers, die er gaarne een paar uurtjes aan
werken als hun een plekje aan tafel wordt ingeruimd.
Het wordt tijd, dat we de pen neerleggen. Ons onderwerp is niet af.
Wii moesten nog spreken over Nutt/ge Handwerken en Bijbelscha Geschiedenis.
Over het laatste vak is reeds zooveel gezegd, dat we gevoeglijk kunnen
zwijgen, al maakt de groote beteekenis, die liet onderwijs uit Gods Woord
heeft, aanspraak op breeder bespreking. De persoonlijkheid van den onderwijzer kan bij dit vak zooveel goed maken, wat hij in methodischen zin
bedierf. De verhouding van huis en school en kerk spreken mee. Het doel
ligt zooveel hooger dan bij andere vakken, de stof is zoo geheel anders..
.Alleen deze vraag: We spreken net onze kinderen uit Gods Woord, maar
loeren we hen wel den weg vinden in hun eigen bijbel? Zondags na liet
afgeven van het voor te lezen hoofdstuk, zie ik zoovele brave kerkgangers
bladeren, links en x chts kijken en wanhopig hun boekje weer dicht doen
Ze konden liet niet opzoeken. Weten onze jongens in de catechismus het
Onze Vader te vinden ? Vr !ag eens in de klas, waar ongeveer de geschiedenis van Elia staat ? Of Ezra voor of achter de psalmen moet worden
gezocht. Zoek eens niet hen op 1 Joh. 2 : 23. Na het Bijbellezen moeten
w re daarvoor elke week een minuut of tien afnemen. 't Is noodig!
De school net den Bijbel is de practische school bij uitnemendheid,
omdat zij oog heeft voor de tweeërlei roeping des kinds. Zijn we ons die
besteniining wél bewust? De vrijheid ons gelaten om huis en school zoo.
dicht neogelijk bij elkaar te brengen opent een ruim verschiet. Het vraagstuk betreffende handenarbeid, fröbelscholen, land- en tuinbouwcursussen
vraagt ook ons antwoord. In onze geestelijke vrijheid mogen we de tech.'nisclle vakken niet orders:batten : oog en hand zijn geschenken Gods.
Er was een tijd, dat de scholen der zeven provinciën de beste waren
op liet westelijk halfrond. Laat die historische herinnering ons tot jaloerschheid verwekken om ons zelf te zijn,onze eigenwaarde te kennen. De
vragen naar liet hoe, liet nuttige, liet practische, laten ons dan • niet los.
We toetsen ons werk aan wat anderen deden. Die school, die opkomt uit
(en niet opgelegd laag worden aan) liet volle, rijke ineilschenleven mag
zich niet in neutrale onverschilligheid van den kring, waarin liet kind leeft,
losscheuren, al blijft de onderwijzer als vakman er verantwoordelijk voor
een weg te kiezen, die practisch liet beste resultaat geeft. W. S.
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De houding bij het schrijven.
Het zal zoo ongeveer een twintigtal jaren geleden zijn, dat het
zoogenaamde steilschrift zijn intocht deed in ons land. Nu had men
dan eindelijk gevonden, wat men zocht. Dat schrift was je ware!
Het voorkwam alle verkrommingen van de wervelkolom, maar ook
elke ongelijke en overmatige inspanning der oogen ; het werd het gemakkelijkst geleerd, en uitgevoerd met een natuurlijke, ongedwongen
lichaamshouding, was duidelijker, bespaarde papier etc. Het muntte
in allerlei opzicht uit boven het schuine schrift en toch, ondanks al
zijn aanbevelingen, bleek de praktijk „er niet aan te willen", wijl juist
die rechte houding niet lang vol te houden is, en men in die houding
niet vlug schrijven kan. Men wilde het niet, en het schuine schrift
wordt weer beoefend zelfs door gewezen felle voorstanders van het
loodrechte. We denken hierbij aan niemand minder dan aan den Heer
v. d. Laan, die jaar na jaar lid is van de Examen-commissie voor
schoonschrijven M. O. en die, inplaats van zijn vroegere methode, onlangs eene voor schuinschrift uitgaf, die wij gunstig in dit Tijdschrift
konden recenseeren.
Wij zijn sinds een tiental jaren weer op het schuinschrift aangewezen, en wij achten de vraag niet ongewettigd, of alle onderwijzers
zich wel ten volle bewust zijn van het feit, dat zij door bij het schrijven niet opmerkzaam genoeg te zijn, zooveel schade kunnen aanrichten bij sommige leerlingen. Wij zouden willen, dat alle onderwijzers
eens lazen het kostelijke werkje, dat uitgegeven werd door A. Stuurman te Zaandam, en geschreven door den heer C. J. v. d. Loo,
schoolarts aldaar. De titel is : „Over de lichaamshouding van schoolkinderen bij het schrijven."
De eerste conclusie, waartoe deze arts komt, en het is, gelooven
wij de voornaamste, luidt : Het kind moet zitten op een goed passende

schoolbank.
Daaronder moet allereerst verstaan een bank, welker zitplank op
behoorlijken afstand is van het schrijfvlak. Wanneer het kind in de
bank zit, moet de maagholte tegenover het tafelvlak zijn geplaatst.
Wij komen hier aanstonds op terug.
Er moet een rugleuning aan de bank zijn, en een voetplank, zoodat de voeten met hun volle oppervlakte kunnen rusten.
De voor het schrijven en voor den benedenarm zoo hinderlijke
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opstaande rand, (die moet voorkomen, dat papier,- lei, griffel en potlood een uitweg naar beneden zoeken) moet niet aanwezig zijn. De grootte der bank moet in evenredigheid wezen met die der leerlingen.
Van ieder kind, zoo beweert men althans, wordt in Amsterdam
op de Openbare school de maat genomen. Een hoogteschaal op de
kozijnen der deuren moet de maat aangeven, zoodat zonder veel moeite
elk kind een hem passende bank krijgt.
Als regel wordt wel eens aangegeven, dat men de lengte van den
leerling door 3.4 moet deelen, om de hoogte van de bank te krijgen,
terwijl, wanneer men door 2.1 deelt, men de hoogte van den tafelkant
krijgt.
Allerminst dus, trouwens wij gelooven, dat dit gpk niet veel meer
voorkomt, 6, 7 of 8 leerlingen op een en dezelfde bank. Voorts:
iedere leerling moet in zijn bank over een breedte van een 1/2 M.
ongeveer beschikken kunnen.
Waarom wij hierbij wat langer stil stonden ? Eenvoudig, omdat
wij van oordeel zijn, dat een passende bank inderdaad een eerste vereischte is. Een eerste eisch is en blijft, dat de afstand tusschen ziten schrijfplank goed is. De maagholte, of wilt gij, de elleboog moet
ongeveer even hoog zijn als het tafelvlak. Hierop dient bijzonder gelet.
Stel u voor, dat de leerling te weinig boven het schrijfvlak uitsteekt, dan is het natuurlijk gevolg, dat het kind zich „opwerkt", tot
het voldoende zijn rechterarm op dat vlak krijgt, naaar dit kan het
niet, ot zijn he le lichaam, en vooral zijn wervelkolom maakt een
zwenking naar links.
Nu zijn er onder onze leerlingen, die overal tegen kunnen, maar
wij hebben er ook bleekneusjes bij ; wij hebben er ook onder met een
zeer slecht ontwikkeld spierstelsel, met een zwak beenstelsel, en voor
die is het noodlottig, als ze zegge een half uur aaneen, zoo moeten
hangen. Dat moet voor hen op den duur de nadeeligste gevolgen
hebben. Zij worden, om zoo te zeggen, gedwongen, krom te groeien
naar links.
Een juist tegenovergesteld geval krijgen we te zien, als de leerling te ver boven zijn tafel uitsteekt. Dan laat hij zijn rechterarm
zakken, zijn rechterschouder gaat mede en een kromming naar rechts,
tijdelijk voor krachtige, blijvend voor zwakkere leerlingen.
Ook ziet men soms, dat bij zulke lage bankjes de kinderen over
hun schrift of lei heen buigen, ''waardoor de rug een ronding krijgt, het
hoofd voorover hangt en de borst wordt ingedrukt. Weer van weinig
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nadeel voor sommige leerlingen, maar hoogst schadelijk voor andere
van zwakkere constitutie.
Aan onze onderwijzers staat het niet te beoordeelen, welke leerlingen sterk en welke zwak zijn, maar overdreven zal het wel niet
genoemd mogen worden, dat in een klasse, zeg van 50 leerlingen, er
toch minstens wel 10 zijn van zwakkere lichaamsconstitutie. Wij zien
ook in dezen aan, wat voor oogen is ; maar een feit is het, dat sommige leerlingen hun beste broodjes voor de glazen leggen, en zóó
veel sterker schijnen dan ze zijn. Wij kunnen dat absoluut niet uitmaken en daarom is het van het hoogste belang, dat wij, als onderwijzers, op alle leerlingen nauwkeurig toezien.
Ons onderricht in het schrijven is geen les geven in gymmastiek.
Bij dit onderricht laat men beurtelings een rechter en linker beweging
op elkaar volgen om het evenwicht te bewaren, maar dat kunnen wij
niet, al zijn wij het eens niet wat de Heer A. van Katwijk schrijft
„ik zou er voor zijn, beurtelings links en rechts te laten schrijven, als
dit niet te veel tijd kostte".
Wij hebben dus toe te zien, dat de schouders onzer leerlingen
zooveel doenlijk vertikaal zijn en blijven. Vergeten wij niet, dat er
veel , meer menschen zijn, wier schouders aan die voorwaarde niet
voldoen, dan wij nieenen. Onderzoek het eens bij uw kleermaker en
hij zal u zeggen : „Rechte menschen zijn er niet veel". Rechte kinderen
zeker ook niet, zoodat wij er dubbel de aandacht op willen vestigen,
dat, waar veel leerlingen van nature al eenige neiging bezitten, om
naar rechts of links over te hellen, wij des te meer een oog in 't zeil
moeten houden.
1

Er is echter meer, waarop wij de aandacht willen vestigen.
Kan liet kind, niet dan met inspanning,' bij zijn schrift of boek
komen, omdat zijn tafel te hoog is, dan nadert het oog te dicht zijn
cahier enz ; ' en wanneer de tafel te laag is en het kind voorover
er over heen gaat buigen, is hetzelfde 't geval. Dit hindert weer niets
voor de sterkere kinderen, maar zij, die zwakke oogen hebben, kunnen
licht bijziende worden. Niet, als dat eens een enkele maal voorviel,
maar juist, doordien zoo'n leerling geregeld dag aan dag en dan zóó
en zooveel halve uren in die positie komt, moet dit voor slechte oogen
zeer nadeelig werken.
Wij hebben geen steilsschrift meer, waarbij het cahier midden
voor het lichaam kon liggen. Intusschen wachte men zich voor dit
iuterste, dat uien het cahier te ver naar rechts duwe. Dan moet weer
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de leerling, ook de zwakke, zijn lichaam draaien en de wervelkolom
gaat licht krommen. Verder moet het schrijfboek zooveel mogelijk een
hoek, van 22 1 / 2 0 met den rand van het tafelvlak vormen. Rustig en
ongedwongen moet de voorarm op het tafelblad kunnen rusten en dus
ook hieruit volgt gebiedend noodzakelijk, dat het tafelblad niet te
hoog mag wezen, niet hooger dan de elleboog van den vrijneer hangenden opperarm.
Versluys schrijft in zijn methode, dat ingeval het tafelblad te hoog
is, men liever het kind toesta, zijn arm wat te veel naar rechts te
brengen, dan dat men het dwingen zou, om zijn_ schouder omhoog te.
duwen. De pen zal wel wat krassen, zegt hij, de regels zullen wel wat scheef
,orden ; maar dat is toch honderdmaal beter, dan dat men mede oorzaak is of bevordert, dat een wervelkolom scheef dreigt te worden.
Liever toch, de regel dan de- jongen scheef.
Voorts achten wij gewenscht, dat ongeveer de helft van den voorarm op de tafel ligt, de grootste helft. Dan toch kan de hand met pols
en voorarm zich om dat midden als steunpunt vrij bewegen. Hierbij
mag natuurlijk de pols niet stijf op het tafelvlak rusten. Dan was
van het vrije buigen en strekken der vingers geen sprake meer en zou
de vrije beweging der hand niet kunnen plaats vinden.
Voor wij over de vingerbeweging en de ligging van den handwortel iets ten beste geven, nog even iets over den hoek, waaronder
het cahier met den tafelrand ligt. Hierbij is „de smaak" van den onderwijzer beslissend. Betrekkelijk althans. Er zijn onderwijzers, die
gaarne zien, dat de letters tamelijk schuin staan, bijv. onder een hoek
van 60°. Zij zouden het best doen en het minst schadelijk voor de
leerlingen werken, indien ze de cahiers een hoek van 30" lieten maken
met den tafelrand. Naar nevenstaande figuur wordt dit het duidelijkst
voorgesteld.
F
A. B. stelt voor den tafelrand,
waarmede de onderkant van het
- 6
cahier (CD) eenen hoek van• 30°
vormt. E F staat loodrecht op
-,^^
A B en vormt dus een hoek van
60' met C D en met eiken re g el
A
C
tafelrand
13 in dat cahier getrokken. Zooveel
doenlijk toch late men de richting waarin het kind zijn letters schrijft, loodrecht staan op de denkbeeldige lijn, die de oogen verbindt, of wilt ge : de grondlijn (lijn der
oogen) sta loodrecht op de grondstreep.
----
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Wie de letters onder een hoek van 65° mooier vindt zal dus het
cahier een hoek van 25° moeten laten maken met den tafelrand, en
waar over den smaak niet te twisten valt, zegt men (wat, gelooven wij,
niet altoos waar is!) moet elk onderwijzer hierover zelf beslissen, maar
toch zouden wij van belang achten, dat, tenminste in dezelfde school,
men ten opzichte van deze zaak tot eenstemmigheid kwam, en niet
de eene onderwijzer zóó en de ander weer anders handelde.
De grondlijn zooveel doenlijk loodrecht op de grondstreep ! Een
moeilijke zaak voor de leerlingen ! En toch het beste voor de oogen !
Waarlijk, die oogen onzer kinderen mogen we wel ontzien. Verreweg in de meeste gevallen komen onze leerlingen met goede oogen
op school. Sommige zijn zelfs vérziende, — en hoevelen worden er
niet op school, mede door nalatigheid van den onderwijzer bijziende!
Hoevelen niet? Hoevelen wel! Immers een onderzoek in de hoogste
klasse aan het Gymnasium te Heidelberg stelde aan het licht, dat alle
leerlingen bijziende waren en van de studenten op de Duitsche Hoogescholen niet minder dan 60 0/
grooter de klasse der onderwijzers, hoe moeilijker het toezicht, hoe zwaarder zijn verantwoordelijkheid, des temeer gevaar voor bijziendheid.
Vergete men niet, is een kind eenmaal bijziende, dan wordt het
door verkeerde houding zoo licht erger, en het kind wordt kortzichtig.
Wij hebben dus vooral op te letten, dat wij zooveel doenlijk voorkomen ruggegraatsvergroeiïng (wat bij meisjes, die immers niet zooveel in de openlucht vrij spelen als de jongens, veelvuldiger voorkomt)
en bijziendheid.
En nu, hoe moet de handwortel liggen en welke is de beweging
der vingers?
Wij komen hiermede aan een zeer moeilijke questie toe. Immers
is het reeds waar, wat de heer Gerhardt in zijn handleiding voor
school- en zelfonderricht schrijft, dat van de honderd schuinschriftschr.ijvers er nauwelijks één is, die model zit, dan mag ook een onderwijzer wel zeggen, dat het voor hem ten opzichte zijner leerlingen
wel een schier ondoenlijke zaak is, om ondanks onvermoeide inspanning zijn leerlingen: „de goede houding" in te peperen, terwijl hij er
bijna nooit in slaagt.
Hier zit een kind of liever hangt het tegen het tafelvlak, wat den
goeden groei der borst belemmert, daar weer hangt een leerling naar
links of rechts over, kortom, wie eens even zijn klasse aan zich zelf
over laat, zal verbaasd staan over al de wanhopige bochten, waarin
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zijn leerlingen gekronkeld zitten, liggen of hangen. Maar nog hopebozer is het, gelooven wij, met de ligging van den pols, met de
houding der pen, met de strekking en buiging der vingers.. Daarom
is het zoo indwaas, om te. beweren, dat het schrijfuurtje het gemakkelijkst is, voor den onderwijzer en de geringste inspanning van alle
vakken van hem vordert. Neen, juist andersom ! Wilt ge hebben, dat
uw klasse goed zal schrijven en tegelijk voorkomen, uit liefde voor
het kind aan uw zorgen toevertrouwd, dat de verschillende schadelijke gevolgen voor zijn lichaam worden gezien, dan eischt dit uur
van u meer dan eenig ander. Dat moet gij uw oogen over alles laten
gaan, dan moet gij dubbel wakker zijn.
Wij zijn van meening, dat een onderwijzer het beste doet, niet
van zijn leerlingen te eischen, dat de pols op de tafel rust, d. w. z.
vooral niet, zooals wij van een onderwijzer zagen, die eischte, dat de
leerlingen, de pols plat op het tafelvlak legden, plat nog wel. Wij
zien niet anders in, dan dat dit het vrije strekken en buigen der
vingers moet belemmeren. De pinktop van de met den rug naar boven
gekeerde hand moet met zijn buitenkant op het schrijfvlak rusten.
Hieraan sluite de ringvinger, die in zeer geringe mate of heel niet op
de tafel ruste.
De duim moet met wijs- en middelvinger de pen vasthouden,
deze moeten wanneer men den letterromp en niet de op of neerhalen
maakt, een weinig gebogen worden.
Natuurlijk moeten de duim en de wijs- en middelvinger de pen
zóó vasthouden, dat zij zich vrij kunnen bewegen, terwijl de pen zelve
vastgehouden wordt door de uiteinden van -d-en duim en van de twee
volgende vingers.
Een veel voorkomende fout is, dat de leerlingen dezen laten door_
zakken, tot zij in de holte terecht komt tusschen duim en wijsvinger.
Beter en noodig is, dat zij boven en voor den knokkel van den wijsvinger blijve en wel in een richting gehouden worde, zóó, dat zij naar
het rechteroor wijze. Laat men het kind zijn pen zoo houden, dat deze in
de holte van den duim komt dan kan zij niet meer vrij worden bewogen.
Het vaak gehoorde krassen der pennen kan men voorkomen,
door beide punten der pen tegelijk op het papier te laten rusten.
Dat het kind den penhouder niet te kort bij de pen moet vasthouden, maar minstens een paar c.M. vrij moet laten, achten we
bekend, alsmede dat de linker-voorarm, op het tafelvlak rustend, 't
schrijtboek moet vasthouden. Die houding van de pen is voor de leerlingen schier ondoenlijk. Met 'n stokje door de klas loopen, om 't dan
den kleinen „gevoelig te doen verstaan" vinden wij een barbaarsche
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handelwijze. Met inspanning kan de onderwijzer zonder stok de zaak
in orde krijgen, met inspanning, geduld en toewijding!
Soms ziet men de eerste kootjes van den wijsvinger een holte
vormen, wat dient voorkomen, en niet door wreed, bij zoo'n ongewenschte
houding, 't kind op dien wijsvinger m een liniaal te slaan. Voordoen
en nog eens voordoen, laten zien, desnc W ds niet een groote teekening
op het- bord, dat , is voldoende, al moet het eenige malen herhaald.
Aangezien het goede houden van de pen en de juiste ligging van het
polsgewricht, waarbij het spaakbeen om de ellepijp wordt gedraaid,
is voor het kind inspannend en vermoeiend, weshalve men, vooral in
den beginne, de schrijfoefeningen niet te lang moet laten duren.
Ten slotte no.g dit : men late de leerlingen de beide beenen naast
en niet op elkaar plaatsen, zoo, dat ze beide kunnen rusten en de
voeten een weinig naar buiten staan.
Kort saamgevat komen we dus tot de volgende conclusies!
1. Zorg voor een goed passende bank met rugleuning, waartegen
't kind een weinig leunen mag.
2. Leg het cahier iets rechts onder een hoek van 22 1 /2 niet den
tafelrand.
3. Laat het midden van den voorarm op het tafelvlak rusten.
4. De linkerarm roste ongedwongen op de tafel en liet kind zitte
recht d. w. z. _ met even hooge schouders.
5. Het hoofd een weinig naar links gedraaid, om de grondlijn ei
grondstreep rechthoekig op elkaar te doen staan.
6. De schouders moeten horizontaal zijn en het kind mag niet
voorover buigen.
7. De pen worde los door den duim, den wijs- en den middelvinger vastgehouden en ruste even boven het gewricht van den wijsvinger.
8. De pen wijze naar rechter schouder of rechteroor.
9. De linkerhand ruste op het tafelvlak en voorkoine verschuiven
van het cahier.
10. De voeten worden geheel naast elkaar geplaatst.

B. H. KORFKER.

H. SCHUITMAKER.

H.V.

Brood- en Beschuirtfabrriek ,,CIS. BEGINSEL".
Cornelis Trooststraat 16-18-2.0, Amsterdam.

gericht ter bevordering van Zondagsheiliging door geheele.afschafing van naehtarl ei

Door het vervaardigen van prima Waliteit Brood en
Beschuit van de beste grondstoffen zijn wijzoo vr'w
een vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dit tijdschrift

om ons te steunen in bovengenoemd doel door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
•F. W. H i TT E R, Mr. Bakker.

- ALLE - NATUURTenSCHEIKUNDIGE NSTRUMENTEN,
voor het L. 0.. en M. U L. 0.,
levert M. SANDWIJK

Electr. Fabr. van Natuurk. Instrumenten
Jonker Fransstr. 122, Rotterdam.
Vakkundigé afwerking.

Billijke berekening.

Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd

Prijscouranten op aarsvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.

Firma P. OUT.

-

HOOG aan de Zu.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf- en Teekencursussen..
SPOEDIGE LEVERING.
—
NETTEIVERPAKKING
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

FABRIEK VAN

.

.

Natuur- en Scheikundige Instrumenten,
T. Ten Bosch =Apeldoorn.
PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

Uitgaven van G. F. CALLENB.,ACH te Nijkerk
Kaart van« Palestina, bewerkt door J. VAN DER PUTTE,2
bladen. Tweede veel verbeterde druk. Prijs f250, opgeplakt op
linnen en• voorzien van rollers f 6, 75, idem gevernist f 9,75
BIJD01sche Wandkaart, bewerkt door J. VAN DER PUTTE
6 bladen. Prijs f 3,75, opgeplakt en voorzien `an rollen
f 8,75, idem gevernist f 9,75.
De kaart van' Palestina heeft een grootte van 148 bij 116 c.M.
De Bij belsche %V wandkaart heeft een grootte van 176 bij 130 c. M.

Atlas voor BIJbelsthe Aardrijks- en Oudheidkunde,

door C. GOOTE en K. W IELEMAKER.
Prijs ingenaaid f 2,20.
--Gebonden f 2,50
De EvangefievePh3100, voor schoolgebruik gerangschikt.
en bijeengebracht door P. S rIE srI A, Hoofd eener Chr.
School. Prijs ingenaaid f 1,-- gebonden f 1,25.
Kort overzicht der Bijbelsche - Geschiedenis. Repetitie
boekje bij het Bijbelsch onderricht, door P. VAN DER Kooi.
I-Ioofd der Bijz.School te N[jeveen. Prijs gekartonneerd f0,50.
Zonnestralen, Gelll ustreerd lees )oek voor de Bij belsch
Geschiedenis in School en [luis, door J. SCIToUr. EN, la
(Oude Testament) Ib (Nieuwe Testament). Prijs per stukje,
stevig gekartonneerd f 0,30.
,

Bij G. M. KLEMKERK te Hilversum
is verkrijgbaar en verschenen:
S: 1lUSEN, GESCHIEDENIS DES VA DERLXNDS.
(2deelen.) Prijs Een Gulden vroegerf 5,50.
Dr. J. WOLTJER, SCHOOLBESTUREN EN ONDERWIJZERS. 20 cent; 5 of meer exemplaren 15 ct.
Dr. J. WOLTJFR, REDE uitgesproken W* de herdenking

van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging voor Chr. Nat.
Schoolonderwijs. Prijs 50 cent.

J. C.. WIRRTZ Cz. AAítiT-1-.IOU DE X I) E ZORG. Dit boek bevat

hisjorische aanteekeningen en is onmisbaar voor hen, die medeleven in* den histórischen gang van het Chr. Onderwijs.
Prijs 55 cent.
—
J. C. IURTZ Czn. SCHOOLTOEZICHT. Prijs 25 cent,
5 exemplaren L 20 cent.
J. VAN ANI DEL Jz. DE OUDERS EN DE SCHOOL.
2e druk. Prijs 30 cent, 5 ex. Lt 25 cent. Deze brochure, die
de rechte verhouding aangeeft, die er bestaan kan tusschen
de Ouders en de School verdient op ruime schaal verspreid
en gelezen te worden.

LA GER HANDELSONDER

1

Bijzander geschikt voor MUL.OI Scholen.
B. A. BIJNINGH. Duitsche Handelscorrespondèntie. 3-e druk f 1.--B. A. BIJNINGH. Duitsch Handelsleesboek 3e druk f 1.--B. A. IBUN1. GH.
Iiandelskenni.s. Handelsterminologie - voor
den Duitschen correspondent, 3 deeltjes a f 0,65, te zangen in een
deel f1,75.
B. A . BUNINGH. Beknopte Duitsche spraakkunst voor I Iandelsscholen f 0.65.
B. A. B.UNINGH. Oefeningen bij de Beknopte Duitsche Spraakkynst voor Handelsscholen. f 0,65.
EN(ELHARDri • en COENDEII1%IAN Engelsche Ilandelscorrespondentie. 2e druk f \0,75.
J.- LEFEVRE. Handelszinnen ter vertaling in 't Duitsch met
woordenlijst f 0,60.
J. MEYERINK. Rekening-Courant ten dienste van Elementair
Handelsonderwijs. f Q.50.
S. POLAK. Jr. Engelsche 1-_landelscorrespondentie f 1.25. geb. f 150.
S. POLAK Jr. Fransche Handelscorrespondentie f 1.25, geb. f 1.50.
S. POLAK:Jr. Handelszinnen ter - vertaling in 't Engelsch niet
-

woordenlijst f 0.60.

J. A. M. RIJK. Handel en verkeer I f 0.90, 2e druk.
J. A. M. RIJK. Handel en verkeer. 2e stukje f 1.--

J. MUUSSES

Uitgever

Purmerend.

Eenvoudige
Duitsch, en Engeisch.
-

Zoo juist verschenen :

De ' derde druk van W. HUYNINK

Eenvoudig Dultsche Spraakku'nst
Ie stukje f 0,90.
De vierde druk van W. HUYNINK

Eenvoudig Engelsch Leesboek
I k . . f 1.70.
Deze boekjes hebben de snelle herdrukken te danken, omdat ze
werkelijk eenvoudig zijn. Ze zijn daarom de aangewezen _methoden
voor handelscursussen en in het algemeen . voor inrichtingen, waar
liet onderwijs eischt eene eenvoudige, doch duidelijke uiteenzetting
der moeilijkheden.
:Present-exemplaren van de complete Engelsche en Duitsche methoden worden op aanvraag franco gezonden door den Uitgever:
-

J. MUUSSES-

Purmerend

TALENS & ZOON -:- APELDOORN
.
FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders= en St udieveren inz.
Leveranciers van tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika
Neemt proef met onzen Schoolinkt ,,IDEAAL", of onzen
,,BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCHOOLINKT" , onze
„STUKJES • 51" (Waterverf) en onze ,,JAN STEENDOOS'

Gemakkelijke'
betalingsvoorwaarden.

School- en Studiehoeken.

Boekhandel W. TEN HAVE,
voorheen Hövekers Boekhandel.
KALVERSTRAAT 154 b. h. Spul - Tel. 4066.

I

UITGAVEN GEREFORMEERD MC LEOOLYERBAND.
juist ver'schenén.

H. J. van W**ijlen

w ij s
flijbelselici, Geseliie
denis in de Scholen met den Bij bol. Prijs O et., 4 of meer ex 25 ct.

Van vorige Uitgaven nog voorhanden:
Taak Gereformeerd Schoolverband,
IÂJ Y 1Li
, 2e dr. Prijs 30 ct. 5 of nieer. ex. t
.
. 25 cent.

k

Dr.H.

Schoolbesturen en onderwijzers.
Dr J Woltj*er, Prijs
20 ct. 5 pTi:meer ex. â 15 ct.
uç:in Ad'l Jzn De Ouders en de School, 2c
van
, druk. Prijs 30 ct. 5 of meer
1

J .

L

Ii-

..l

ex i 25 ct.
Prijs 25 cent. 5 of
»
J. C . meer
Wi rtZ C Z Schooltoezicht.
ex. 20 ct.
t

De opleiding tot Onderwijzer in
de aaste
toekonist. Piis 25 ct.
n
5 of meer ex. â 20 cen.
Besteliiigen te richten aan:
HILVERSUM.
6. M. KLEMKERK,.

D.

Reinders,

.

UI` GAVE VAN J. 13. WOLTERS TE GRONINGEN.
.

di W. ENGELKES.
,

BEGINSELEN VAN H
REKENEN.
EEN SERIE RREKEVBOEKJES voor de L GERL_SCIIO0I1.

Compleet in 8 deeltjes

1-/V, V A-B eii V/ A-BE
-

-

Prijs per deeltje f o,25.

-'-

---

1=111_

^^^

UEOORDEELING.LN:
De leerstof is 7O() verdeeld, dat aan 't eind van 't ude
schooljaar alle hoofdbewerkingen niet geheele getallen, (eWone en* tiendeelige breuken (incluis de samengestelde en
repeteerende breuken), lsmede alle Nederlandsche muiten en
gewichten lijn behaandeld, terwijl in de volgende klassen allerlei zaken uit de practijk aan de orde worden gesteld, - zooalh
de percentrekening, een en ander van, liet handelsrekenen,
vreemde geldswaarden, oppervlakken en inhouden, en bovendien het bepalen van den G. G. D. door deelins, de vierrkan tsworteltrekking, iets van de evenredigheden en enkele stel
liegen uit de, theorie der rekenkunde.
In scholen, waar deze cursus goed wordt doorgewerkt,
moet het rekenonderwijs noodwendig op eeii hoog peil komen
te staan, Wie daar naes streeft, ma e eens v ,n naeer nal.»j
kennis met deze Beginselen".
school wet eden Bijbel.
De nlethiode Engelkes lint voor ons en zooals ze daar ligt
komt ze ons weI bruikbaar voor. 't reh.eel maakt een unstigen indruk. Onze VaCOt,()r.
-

Vin deze nieuwe rékennnethode heb il niet veel lui .zngstellint kennis .genomen.
.liet staat bi mij vast, dat de schrijver een geheel heeft
geleverd, dat een ernstige kennismaking ten volle waard is.
Pae^d ayoy ssch 1 d sc1i7•i f t v. l . Cal •istelvjk - Of(1e)-u / f
,

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

Atla$ voot' de Volk55hooI,
in 42 kaarten en 54 platen.

[2:t7 DRUK.
L
Bewerkt door J. I NI I1(R\IE X E R en C. L. V^\_ N BEN,
1

40
Prijs,
1 fn 9^enaa:d f 1, 00,Jecarlonneerd f140

gebonden f 1,75

H. WAG ENVOORT

,

I^1 ^i^ 1 MI ^R- KRING.
Leesboek voor' e Hoogere klassen des'
Christelijke Schelen.
(JerRustt'eti'(d met iw, irt', entrekleurde ph utjes noot' C. NETBES.
-

Vierde druk. Compleet in 4 deeltjes.
Prijs, per deeltje f 0,40.
De inhoud biedt veel verscheidenheid, de stof is goed gekozen
en veelszins nieuw, belangwekkend en voor onze leerlingen geschikt.
De stijl is. zeer goed. Chr. Schoolblad.
Over de bovengenoemde leesboekjes kan ons oordeel zeer gunstig
zijn : Leerzame stof, goed gestyleerd, zuiver van spelling en punctuatie,
prachtige 'plaatjes, duidelijke druk. Onze Vacatures.
Met het vierde stukje van „In ruimer kring" is een serie leesboekjes
voor de Christelijke scholen verschenen, waar de uitgever zoowel als
de Schrijver Wagenvoort genoegen van zullen beleven.
,

School met den Bijbel.

De inhoud is, in overeenstemming niet den titel; de leerlingen
worden gebracht in bosschen en velden, op akkers en weiden, in
werplaats en fabriek. Huisgezin, school en kerk vullen hier een ruime
plaats. De stijl is goed, de kinderen lezen gaarne in deze boekjes,
waaraan -de uitgever veel zorg besteedde, o.a:, door goede illustraties
aan te brengen. Men verzuime niet kennis te "nemen van deze uitnemende leesboeken. Chr. Onderwijzer.

UITGAVENN VAN J. 13. \\rULIEIIS, TE GRONINGEN.'

'

.

.

.

.

..

.

,r

- O,\-lO.

Uitgaven van 'P. NOORDHOFF te Gronin'gen.

II.. HO()F')'. 21 zuner klcinero g'cdiehton, vier. fl':lg'lilonten uit z!jn llistories, voorzien van uitvocrigo inlcidingcn
en verklarende :1.fLnteekpning-clI, heuevous vruzeu en opgaven .. bctreflendo de Grnnidn on do
nrcnnr ~,',O,HO,
II. HUYG}~NS. n 7JU nor k leiue g-c{licl1 ten, ;;D 7.!] IH~r IHtll td ich ten, voorxien wnu u itvocrigo i nleid jug' en verklurende annteckeninuon en tcvens vragen en 0p~(Lven betreffeude Bnt:l.Vfl Tempe ell Costelick Mal
.. 0,50
O. G ltO USl' It!\. 3n Fou tieve Ol)stellen t er verbetcri llg en a:1I1 vu lling' VOUl' lion , die cxumen wi Ilen 'uftegp:on
vnor ondcrwiizertes) .
.
, . . . .
O/~i)
J. S. Gl{'OSSII~l{' Synchronlstlsche 'I'ahel len ten gebl'uike b!j hot onderwijs in de --:tlg. Gosch. f O,RO.· Gcb .. ])00
I). v. d. J()OI. Sprnnkkuustlg Allerlei voor kweekcliruron 2e dru k
- 0,8.)
13~ L.A..\ IlMl\N. Zielkullde en Algeureene Onderwijsleel·. Eon studicbock voor cnndidant hootdondcrwijzers
:-je dru k f ),20. 0 e b . ·
1,;)0

en toelichting

I). All"rON. Nederlundsch Uost en 'Vest·Indit;, ten dienste . vall het ondcrwjjs. i\Iet 'platen, knurrjca en gTa'fisuhe
figuren fie dr uk f 1,2;). G«h.
.
"
f 1,:30
Dr. ~'I. G. IJE BOER, Leerboek der Algclucene Geschledenls. Ecrsto deel. 'I'ot 1()4S". 40 druk f ] ,50
Gob. f J ,90. Tweede deol. 'I'ot hcdcn 40 dru k f 1,;")0. Gob.
- 1,nO
T\
M, G. llFJ BOEI~~ en L. ,J. l>E \VIljDE. Hlstm-lsehe Leetuur. Eerstc dccl, Oudheid en Middcloouwcn ;
Twoede deel. Nieu we GCRoh icden is ; Derde denl, Niou wsro (] cschicdcn is. Prj]s pet' dcol f ] ,GO, Gel>. tl. - 1,DO
A. TJ. DE BON'r. Sehoolatlns der Algenleene en VaflerlatJdsche Gesehletlenls. In 180 kunrten CIt'
bjjkanrtjes. 4e dru k f '2,(JO. Geb.
•.
-. 2)50
1)1'. If. 13JJINI~. Nederland Nntuurkundig- en cconomisch gPog'l':lphiReh heschroven, mot eon korto samenvatting. l\Jet 1;) sc:h.:tskaal'ten ell ocno k.uut in kleuron. 4n dru k f ],75. Gob.
.. 2,00
F1 I { I S I U S . Leidd I'nnd biJ rll~ !i'1 rul ie der Letterk mule voor de Honldacte.
1. VONI)]~Ij. If' van flo Incest bckon dc en rnocst bcex.uniuccrdc g-cdich'en voorzien van uitvoorige iuleidiug

Aanbevolen Studieboeken voor de Lagers- en Hoofdakte:

Aanbevolen Sudieboeken voor de Lagere- en Hoofdaete:

2,25

0,90

0,50

0.70

0,60
2,25

1,25

1,00
1,20

1,75

],50

• 0,07 5
• 2,25'
- 0,45

B. L1"\.ARMAN. Methodenleer. Een studieboek voor candidaat-hoofdonderwjjzers en een leiddraad by de schoolpractjjk. Deel I. De vaardigheidsvakken (zonder het rekenen.) Deel II. De kennisvakken en het rekenen.
Met aanhangsel punt B van 't program. Prjjs per deel f 1,80. Geb..
.
.
.
it •
,T. MULDER. Examenvragen en 0llgavcn over Natuurkennls
J. NATUURKUNDE. }[et toel, ten dienste van a.s onderwijzers 2 deeltjes.
•
.
.
aII. PLANTKUNDE. Algemeen gedeelte. ~Iet tool. voor a.s. onderwjjzers
.
.
.
•
aIII. PLANTKUNDE. Plantbeschrjjving. Met toel. voor a.s. onderwjjzera 2 deeltjcs.
.
.
aIV. VERBRANDINGSVERSCHIJNSELEN. Met toel. ten dienste van hen die 't examen voor de hoofdacte
,
.
.
.
.
.
.
.
.
, wenschen af te leggen.
"T. PIK. Nienwe Lectunr. Leesboek voor H. B. S. en Gymn. Compl, in 3 deelen a f 1,90. Geb..
it T. PLUIM. "'etensw8ardig Allerlei. Bildragen tot algerneeue kennis, Voor studeerenden
.
•
.
.
.
.
•
•
.
bueenverzameld f -1,00. Geb,
T. PLUIM. Hoofdzaken der Algemeeue Gesentedenls in schetsen en verhalen. l e stukje, Tot bet eindeder
kruistochten. 2e stukje. rrot beden
.
.
•
.
.
..
.
•
a·
T. PLUI~1. Gids bij de studle voor de Hoofdacte.
.
.
.
.
•
.
T. PLUIM. Ons land en zijn bewnners. Beknopt leerboek der aardrjjkskunde VBn Nederland ten gebruike
bil de studio voor de hulp- en hoofdacte. Met 72 platen, 32 kaartjes en vragenb. 2e druk f J,50. Geb, T. PLUIM. Geschledenis enzer Staatsregellng. Een overzicht voor Kweek- en Normaalscholen en eandidaat•..
.
.
•
.
.
.
•
hoofdonderwjjzers f 1,25. Geb..
de Ianden vnn Europa en de Wel'elddeelen met toelichting van
.
'.
.
.
.
.
.
U. D. Keiser f' 1,10; per afzonderljj ke kaart

SYDO~T ~HACK. 22 blinde kaarten van

.T. M. YOSt -Van oude tijdeo tot beden. Geschiedenis van one Vaderland 12c druk f IJlO. Geb..
G. G. V .\ N 'tvAG JiJNSVl~LD. Rekenboek ten dienste van hen, die voor de hoofdacte studeeren.
Uitgaven van P. NOORDHOFF Ie Gronillgen.
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VIJFDE JAARGANU.

AFLEVERING Y.

Paedagogisch Tijdschrift
yoor het CHR1STELIJ K0N0ERWIJ S.
VERSCHIJNT 1'f\AANDELljKS.

rnvuxs OI{G.\;\,X [)Elt VI~:REENIGINt}
vault cuu. x.vr. SCI-[OOL{)N[)EI{ \rLJS
ONDER REDACTIE VAN:

x

K. vx
I)EN l3r1~RG,
~L\ . •JONK~'lAX,
J. 'rho H.. SCI-lREUDEB, en f-f. .1. V A.N \'!JJIJEN.
~IET ~1EOE,rEHJ\.I~G

VAN:
Prof. Dr. 11. l~A. VINeK, Prof Dr. L. BOU~lAN, Prof·
}Jr. w. GEESINI(, l>rof. n-. H. VISSCl-IER,
n-.
S. 0 LOS, r». RIJK I(R.A_~'1ER., ()8••J. L. PIERSON)
1)8. r. C. SIKI(I~L, Ds. J. P. 'rAZEL.Al\.R, Dr. R. A·
"-ESrrRA.'rE, J-L BIJLEVl~LI), ~\. J. I)rtE\VES, ]-1.
,J. E:\[l)lJS, .T. ,r.ENGELK~S, .1. I-I. 1~1RA.NKEN, .r.
GRAS, 'F\ !(ALSBEEI{, ~~. i\. ICLEIJN, ~\. J{LOOS1'ER
~IAN, r. V. I). !{OOIJ, L. LOOIJEN, ~J. MILO, J. v.u.
2\-IOIJEN, n v. NIEI<.ERKBN, O. F. \V. RIETV ELD,i\.,J.
SCEIRElJI)El{, S. srrrJl\IEI{'DI~G, r. Sl'RIK\'TER1)A~
'r. S\VI.J NI;~L'rBlTI{G, w. U['rENBOG~-'--Al~D, J. V.
I). 'VA.AIJS, s. -'Y-AASDOI{P, }{. V.\N \VAGENINGEN, II. ,rElIJ.-\.N n, K. "~I~~LE~lAKER, J. A. WIJNV.ELO'f, _B. J. "TIJ'NVELD, C. ZIJDJ~RVELD.
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O. M. KLEMKERK -
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HILVERSUM.

Turnartikelen en Schoolmeubelen.
(OPGERICHT 1868.)
IJe .Ned. Fabr. van 'I'urnur ti kelen en Schoolmcnbelen, Dir, I-I.;.\.SPER en
KEUNF:N. AIle 1l1ogeJijke coustrucries en systemen buuken, borden en gyn:nastiekwerktuigen. Leveraucier van het l~ti k, de gl'ootste Gemeenten, Leger
Vloot en Particuliercn, Schoolborden , licht, ~eheel van hout, krirnp- en trek vrti
gegRrandeerd dof-bl ijvend, Scherp cone. prjjzen. Teekeningen en kostenberek
kostelous. Tel. 160=, 2de Leegllwaterstraat No.5, Amsterdam.

U ITR11 lYEN tER E FORMEERh) 4 HOOLVERBBANI).
co juist versch enen
.

H. J. Iran. W ` Ien.

Een bijt^i^^^.e vuur liet onderwJs in de B bels-eiie
GesebieJ
deni iil de Scholen niet den Bijbel. Prijs 34 et., 4 of nieerex 25 et.

.

`

Van vorige Uitgaven nog voorhanden:
r.H. Bavinek Taak Gereformeerd Schoolverband,
, 2e dr. Prijs 30 ct. 5 of meer ex. à
25 cent.

D

en onderwijzers.
D r. J. Woltier, Schoolbesturen
Prijs 20 ct. 5 of meer ex. à 15 ct.

J.

De Ouders en de School, 2e
van Aasdel Jzn, druk.
Prijs 30 ct. 5 of meer
ex. à 25 ct.

J. C.WI rtz C z

.

*

D. Y

Schooltoezicht. Prijs 25 cent. 5 of
meer ex. a 20 ct.

tot Onderwijzer in
Reinders , Dedeopleiding
naaste toekomst. Prijs 25 ct.

5 of meer ex. à 20 cent.
Bestelingen te richten aan
G. M. KLEMKERK,
HILVERSUM.
:

CENTff\LL LW/M1N
E

van SCHOLEN, KERKEN enz.,

WOLT

c fFOS.

1NGENICURS - FMEU3FOORT
Lijst van uitgevoerde werken met album it op .adnvrice

Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks met als Bijvoegsel, zes nummers
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KINDERSTUDIE,
Nog slechts eenige jaren geleden diende zich op het gebied van psychologie en paedagogiek een nieuw vak van studie aan, dat al zeer spoedig
in eene buitengewone belangstelling zich verheugen mocht en een steeds
aangroeiende schare van ijverige en hoopvolle beoefenaren vond. Men gaf
er den naam aan van Child Study, Kinderforschung, Kinderseelenkunde,
Kinderpsychologie, Psychologie de l'enfant, Kinderstudie; en Oscar Chrisman, een leerling van den beroemden Amerikaanschen psycholoog, G. Stanley
Hall, vond er, naar zijne eigen mededeeling, op den 26en April van net
jaar 1893, zelfs den naam van Paidologie voor uit. 1 ) Wanneer wij ongeveer
een dertigtal jaren in onze gedachten teruggaan, is er van den naam niet
slechts, maar ook van de zaak, die er door uitgedrukt wordt, nog zoo goed
als niets bekend. En thans kan men van psychologie en paedagogiek geen
kennis nemen, of men komt terstond met studiën in aanraking, die op het
kind en zijne veelzijdige ontwikkeling betrekking hebben. Ellen Key heeft
haar tijd wel goed begrepen, als zij in 1901 de twintigste eeuw de eeuw
van het kind noemde; in elk geval heeft zij in eene klinkende leuze de
gedachte van velen vertolkt, die er naar streven, om onze eeuw dit karakter
te doen dragen. Toch dienen wij, om tegenover vorige geslachten billijk
te zijn, tusschen kennis van het kind en kinderstudie onderscheid te maken.
Evenals we bij de zielkunde in het algemeen op onze hoede hebben te
zijn tegen de vereenzelviging van menschenkennis en wetenschappelijke
psychologie, van karakterkennis en characterologie, die immers beide haar
recht en hare waarde hebben, zoo kan de kennis van het kind bestaan en
heeft zij ook feitelijk ten allen tijde bestaan, zonder dat er nog van eigenlijke kinderstudie sprake was. Het leven gaat gelukkig altijd aan het weten,
de eenvoudige waarneming aan het zelfbewuste denken, kennis en wijsheid
aan de speciaal zoo genoemde wetenschap vooraf.
Hoe zou dit in ons geval ook anders kunnen, waar het kind reeds
voor en jarenlang na de geboorte de teederste zorgen behoeft en de warmste belangstelling wekt. In den kleinen intiemen kring des gezins is de
jonggeborene middelpunt van aller liefde en voorwerp van aller nieuwsgierigheid; al zijne bewegingen worden van dag tot dag aandachtig gadegeslagen. Er is geen vader en moeder, geen oudere broer en zuster, die
1). Ed. Claparéde, Psychologie de l'enfant ou Pédagogie expérimentale. Genéve
Kundig 1911 bl. 17.
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er niet op let, hoe het kind onderscheidend leert zien, aan aandoeningen uiting
gaat geven, langzaam pogingen aanwendt, om zich uit te strekken en te
grijpen, om te staan en te gaan. Niemand kan onverschillig zijn voor die
telkens weer verrassende overgangen, welke van het animale tot het bewuste leven heenleiden, en ieders aandacht wordt van - tijd tot tijd geboeid door die waardevolle openbaring, waarmede het menschelijke zich
een weg baant in het lichaam en de ziel van het kind. En als dat rnenschelijke daar langzamerhand de overhand krijgt, hoeveel aantrekkelijkheden
toont liet niet, die op den volwassene eene onweerstaanbare bekoring uitoefenen, en hoeveel deugden bezit het niet, die in het latere leven verloren gaan ! Hier, bij liet kind, is de beschaving nog niet aan het werk
geweest, om alles glad te strijken of te plooien in het kleed van het fatsoen ; gemaniereerdheid en geveinsdheid deden in deze kleine wereld nog
hare intrede niet. Wij staan er nog zoo dicht mogelijk bij de natuur en
nemen de booze inwerkingen der cultuur nog niet waar. Eenerzijds trekt
het kind ons aan door zijn zwakheid, door zijne teerheid, door zijne hulpeloosheid en hulpbehoevendheid, zoodat het schier nooit tevergeefs een
beroep doet op den steun en de bescherming van den sterkere; en aan
den anderen kant kenmerkt het zich door eene onbevangenheid en openhartigheid, door een eenvoud en onschuld, welke in de conventioneele
maatschappij niet dan spaarzaam te vinden zijn. Geen wonder, dat velen
op later leeftijd met weemoed naar de dagen der kindsheid terugzien, dat
dichters de zaligheid hebben bezongen van nog een kind te zijn, en dat paedagogen als Rousseau in tijden van overcultuur naar de natuur zoeken terug te
keeren en aan het kind eene geheel „natuurlijke" opvoeding wenschen te geven.
Al die levenservaring, welke ouders en onderwijzers, kindervrienden en
opvoedkundigen in den loop der eeuwen aangaande het kind hebben opgedaan, behoort tot de kennis van het kind en is van onschatbare waarde.
Ze wordt bewaard in de zede der volken, ligt ten grondslag aan alle onderwijs en opvoeding, en vindt soms schoone vertolking in spreuk en in
lied. Hoe hoog de kinderstudie ook te stellen zij en welke diensten zij ook
bewijzen kunne, reeds van te voren mogen wij het verwachten en uitspreken, dat zij de empirische kennis van het kind nooit zal kunnen vervangen
of vergoeden, en dat zij ons daarom nooit verleiden mag, op deze levenservaring uit de hoogte en met minachting neer te zien. Ook hier toch
vindt liet woord zijne toepassing, dat liet leven meer is dan liet voedsel
en het lichaam dan de kleeding.
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Daarom is liet van belang, om aan deze op ervaring berustende kennis van het kind de noodige aandacht te wijden. Was kein Verstand der
Verstandigen sieht, das übet in Einfalt« ein' kindlich Gemüt — zoo heeft
Schiller gezongen, en hij gaf daarmede slechts eene andere uitdrukking aan
hetgeen elders aldus heet: wat aan de wijzen en verstandigen ontgaat,
openbaart God menigmaal aan de kinderkens. Nu zou het veel te lang ophouden, om die kennis van het kind te beschrijven, welke in de levenservaring der volken opgesloten en aan alle onderwijs en opvoeding ten
grondslag ligt. Maar wel nemen wij de vrijheid, om even de aandacht te
vestigen op hetgeen dienaangaande in de Schrift, en bepaaldelijk weer in
het onderwijs van Jezus te vinden is.
Gelijk bekend is, werd het bezit van kinderen onder Israel een rijke
zegen geacht. Onvruchtbaarheid gold voor de vrouw als een groot ongeluk,
als eene ellende en straf, 1 Sam. 1 : 5. De schande der kinderloosheid niet
langer kunnende dragen, riep Rachel eens tot Jacob uit: geef mij kinderen,
of ik sterf, Gen. 30 : 1. In de geboorte van een kind werd de vervulling
van een hartewensch en de verhooring van een gebed gezien. Hagar gaf
aan haar zoon den naam van Ismael, Gen. 21 : 17, en Hanna den naam
van Samuel, 1 Sam. 1 : 20, omdat zij haar zoon van den Heere afgebeden
hadden en Hij haar verhoord had. En tal van eigennamen, onder Israel
niet den naam van God of Heere samengesteld, geven uitdrukking aan
soortgelijke gevoelens van dankbaarheid en vreugde. Kinderen deelden
daarom van hunne geboorte af in de liefde en zorg der ouders. Ze werden
terstond na hunne geboorte gereinigd, Ezech. 16 : 5. Van het mannelijk
geslacht zijnde, werden zij op den achtsten dag besneden. Gewoonlijk werden ze door de moeder zelve gezoogd, Gen. 21 : 17, 1 Kon. 3 : 21, en
meestal vrij laat, soms na 2 of 3 jaren, 2 Makk. 7 : 29, gespeend, hetgeen
dan niet een familiefeest, Gen. 22 : 8, en met offeranden, 1 Sam. 1 : 24,
gepaard ging. Maar al schreien de kinderen dan niet meer om de borst,
zij liggen toch stil in den schoot hunner moeder en stellen op haar hun
vertrouwen, Ps. 131 : 2. Voor onderwijs zijn zulke jonge kinderen nog niet
vatbaar, Jes. 28 : 9; zij kennen nog niet het onderscheid tusschen rechter- en
linkerhand, Job 4 : 11, en weten nog van geen goed of geen kwaad, Rom. 9 : 11.
1:1fi f eerst - leeren zij den naam van vader of moeder uitspreken, Jes. 8 : 4,
en - ;langen tijd blijven zij het karakter van kinderen dragen ; zij zijn gezind
en overleggen, zij denken en oordeelen als kinderen, 1 Cor. 13 : 11. Daarom
hebben zij verzorging, leiding en opvoeding noodig, vooral opvoeding in de
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vreeze des Heeren en in gehoorzaamheid aan de ouders, Spr. 1 : 7 enz.,
en onderwijs in de wet Gods en in de geschiedenis zijner daden, Deut. 4 : 10,
6 : 7, 20, 11 : 19 enz. En daarbij behooren de ouders, in het bijzonder de
vaders, ervoor te zorgen, dat zij hunne kinderen niet tergen en niet tot
toorn opwekken, opdat zij niet moedeloos worden — eene vermaning van
Paulus in Ef. 6 : 4 en Col. 3 : 21, die van diepe wijsheid getuigt, en die
door hem met de positieve opwekking wordt aangevuld, om de kinderen
op te voeden in de leering en vermaning des Heeren. Dit wil zeggen : als
kinderen door overdreven strengheid of hardheid, door voortdurende miskenning of bevoorrechting van anderen zich onrechtvaardig behandeld gevoelen, dan breekt dat een van de edelste gevoelens, die in de kinderziel
schuilen, n.l. het gevoel van recht; dan ondermijnt dat hun wilskracht,
dooft het hun energie, en werkt moedeloosheid, teruggetrokkenheid, onverschilligheid, verstandelijk: en zedelijke verslapping in de hand. In plaats
van zulk eene onrechtvaardige behandeling prijst de apostel eene opvoeding in de leering en vermaning des Heeren aan, dat is in zoodanige onderwijzing en tucht, als van den Heere n.l. Christus, zelven uitgaat en door
Hem in de leiding van zijne geloovigen toegepast wordt.
Zoo stelt Paulus in het werk der opvoeding ons Christus tot voorbeeld. En inderdaad heeft deze in den omgang met zijne discipelen de kunst
der opvoeding verstaan. Hij wist, wat zij allen, en wat elk van hen in het
bijzonder van noode had; Hij behandelde ieder naar zijn eigen aard en
karakter, en wees hem de plaats en de taak aan, voor welke hij in het
bijzonder geschikt en bekwaam bleek. Trouwens, Jezus had zelf niet van
noode, dat iemand Hem iets getuigde aangaande eenig mensch, want Hij
wist zelf wat in den mensch was, Joh. 2 : 25. Hij doorzag iemand tot in
zijn diepste binnenste, en ontdekte hem aan zichzelven. Zoo kende Hij ook
het hart van zijne jongeren, van alle menschen, die Hem tegemoet traden;
Hij was nienschenkenner bij uitnemendheid; en Hij kende ook het hart en
verstond de ziel van het kind.
Deze kennis is nu maar niet terstond met zijne alwetendheid in verband
te brengen, en als een natuurlijk en vanzelf sprekend gevolg van deze
goddelijke eigenschap te denken; maar ze is eene deugd geweest van zijne
menschelijke natuur, welke Hij ook middellijk, door ervaring en omgang,
geoefend en ontwikkeld heeft. Gelijk in Hebr. 2 : 17, 18 en 4 : 15 betoogd
wordt, dat Christus in alles den broederen gelijk en in alle dingen, zonder
zonde, verzocht moest worden, opdat Hij een barmhartig hoogepriester zou
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zijn, die medelijden kan hebben met onze zwakheden en dengenen, die
verzocht worden, te hulp kan komen, zoo heeft Christus ook het kind en
den nlensch leergin kennen, omdat Hij zelf kind en niensch in vollen, waarachtigen zin is geweest.
Wel is waar wordt van zijne kindsheid zeer weinig verhaald. En niet
dat weinige waren vele Christenen in den eersten tijd zoo slecht tevreden,
dat zij sedert de tweede eeuw allerlei apocriefe Evangeliën schreven en
daarin met de phantasie aanvulden wat de historie hun onthield. Maar die
phantasie bleef laag bij den grond en putte zich uit in wonderverhalen,
waarvan het eeiie nog onnatuurlijker is dan het andere. Zoo verzon men
bijv., dat Jezus in de werkplaats van zijn vader, eene plank, die deze te
kort had gezaagd, wonderbaarlijk tot de juiste grootte verlengde; dat Hij in
zijn kleed tegelijkertijd water en vuur kon aandragen ; dat Hij, met
andere kinderen spelende, echte vogels kon maken, die terstond uitvlogen;
dat Hij knapen, die tegen Hem twistten, plotseling blind maakte of dood
deed neervallen enz. Van dit alles is niets in onze canonische Evangeliën
te vinden. Hier is alles natuurlijk, eenvoudig, sober en waar.
Eigenlijk worden uit zijne kindsheid slechts twee trekken verhaald, maar
beide zijn hoogst belangrijk en van groote waarde voor onze kennis van
Jezus als kind. In de eerste plaats bericht Lukas ons, 2 : 40, dat het kindeke,
toen zijne ouders het den Heere voorgesteld hadden in den tempel en naar
Nazareth waren teruggekeerd, opwies en gesterkt werd in den geest en
vervuld werd met wijsheid en dat de genade Gods over Hein was. Volgens
eene andere betere lezing behooren de woorden: in den geest, niet in dezen
tekst, maar zijn ze hier uit Lukas 1 : 80, waar van liet kindeke Johannes
sprake is, verkeerdelijk ingelascht. Indien dit juist is, wordt ons in dit vers
de ontwikkeling van Jezus geteekend naar hare twee zijden, de lichamelijke
en de geestelijke. Hij wies op en werd gesterkt, dat is, Hij groeide lichamelijk voorspoedig op en werd een gezond, sterk kind; en tevens werd Hij
geestelijk, vervuld met wijsheid, hetgeen dan beide daaraan te danken was,
dat de genade of gunst Gods op Hem rustte.
Daarbij komt een tweede bericht in Lukas 2 : 41--52, waarin verhaald
wordt hetgeen met Jezus voorviel, toen hij op twaalfjarigen leeftijd, misschien
voor de eerste maal, niet zijne ouders medeging naar Jeruzalem, om liet
Paaschfeest te vieren. Na afloop van de feestweek keerden zijne ouders
naar Nazareth terug, maar Jezus bleef achter, niet uit willekeur of onachtzaamheid, maar omdat Hij moest zijn in de dingen zijns Vaders. Tot nu
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toe was Hij kind geweest, was Hij gezind en overleide Hij als een kind;
thans trad Hij den jongelingsieeftijd in en werd Hij in den tempel, het huis
zijns Vaders, duidelijker en sterker dan ooit te voren zich er van bewust,
dat Hij in geheel eenige betrekking tot den Vader stond en in bijzonderen
zin Zijn Zoon was. Hij voelde zich volkomen thuis in het huis van zijn
Vader, en gaf daarvan bewijs, als Hij achterbleef en plaats nam in het
midden der leeraren. In zijn vragen en antwoorden openbaarde Hij zulk
eene rijke kennis en diepe wijsheid, dat allen, die Hem hoorden, zich verwonderden. Maar dit voor de eerste male zelfstandig optreden van Jezus
maakte toch in het minst geene inbreuk op de ondergeschikte verhouding,
waarin Hij tot zijne ouders stond. Gewillig keerde Hij niet hen terug, hoeveel zelfverloochening het Hem ook kostte, om den tempel en Jeruzalem
te verlaten, en in Nazareth bleef Hij hun onderdanig. En dan wordt in het
laatste vers nog eens door Lukas, schoon in eenigszins andere woorden,
gezegd, wat hij reeds in vers 40 aangaande Jezus' ontwikkeling had uitgesproken : Hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en
menschen. Nu echter leiden deze woorden de tweede periode van Jezus'
leven in, die van den twaalfjarigen tot den dertig-jarigen leeftijd zich uitstrekt, Lukas 3 : 23, en die in meer rechtstreekschen zin de periode
van zijne voorbereiding voor zijn openbaar optreden vormt. Daarom staat
de geestelijke ontwikkeling, de toeneming in wijsheid, thans op de eerste
plaats; dan wordt zijne toeneming 1n grootte en sterkte des lichaalns genoemd. En beide werkten dit uit, dat Hij toenam in gunst bij God en bij
menschen; zij sloegen zijne geestelijke en lichamelijke ontwikkeling met toenemend welgevallen gade. Het leven van Jezus als kind en als jongeling
toont ons liet beeld van een gezonden, natuurlijken, harnlonischen groei.
In zijn ouderlijk huis en bij zijne bloedverwanten en bekenden leerde
Hij liet leven van ouders en kinderen, van broeders en zusters kennen.
Meer dan eenmaal zinspeelt Hij daarop in zijn onderwijs. Hij weet van de
blijdschap der moeder, die een kindeke ter wereld heeft gebracht, Joh. 16 : 21.
Hij gedenkt de zorg van den vader voor zijne kinderen, die niet hens in de
slaapkamer zijn, Luk. 11 : 7, en wier beden hij verhoort, Luk. 11 : 11. Hij
slaat liet spelen van de ktnderen op de markt gade, Luk. 7 : 32, en stelt
zich de ellende voor oogen, waarin vrouw en kinderen soms betrokken
worden door de schuld van den man, Matth. 18 : 25.
Vooral is opmerkelijk de ontferming, waarmede Hij over kranke kinderen bewogen wordt. Het tweede teeken, dat Jezus na zijn terugkeer uit
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Judea in Galilea verrichtte, betrof de genezing van een kind, zoon van een
dienaar van koning Herodes Antipas te Kapernat m, Joh. 4 : 46-54. De
maanzieke of bezeten knaap, dien Jezus genas na zijn afdalen van den
berg der verheerlijking, was volgens Luk. 9 : 38 een eenige zoon, en volgens Mark. 9 : 24 nog een klein kind, en krank van zijn kindsheid af,
vs. 21. De eenige dochter van Jaïrus, die gestorven was en door Jezus werd
opgewekt, had ongeveer den leeftijd van twaalf jaren bereikt, Luk. 8 : 42.
De dochter der Syrophenicische vrouw heet bij Mark. 7 : 25 een dochterke;
en de eenige zoon van de weduwe te Nain was volgens Luk. 7 : 14 nog
een jongeling. Het vindt alles zijn geestelijken pendant daarin, dat Hij als
Herder zijner kudde ook voor de lammeren zorg draagt, Joh. 21 : 15.
Niet minder schoon en heilrijk is de zegen, dien Hij eenmaal over de
kleine kinderen uitsprak. Toen Hij n.l. voor de laatste maal in Judea was,
gebeurde liet, dat moeders ook kinderkens tot Hem brachten, opdat Hij ze
aanraken mocht. Lukas duidt, nauwkeuriger dan Mattheus en Markus, die
kinderkens aan niet een woord, dat ons aan zuigelingen doet denken, die
door de moeders op hare armen gedragen worden, Luk, 18 : 15. De discipelen vonden dit hoogst ongepast en bestraften de moeders, want volgens
hunne meening kon Jezus zijn tijd wel beter gebruiken, dan niet zulke
kleine kinderkees zich bezig te houden, die Hem toch niet kennen, en zijne
wijze lessen . niet hooren konden. Maar Jezus nam hun dat zeer kwalijk en
toornde op hen ; zij konden toch beter weten en dieper inzicht hebben in
zijn persoon en werk. Hij greep daarom de gelegenheid aan, onl zich thans
duidelijker te doen kennen als een Zaligmaker en Zegenaar ook va,-ii kinderen en zuigelingen. Hij riep daarom de kinderkens (de moeders met hare
zuigelingen) tot zich en nam ze zelf in zijne armen, en de handen opgelegd
hebbende, zegende Hij hen. De reden, waarom Hij alzoo handelt, geeft Hij
dan zelf aan niet te zeggen : laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Dit woord : derzulken, mag niet verstaan worden in den zin van zoodanige volwassene
menschen, die aan zulke kinderkees gelijk zijn. Maar liet slaat ongetwijfeld
op de kinderkens zelve, op die zuigelingen in de armen hunner moeders
en Jezus kent aan leen, als kinderen des verbonds, als kinderen van geloovige ouders, het koninkrijk der hemelen toe, niet eerst later, als zij geboven en zich bekeeren, maar thans reeds in hun hulpeloozen en schier
nog geheel passieven toestand.
Ja, het koninkrijk komt in zekeren zin den kinderkens nog eer en nog
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meer dan den volwassenen toe. Want van dezen geldt naar Jezus' eigen
woord in Matth. 18 : 3, dat, als zij zich niet veranderen en worden gelijk
de kinderkens, zij het koninkr.ik der hemelen geenszins zullen ingaan.
Kinderen zijn volwassenen ten voorbeeld. Wie de meeste wil zijn in het
koninkrijk der hemelen, vers 1, neen, wie alleen maar ingaan wil in dat
koninkrijk, moet klein, nederig, eenvoudig, hulpeloos, afhankelijk en ontvankelijk als kinderkens zijn. Want in het rijk Gods heerscht eene andere
wet dan in de rijken der aarde; daar is de kleinste de grootste, de laatste
de eerste, de minste de meeste, het kind de burger en erfgenaam.
En dat ligt nu niet daaraan, dat kinderkens meer recht en aanspraak
op het koninkrijk der hemelen kunnen maken, dan volwassenen. Maar het
is hieruit te verklaren, dat de Heer des hemels en der aarde de verborgenheden van zijn koninkrijk voor wijzen en verstandigen, als de Schriftgeleerden en Farizeën waren, verborgen houdt en ze aan de kleine, onmondige kinderen openbaart, Matth. 11 : 25. Jezus wist dit en dankte er
den Vader voor, want het was geheel in overeenstemming met den aard
van liet door Hein zelf gepredikte en gestichte koninkrijk, dat immers niet
verworven en verdiend, maar alleen kinderlijk ontvangen en aangenomen
kan worden. Jezus deed hiervan ook later nog eene treffende ervaring op.
Toen Hij n.m. op Zondag voor zijn dood zijn intocht in Jeruzalem gehouden had en daarna den tempel gereinigd en vele kranken genezen had,
stemden kinderen niet volwassenen in en riepen den Zone Davids liet
Hosanna toe. De overpriesters en Schriftgeleerden ergerden zich daaraan,
maar Jezus rechtvaardigde en prees liet gedrag der kinderen, omdat Hij in
deze huldiging van zijn Messiasschap eene lofprijzing Gods zag, die God
zelf overeenkomstig Psalm 8 : 3 uit den mond der jonge kinderen en zuigelingen zich toebereid had.
In overeenstemming niet dit onderwijs van Christus droegen de apostelen aan de geloovigen op, om hunne kinderen op te voeden in den Heere,
en paste de Christelijke kerk later den kinderdoop toe.
Gelijk ieder terstond beseft, is deze Bijbelsche, Christelijke beschouwing
van liet kind allerbelangrijkst en van grondleggende beteekenis voor heel
de opvoeding, maar ze heeft niets te maken niet die wetenschappelijke studie
van het kind, welke in de laatste jaren is opgekomen, en is er totaal onafhankelijk van. Datgene, wat voor de Christelijke opvoeding onzer kinderen
het allervoornaamste is, de eerste plaats inneemt en haar principiëel be-
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heerscht, dat is niet en kan -zelfs niet zijn vrucht van exacte wetenschap ;
liet is gebaseerd op die „kennis van het kind", welke Christus deelachtig
was en die alle kinderstudie verre overtreft. Het is goed, om zich hiervan reeds
te voren klaar bewust te wezen en helder rekenschap te geven, opdat wij
eventueel tegen teleurstellingen gewapend zijn. Maar de kennis van het
kind, welke de algemeene ervaring en bepaaldelijk de Schrift ons verschaft, moge nog zoo belangrijk zijn, zij sluit de wetenschappelijke studie
van het kind toch niet uit en maakt ze ook geenszins overbodig. Kinderstudie kan wel degelijk dienst doen, om onze kennis van het kind aan te
vullen en te vermeerderen, en wordt daarom onzerzijds ook dankbaar en
met vreugde begroet.
Deze wetenschappelijke studie van het kind kwam eerst in de laatste
jaren op, maar werd toch reeds langen tijd voorbereid. Om van Locke,
Rousseau, Pestalozzi e. a.te zwijgen, in 1777 gaf de hoogleeraar te Marburg, Dietrich Tiedelnann (1748-1893) zijne Untersuchungen liber den Mensch
in liet licht, die ook belangrijke gegevens over liet zieleleven van het kind
bevatten, maar schier ongemerkt voorbijgingen. Het duurde meer dan eene
halve eeuw, eer de studie van het kind weer opgenomen werd. In de
vijftiger jaren der vorige eeuw verschenen er n.l. een drietal werken op
dit terrein, van Löbisch, Sigismund en Kussmaul, maar zij vonden al evenm in de belangstelling, welke zij waard waren; de tijd was er nog niet rijp
voor. In 1882 kwam er echter plotseling een omkeer, door de verschijning
van het werk van Wilhelni Preyer over Die Seele des Kindes. Deze Preyer,
die in 1841 in Engeland geboren was, in 1869 hoogleeraar te fiena werd,
van 1888-1893 privaat-docent te Berlijn was en in 1897 te Wiesbaden stierf,
was van huis uit physioloog en zoöloog, en verwierf zich op dit gebied
groote verdiensten. Ijverig voorstander van liet Darwinisme en de moderne
biologie, maakte hij uitvoerige studie van de levensverrichtingen van het
menschelijk embryo, en nam zich voor, om, vooral op aansporen van
Sigisniund, deze studie ook tot het kind in de eerste jaren na de geboorte
uit te strekken. Alzoo deed hij dan ook aan zijn eigen zoon, die hein in
1877 geboren werd, en de vrucht van dit onderzoek legde hij neer in bovengenoemden arbeid. Ofschoon dit werk in psychologisch opzicht te wenschen
laat, komt toch aan Preyer de lof toe', dat hij door combinatie van de
empirische methode van Tiedernann en Sigismund met de experinienteele
van Kussmaul e. a. de kinderstudie tot den rang eener wetenschap verheven en in breeden kring eene warme belangstelling voor haar gewekt heeft.

Ongeveer terzelfder tijd rees bij G. Stanley Hall in Amerika het plan,
om eene hervorming in de paedagogie te weeg te brengen, door haar op
te bouwen op de psychologie van het kind. Stanley Hall was in 1846 te
Ashfield in den staat Massachusetts geboren, en ging later studeeren aan
de Harvard en Ann Arbor universiteit. Toen hij hier zijne studiën voltooid
had, begaf hij zich naar Duitschland en was daar geruimen tijd in het
psycho-physiologisch laboratorium van Wilhelm Wundt te Leipzig, werkzaam
In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij eerst hoogleeraar aan de John Hopkins
universiteit in Baltimore 1881-1888, en daarna president van de Clark
universiteit te Worcester in den staat Massachusetts. In 1887 richtte
hij reeds met G. T. Ladd het tijdschrift : The American Journal of Psychology,
op; in Juli 1892 riep hij eene vergadering van geleerden bijeen, die het
volgend jaar tot de stichting van The American Psychological Association
leidde; en door zijn woord en voorbeeld wist hij zooveel geestdrift voor
zijne studie te wekken, dat niet alleen verschillende jeugdige geleerden in
het door hem gestichte laboratorium te Worcester niet heul gingen samenwerken, maar dat ook allengs in tal van plaatsen van de Vereenigde Staten
laboratoria opgericht en soortgelijke experimenteel-psychologische onderzoekingen ter hand genomen werden. Resultaten van deze studiën werden
door Hall zelf en door velen van zijne mede-arbeiders neergelegd in The
Pedagogical Seininary, dat in 1881 begon te verschijnen, en voorts door
Hall werd samengevat in zijn belangrijk werk over Adolescence, dat in twee
dikke deelen in 1905 bij Appleton het licht zag.
Sedert het optreden van deze beide mannen, van Preyer in Duitschland
en van Hall in Amerika heeft de paedologie eene buitengewone vlucht genomen. Natuurlijk maakte zich deze jolige wetenschap in den eersten tijd
wel eens aan buitensporigheden schuldig. Toen Stanley Hall en later
ook de Parijsche school de zoogenaamde questionaire of vragenmethode
invoerde, leidde dit bij al te enthousiaste beoefenaren soms tot dwaze
practijken. Bekend is liet onderzoek, dat Hall zelf in 1895 bij meisjes instelde, om te weten te komen, aan welke soort van poppen zij de voorkeur
gaven ; en het resultaat was, dat van 845 kinderen 116 de voorkeur gaven
aan wassen, 163 aan papieren, 153 aan porceleinen poppen enz. Evenzoo
publiceerde Binet in Frankrijk eenige jaren geleden liet resultaat van liet
onderzoek, dat door hem bij de leerlingen in eenige seminaria naar het
broodgebruik werd ingesteld, om zoo te weten te komen, of en in welke
mate dit gebruik van de inspanning van den geest afhankelijk was. Daarbij
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kwam hij tot de verrassende ontdekking, dat dit gebruik tegen den winter
toe- en tegen den zomer afnam, en dat het het laagst daalde in de examenmaand!
Begrijpelijkerwijze waren deze extravagantiËn niet bevorderlijk aan
den goeden naam der jonge wetenschap. Zelfs mannen als Münsterberg en
James, beiden hoogleeraren aan de Harvard Universiteit, begonnen haar te
wantrouwen en achtten haar voor den paedagoog onnoodig; want al is
eenige zielkundige kennis voor dezen onmisbaar, hij kan met een algemeen
overzicht volstaan en heeft aan de speciale kennis, welke de experimenteele psychologie verschaft, geen behoefte. Doch, al was deze tijdelijke
reactie verklaarbaar, men moet de zonderlingheden, waartoe de paedologie
in den eersten tijd soms verviel, niet te hoog aanrekenen. 't Zijn gebreken,
die aan den kinderlijken leeftijd eigen zijn en met de jaren verdwijnen.
Münsterberg kwam trouwens in zijn Psychology and the teacher 1909 op
zijn oordeel van 1898 terug en verklaarde zich daarin een warm voorstander
van de experimenteele paedagogiek. Ondanks den korten tegenstand heeft
de paedologie dan ook haar zegetocht voortgezet en vindt ze thans waardeering en beoefening in alle beschaafde landen. Ze heeft hare vertegenwoordigers -*n Amerika, Engeland, Duitschland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, België, Frankrijk, Spanje, Zwitseriand, Italië, Oostenrijk, Servië,
Bulgarije, Rusland, Argentinië, Japan, en beschikt over een toenemend getal
van laboratoria en tijdschriften. Hare litteratuur, zoowel van specialen als
van algenleenen aard, is reeds zoo uitgebreid, dat ze op zichzelve
Bene bibliotheek vormt, en door niemand kan worden bijgehouden. 1)
Hier in Nederland werd de kinderstudie reeds sedert jaren bevorderd
door artikelen in verschiilende tijdschriften; en wordt ze krachtig gesteund
door de belangrijke studiën op physiologisch, psychologisch, physiatrisch
of ook rechtsstreeks paedologisch gebied, van de Hoogleeraren Heymans
en Wiersma in Groningen, Zwaardemaker en Heilbronner in Utrecht, jelgersma
in Leiden, Winkler en Bouman benevens de privaatdocenten Gunning en
Van Wayenburg in Amsterdam enz. In het jaar 1911 kwam liet in laatsgenoemde plaats tot stichting van een Paedologisch Gezelschap, dat van tijd
tot tijd vergaderingen houdt. En den 13en en l4en Mei van dit jaar hoopt
1.) Plaatsruimte verbiedt, om hier een overzicht van deze litteratuur te
geven. Belangstellenden mogen zich laten verwijzen naar liet alleszins uitnemend
artikel van A. J. Schreuder over Kinderstudie in liet Paedag. Woordenboek van
Zernike bl. 612-637. Een nog meer volledig, wijl later bewerkt, overzicht is te
vindenbij Ed. Claparède, Psychologie de l'enfant, 4e cd. Cieneve, Kundig 1911- bl.
16-51. En daar vindt men nog vele andere overzichten en inleidingen genoemd,
die voor oriënteering op dit terrein dienstig zijn.
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in de hoofdstad d ^s lamis ei N_ ; ria'i'is-1h Congres voor Kinderstuclie
saam te komen, waaraan reeds 26 vereenigingen hare medewerking hebben
toegezegd.
Wanleer wij deze machtige beweging overzien, rijzen er vanzelf verschillende vragen op. Uit welke oorzaken laat zich de opkomst en de bloei
van deze jonge wetenschap verklaren ? Wat wordt onder haar verstaan?
Naar welke methode arbeidt zij? Wat stelt men zich voor met haar te
bereiken ? En tot welke resultaten heeft zij reeds geleid ? Aan volledige
behandeling van al deze en nog meerdere vragen valt in een paar artikelen
niet te denken. Maar het is toch wel wenschelijk, dat er ook in onzen
kring meer dan tot dusver van de kinderstudie worde kennis genomen.
H. BAVINCK.

EENIGE OPMERKINGEN OVER HET ONDERWIJS
IN BIJBELSCHE GESCHIEDENIS.
De Vereeniging voor Chr. N. S. geeft in art. 1 van haar reglement als
één der hoofdgedachten, waarvan ze uitgaat o.a. de oprichting van scholen,
waarin bij onbelemmerd en doeltreffend gebruik der Heilige Schrift en
trouwe voorstelling der volkshistorie, het onderwijs in nuttige kundigheden
aan Chr. opvoeding wordt dienstbaar gemaakt.
Onbelemmerd en doeltreffend gebruik der Heilige Schr ift.
1k weet wel, dat deze uitdrukking meer, veel meer omvat dan 't onderwijs in Bijb. Gesch.; dat er ook onder begrepen is de aanwending der
Schrift op de tucht in de school, op alle verhoudingen in 't institutair e
leven der school; dat ze ook ziet op 't feit, dat alle onderwijs op sclhriftuurlijke beginselen gebouwd moet zijn ; maar toch vormt het onderwijs ira
Bijb. Gesch. daarvan, en terecht, een zeer integreerend deel.
Geen wonder dan ook, dat dit onderwijs aan onze scholen gewoonlijk
met voorliefde wordt gegeven, en zoolang onze scholen bestaan, met voorliefde gegeven is. Zelf herinner ik vlij nog wel niet genoegen en zelfs niet
stichting de Bijbels; he lessen van de hoofden der scholen, waaraan ik
indertijd als klasseonderwijzer verbonden was. Beiden behoorden tot onze
voortrekkers, mannen uit den eersten tijd van de Vereeniging v. Christelijke
onderwijzers.
Toch heb ik eenig bezwaar tegen de wijze, waarop 't onderwijs in de
Bijb. Gesch. gewoonlijk wordt gegeven.
Hoe heeft dat dan meestal plaats?
't Is negen uur. De kinderen hebben hun plaatsen ingenomen. Er wordt
gezongen, daarna gebeden, De meester begint te „vertellen" Eerst, misschien
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worden eenige vragen gesteld over de vorige les en dan steekt reen van
wal en vertelt. Dat vertellen i s dikwijls meesterlijk. Er zijn er onder onze
onderwijzers, nu als vroeger, die de kunst verstaan het gewijde verhaal te
brengen binnen den gedachtenkring onzer leerlingen. Zelfs mannen, die
buiten onzen eigenlijken kring staan, treft het soms. De bekende Amsterdamsche Schoolopziener Dr. Gunning schrijft in zijn len Bundel Verzamelde Paed. Opst. blz. 166: Terecht maakt ook de religieuse propaganda
een uitgebreid gebruik van het verhaal of de vertelling, en in 't godsdienstig
onderwijs, zooals 't tegenwoordig op Zondagscholen, catechisaties, in kinderkerken, maar vooral op de School met den Bijbel gegeven wordt, waar
ik het vaak met bewondering en ware stichting vlocht bijwonen. speelt
het verhaal een groote rolt."
En in de noot op pag. 167: „Het bij onderwijzers en leerlingen gelijkelijk
levende besef, dat zij hier met gewijde verhalen, niet meer dan aardsche
realiteiters te doen hebben, gepaard aan de inderdaad bewonderenswaardige
didactische geschiktheid, waarmede dit onderwijs, waarvoor men zich blijkbaar duchtig voorbereidt, wordt gegeven, brengt de kinderen in een heilige,
eerbiedige stemming, die niet kan nalaten waarlijk stichtend op hen te
werken."
Ondertusschen, meester vertelt, tot half tien of kwart voor tien, naar
de rooster aangeeft. Ik wil aannemen, dat we met iemand te doen hebben,
zooals Dr. G. ons schetste, die niet alleen de geschiedenis mededeelt, maar
ook de historie aanwendt om op gemoed en conscientie der kinderen te
werken, en dat we, als we aanwezig waren, met genoegen en stichting de
les zouden bijwonen. Eindelijk is de lestijd om; meester eindigt, dikwijls
met de aankondiging, wat zijn leerlingen morgen zullen hooren; de Bijbel,
of nog meer de handleiding, gaat dicht en men gaat over tot 't volgende vak.
Ik geloof te mogen zeggen, dat ik natuurgetrouw het gewone verloop
heb aangegeven. Zóó gaat het bijna algemeen; van de 1ste tot de 6e klasse,
in bijna alle scholen wordt „verteld".In de hoogere klasse wat uitvoeriger
en over wat meer onderwerpen dan in de lagere. Eenige malen wordt zoo
gedurende den leertijd van 6 jaar doorverteld, telkens weer van voren aan
beginnende.
Tegen deze wijze van doen heb ik eenige bezwaren en daarover
wenschte ik te spreken.
Vooraf echter wensch ik de vraag te stellen, wat bedoelen we met
ons Bijbelsch onderwijs? Geven we liet enkel om de vormende waarde,
die het heeft voor verstand en gemoed der leerlingen, of bedoelen we ook
kennis der Schrift aan te brengen ? Ik wensch geenszins 't eerste te onderschatten, ik meen zelfs, dat, als de onderwijzer werkelijk is een man, die
in ootmoed en oprechtheid God vreest, zijn Bijbelsch onderwijs altijd vormend zal zijn, maar ik geloof toch ook, dat we niet uit het oog mogen
verliezen, dat- het onderwijs in de B. G. onderwijs is. Geen eind -onderwijs,
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dat stem ik onmiddellijk toe. Als liet goed is, komen onze leerlingen, na
het verlaten der school, nog herhaaldelijk en geregeld met de Schrift in
aanraking, in het huisgezin, op de catechisatie, op jongelings- en jongedochtersvereeniging, in de prediking. Daarin ligt voor ons de vingerwijzing
dat we niet alles van de school moeten en mogen verwachten — ze lijkt
toch dikwijls al veel op den gemeente-ezel van Vondel, tot wien immer
gezegd werd : „draag" -- maar wel, dat onze leerlingen geschikt moeten
zijn, bij 't verlaten der school, deel te nemen aan het verdere onderwijs
in en naar de Schriften, waarmee het leven ze in aanraking brengt.
Daarom meen ik het doel van ons Bijbelsch onderwijs aldus te
mogen omschrijven : a de leerling leere den weg vinden in de Schrift b hij
leere, naar de mate van zijn bevatting, den Bijbel verstandelijk lezen en
verstaan.
Ik herhaal, dat ik daarmede niets te kort wensch te doen aan de vormende waarde van het Bijbelsch onderwijs. Of en in hoeverre het vormend zal zijn, — en dat geldt voor alle onderwijs — hangt m. i. meer van
de persoonlijkheid van den onderwijzer dan van de methode af, en over
de methode wensch ik thans enkele opmerkingen te maken.
Mijn eerste bezwaar is van algemeen onderwijskundigen aard en zou
aldus kunnen geformuleerd worden : Bij de vertelmethode komt het verwerken van de leerstof te weinig tot zijn recht. Alle onderwijs, waarbij de
mededeelende leervorm op den voorgrond treedt, en dus de leerling receptief is, vereischt aan 't eind der les een korte samenvatting, liefst schriftelijk,
desnoods mondeling. Geven we een dergelijke samenvatting? M.i. meestal niet.
Ook eischt dergelijk onderwijs reproductie van de zijde des leerlings,
ook alweer mondeling of schriftelijk, hetzij door het beantwoorden van een
stel vragen of door aaneengeschakeld terugverteIlen of door het maken van
een opstel. Doen we dat, niet een enkelen keer te hooi en te gras, maar
nauwkeurig en stelselmatig als integreerend deel van 't onderwijs. 2).
Ik meen, dat al deze eischen van algemeene methodiek bij de gewone
wijze van behandeling der B. G. te veel uit het oog worden verloren en
ik geloof, dat het mede daaraan toe te schrijven is, dat we van dit onderwijs niet de resultaten zien, die we er zouden mogen en moeten verwachten,
als we letten op den tijd, die er aan wordt besteed, -den ernst en de toewijding, waarmede het wordt gegeven.
Een tweede bezwaar is, dat we de kinderen met 'onze vertelmethode
te weinig brengen tot de Schrift zelve. Ons onderwijs moet zoo zijn, dat
de leerlingen, naar den eisch huns wegs, den Bijbel leeren hanteeren en
gebruiken. Hanteeren : ze moeten den weg in de Schrift, dat, als boek, een
complex is van 66 verschillende geschriften, uit verschillende tijden, van
verschillende schrijvers, Gebruiken : de leerlingen moeten vertrouwd raken
met de eigenaardige taal der Schrift, ze moeten bepaalde Bijbelsche uitdrukkingen leeren begrijpen. ze moeten inzicht krijgen in de dikwijls eigen-
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aardige structuur der bijbelsche verhalen, kortom ze moeten den Bijbel
leeren lezen en verstaan. „Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? is een vraag,
die ook, voor den vorm en den inhoud van ons Bijbelsch onderwijs, groote
beteekenis heeft.
Deze dingen nu worden n1.i. met de vertelmethode niet of niet voldoende bereikt.
Ik zou me de inrichting van 't Bijbelsch onderwijs liefst zoo voorstellen.
In de beide laagste klassen wordt verteld. Daar is het vertellen op zijn
plaats en een andere wijze van doen is daar ook niet wel mogelijk. Alleen
men kieze daar nauwkeurig de onderwerpen, regele die naar de bevatting
der leerlingen, bedenke steeds, dat de Schrift spreekt van melk en vaste
spijze en trachte, ook daar reeds, de Schriftuurlijke wijze van zeggen vast
te leggen. Bij iedere nieuwe les gelde als onverbiddelijke eisch : navragen
van de vorige en blijkt, dat sommige dingen niet onthouden zijn, dan herhale men, alvorens verder te gaan. De reproductie van 't geheele verhaal
mondeling te doen plaats hebben door een der leerlingen, in den vorm van
een vertelling, en dus niet als antwoord op vragen, is ook hier reeds een
uitstekend reproductiemiddel.
Ook in de 3e en 4e klasse blijve vertellen hoofdzakelijk, maar daarnaast
en daarna kome het lezen der Schrift. Ook hier zorgvuldige keuze van wat
verteld wordt, samenvatting, indien reeds mogelijk, van het geleerde op 't
bord, stelselmatige schriftelijke en mondelinge reproductie. Als leesstof
neme men liefst de daarvoor geschikte hoofdstukken, waarin het behandelde
bij de vertelling voorkomt. Niet alles, wat verteld is, behoeft te worden
gelezen, maaar wat gelezen wordt, moet goed geschieden, goed, zoowel
technisch als verstandelijk. Niet genoeg kan nu reeds de aandacht gevestigd
worden op de eigenaardige structuur der Bijbelsche verhalen (b.v. Gen. 24,)
op de beteekenis van moeilijke woorden en uitdrukkingen, op de eigenaardige wijze van zeggen. Zoo steune hier dus 't lezen het vertellen en
worde de grond gelegd voor het thuis zijn in de Schrift.
In het 5e en 6e leerjaar worde Bijbellezen hoofdzaak. Alle leerlingen
hebben, evenals de onderwijzer den Bijbel voor zich. De leerstof worde
gelezen en besproken. Door het stellen van vragen wordt nagegaan, of het
gelezene begrepen is; waar noodig, geeft de onderwijzer toelichting. Van
groot belang acht ik het hierbij, dat gewezen wordt op de gelijkluidende
teksten, die tot goed verstand dikwijls zooveel kunnen bijdragen. Het is
goed tevens, dat de leerlingen op de hoogte komen, hoe ze in onze grootere
bijbeluitgaven zijn aangewezen.
Aan 't einde van de les geve de onderwijzer een samenvatting van 't
behandelde op 't bord. Deze wordt later door de leerlingen overgenomen
in een expres daarvoor bestemd notitie-cahier. Deze notities kunnen als
grondslag dienen voor latere mondelinge of schriftelijke reproductie, die
stelselmatig en geregeld plaats heeft. Allicht zullen er onder de leerlingen
zijn, die op 't bezit van 't cahier prijs stellen, ook na het verlaten van de school.
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Ik meen dat deze wijze van behandeling vele voordeelen bezit:
1 e. We brengen onze leerlingen tot de Schrift zelve en doen hun die verstaan ; ook in haar eigenaardigen vorm en in haar rijke beteekenis.
Daardoor wordt een grondslag gelegd voor later Schriftonderzoek.
2e. Onze leerlingen leeren de Schrift gebruiken, gebruiken in den zin van
onderzoeken. De Bijbel is dan voor hen, ook naar zijn samenstelling
en inhoud, geen vreemdeling. Van hoe groot nut dit voor hun is, behoeft wel geen betoog.
3e. Deze methode van behandeling behoedt meer voor vervliegen dan 't
gewone vertellen, omdat de leerlingen zelf meer bezig zijn en omdat
voor voldoende verwerking gezorgd wordt.
Zijn er dan geen bezwaren ? Zeker. Er zijn eerstens bezwaren als
waardoor ook het overige onderwijs gedrukt wordt. We hebben dikwijls te
bevolkte klassen; ondanks de leerplichtwet, voor een deel misschien door
de leerplichtwet, worstelen we nog altijd met schoolverzuim, vooral in
landbouwstreken; we tobben soms met gebrek aan geschikte onderwijskrachten en misschien nog wel meer. Maar dat zijn alle dingen, die ons
het ideaal niet uit het oog mogen doen verliezen.
Misschien zal men zeggen, we komen zoo lang niet klaar. 't Is maar
de vraag, wat men onder „klaar" verstaat. In een jaar, bijv. het 6e leerjaar,
op bovengeschetste wijze de geheele Bijbelsche gesch. doorwerken. is absoluut onmogelijk. Maar dat behoeft men niet als eisch te stellen. Ten
eerste niet, omdat, als 't onderwijs in de lagere klassen intensief en vruchtdragend gegeven is, we reeds een tamelijk goede kennis van tal van feiten
mogen veronderstellen en dus een aantal zaken niet meer of alleen kortelijk repeteerende kunnen behandelen; maar dan ook, omdat vaardigheid in
't lezen en thuis zijn in de Schrift van hooger belang is dan de finesses
der Bijb. Gesch. te weten. In overeenstemming daarmee zou ik de leerstof van 't
laatste of de beide laatste leerjaren volstrekt niet uitsluitend willen zoeken
in de historische gedeelten der Schrift, maar ook in geschikte, liefst bij de
geschiedenis aansluitende gedeelten der psalmen, profetieën en zendbrieven.
Wie b.v. de Schepping behandelt zonder Ps. 104 of Davids zonde zonder
Ps. 51, of Israëls omzwervingen door de woestijn zonder Ps. 90, of het
verval des volks onder 't Koningschap zonder Amos 8 of Micha 7, of
Paulus' gevangenschap zonder 2 Timothëus 4, doet m.i. te kort aan 't recht
verstand der. Schrift, ook voor de kinderen. Welk een heerlijke stof ter
behandeling ligt er niet in de historische psalmen, zooals 105 en 106; hoe
kan ooit beter de majesteit van 't onweder aan de kinderen voelbaar gemaakt- worden dan met Ps. 29. Wat geeft Hebr. 11 niet een heerlijk inzicht
in de geschiedenis der aartsvaders?
Ik meen, dat we op de bovenbeschreven wijze ons Bijbelsch onderwijs,
als onderwijs, werkelijk vooruit kunnen brengen. Dat er in dit opzicht wel
wat te doen valt, wordt aangewezen door de geregeld herhaalde klacht, vooral
op catechisaties vernomen, dat van hetgeen de lagere school van de Bijb.
Gesch. geleerd heeft, zoo weinig is blijven hangen. J. SCHAAP. HZN.
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Opgericht ter bevordering van Zondagsheiliging door geheele a scbaiflog van nachtarbei

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit v an de bestegrondstoffen zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te doen aan de lezers van dittijdschrift,
om ons te steunen in bovengenoemd doel door het brood van
deze bakkerij te betrekken.
F. W. HuTTER, Mr. Bakker.
1^
-

ALLE

-

-----

NATUUR~ en SCHEIKUNDIGE NSTRUMENTEN,
voor het L. O. en M. U., L. O.,
levert M. SANDWIJK

Electr. Fabr. van Natuurk. Instrumenten
122, Rotterdam.
Jonker F
Vakkundige afwerking.

Billijke berekening.

Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd

Prijscouranten op aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.

FirmaP. OUT

B

Zaaq

.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf= en Teekencursussen.
NETTEIVERPAKKING
SPOEDICE LEVERING.
Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

1868

opgericht.

De Nederlandsche Fabriek van

TURNARTIKELEN en
SCHOOLMEUBELEN.
te AMSTERDAM.

Direc tle : \\T. G. HASPER en J. H. I~E:UNI:~,
Telefoon 1001, 2e Leeghwaterstraat ..it
lever t

Eerste Klasse Fabrikaat.

COM P LET E M E UBI LEE R IN G.

De firma

J. J. van der Burgh. De\Jenter,

STOOMDRUKKERIJ "DE AUTO",
op wier drukkerij dit Tijdschrift wordt qedrukt. beveelt zich
bij Schoolbesturen en H. H. SchooHloofden beleeid Jar} tot
het rlrukken van

Lesroosters - Programma's,
Jaarverslaqen. Contr6lekaarten, enz, enz.

GEB R.:VAN 1't1AL SEN
DF~r~"i-jAA G ~~

HOl,l,ANDSCHE
j"ck 0 0 lm,e ub e len
DOE Lr,1A7'IGER DAN
AME RIKAL~NS GHE.

Pr!/s~ouranlo!aanvraag:

C. BRUINZEEL & ZONEN
" — ROTTERDAM. —

Stoomtimmerfabr Zwaanshals 364
Amerikaansche, Hollandsche, Duitsc^e

SCHOOLBANKEN.
HARDHOUTEN SCHOOLVLOEREN

Koptoxyl Schoolborden enz. enz,

.

Prijscouranten en begrootingen op aanvrage:

ii

-I1

•

m.PRWS,-Dordrecht.
WIJN STRAA T 81.
FABRIKANT VAN

Natuur- en _ Scheikundi g e Instrumenten
voor het onderwijs.

Collecties volgens bepaalde Methoden worden op
—
—
— ,verlangen samengésteld.
Geïll. Prijscouranten op aanvrage gratis en franco.
Vraag het prospectus van aardrijkskundige stereoscoopplaten

van Nederland en het Buitenland.
Van deze zelfde onderwerpen worden ook Lantaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij 85 m.M.

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

SCHOOLPLATEN
VOOR DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS
DOOR

J. W. D E JONGH en H. WAGENVOORT.
-

Naar oorspronkelijke aquarellen van
J.

Hoynek van Papencireclit, Gerard vin love, J. TI.
Isitigs Jr., C. Jetses, J. H. •urres tV. C. Staring,
U. Westerman, J. J. R. de Wetsteil Pfister.
--- (Grootte 84 bij 110 cM) -

Prijs per plaat met geillustreerde toelichting f1,90
Opgeplakt op zwaar canon - .
- 2,30
Geïllustreerde toelichting afzonderlijk - 0,25
1. De [Romeinen in ons land. (Een,nederz- bij een vesting) ').

2. Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785 1 ).
3. Aan het Hof van Karel den Grooteis 2 ).
A. Ter Kruisvaart 2 }.
5. In een Middeleeuwsch Klooster `').
6. Floris V door de Edelen omgebracht ")
7. _ Belegering van een Kasteel. (Het Huis te Voorst, 1362 2 ).
8. Luther op den Rijksdag tee Worms, 1521')
9. Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus, 1-566 ).
10. De prins trekt over de Maas, -1568 2 ).
11. De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen.
9 April 1572 1
12. Op de reede. van Bantarn, 1598).
13. Een vergadering van de Nat. Synode te Dordrecht. 1619').
14. 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629 3 ).
15. Ter Walvischvaart').
16. Op den Dam, omstreeks 1665 3 ).
17. Krijgsraad vóór den vierdaagschen zeeslag, 1666 i).
18. Tocht naar Chattam, 1667 3
19. Het Haagsche Voorhout in de 17de eeuw).
20. Aan de Hollandsche Waterlinie, 1672 3 ).
21. De aanhouding aan de Goejanverwellesluis, 1787 !).
22. Hou. Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812 1 ).
23. De Prins van Oranje bij Quatre Bras, 16 Juni 1815 2 ).
24. De verovering van Tjakranegara op Lombok, 1894 ').
)

-

j

).

-

') Vroeger eerste serie.
) Vroeger derde serie.

3

2)
4)

Vroeger tweede serie.
Vroeger vierde serie.

_ _ ____UITGAVE VAN J. -,B. WOLTERS TE GRONINGEN.
.

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

INSULINOE iN WOORD EN BEELD

E-

SCHOOLPLATEN VOOR HET AARDRIJKSKUNDIG
ONDERWIJS
DOOR HENRI ZONDERVAN,
Leeraar aan de R. H. B. School met 5-j. cursus te Groningen.
NAAR OORSPRONKELIJKE AQUARELLEN VAN

W. C. C. Bleckman, P. van Hee-rdt-Quarles en W. J. ising.
(Grootte 75 bij 105 c.M.)
1. De Chineesche Kamp te Batavia. Java
2. Tweelingvulkaan Gedeh-Pangerango. Java.
3. Het lage Noorderstrand. Java.
— 4. De steile Zuidkust. Java.
5 Rijstbouw. Java.
fi. De Anai-kloof Sumatra.
7. De Sabanghaven op Poeloe Weh. Sumatra.
8. Passer te Pajakoemboell. Sumatra.
9. Tabaksbouw in Deli. Sumatra.
10. Kampong in het Barito-_stroomgebied. Borneo.
11. Groot Dajaksch huis. Borneo.
12. In de Minahasa. Celebes.
f 1,50
Prijs per plaat met geïllustr. toelichting
. . . . . . . - 1.90
Opgeplakt op zwaar carton
Geïllustreerde toelichting afzonderlijk
. . . - 0,25
Het feit, dat deze platen vervaardigd zijn naar oorspronkelijke aquarellen van bekwame artisten, is op het
resultaat van niet weinig invloed geweest. _De platen geven
niet alleen de afbeeldingen, ze geven ook de stemming weer, die uit het landschap spreekt en doen aldus den
besc-houwer inderdaad ' meeleven in de omgeving, waarin ze
hem verplaatsen. Bij iedere plaat behoort een toelichting
van 2 à 3 vel druks, die de bestudeering overwaard is.

Het Nieuwe Schoolblad.

Om deze mooie platen naar waarde te schatten moet
men ze noodzakelijk beschouwen op p.m. 4 M. afstand;
dus op `n afstand, die het gemiddelde is van de ruimte
tusschen de leerlingen en den voormuur in een lokaal. Dan
komt er in die tafereelen een sprekende diepte. die elke
gedachte wegneemt aan vlakversiering. Met deze fraaie uitgave is de school uitstekend bedacht._ De Vacature. .
Deze uitgave wordt zoowel om de platen als om de
toelichtingen zeer aanbevolen. Zij zal ongetwijfeld een
uitstekend hulpmiddel blijken te zijn om de belangstelling
i-n- ^ en de - kennis van „Onze Oost", ook naar den wensch
van den sam en s tel ler t e v ergr o o ten. --De S tan daard.
UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

herdrukken, Januari 1913,
D. AITTON. Nederlandsch Oost- en west--Indië ten dienste
van het onderwijs. 6e druk. Met platen, kaartjes en
grafische figuren
f 1,25. Geb. f 1,50
Dr. H. BLINK. Eerste beginselen der Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde. Een leiddraad bij het onderwijs,
met vragen en opgaven ter oefening en repetitie, 3e
druk. Met 77 platen en 12 kaartjes in afzonderlijken
atlas. Compleet met atlas f 1,40.
Dr. M. G. DE BOER. Beknopt leerboek der Algemeene
Geschiedenis. 7e druk. Met 53 schetskaartjes tusschen den tekst f 1,50. Geb. f 1,90.
Dr. M. G. DE BOER. Leerboek der Algemeene Geschiedenis. Tweede deel. 4e druk. Met 21 schetskaartjes
tusschen den tekst . , f 1,50. Geb. f 1,90.
Dr. G. H. COOPS. Leerboek der Scheikunde 2e deel. Organische Scheikunde. 2e druk. Met 24 fignren.
f 1,00. Geb. 1,25.
Dr. G. H. COOPS. Landbouwscheikunde bevattende de
toepassing van de voornaamste beginselen der scheikunde op den landbouw, in populairen vorm behandeld.
2e druk. f 1,75. Geb. f 2,00.
ALPH. DAUDET. Contes Choisis. Précédés d'une notice
littéraire et accompagnes de notes explicatives par E.
E. B. Lacomblé. 7e druk. , f 0.60 Geb. f 0,75.
A. DE FROE. Oefeningen bij de kern der Engelsche spraakkunst 2e druk. . f 0,75.
C. GRONDHOUD en P. ROORDA. Engelsch Leesboek le
deel. 12e druk. . f 0,70. Geb. f 1,00.
The Gruno Series. V. JEROME K. JEROME. Three men in
a bost. 2e druk. Geb. f 1,75
E. HOFFMANN. Goden- en Heldensagen. Se druk. f 0,90
Dr. K. HOLTVAST. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.
5e druk.

1

. , f 1,00. Geb. f 1,30

Dr. C. H. KETNER. Scheikundige vraagstukken. 3e druk.
f 0,45
J. B. MEERKERK. Multatuli. 2e geheel omgewerkte
druk. f 2,75. Geb. f 3,50
A. THEURIET. Contes Choisis. Précédés d'une notice et
accompagnés de notes explicatives par E. E. B. Lacomblé. 5e druk. f 0,60. Geb. f 0,75
J. N. VALKHOFF. Vocabulary containing such words and
familiar phrases as are often used in conversation.
6e druk. . f 0,80
P. NOORDHOFF - Uiigever - GRONINGEN.

A. ABRAMSZ en T. VAN DEN BLINK

LENTEGROEN.
Een serie geillustreerde. leesboeken ten behoeve van het
voortgezet onderwijs, vervolgklassen, voorbereidende en
laagste klassen van Kweek- en Normaalscholen, Burgerdagen avondscholen en het herhalingsonderwijs.
Met teekeningen van W. K. DE BRUIN en J. SLUYTERS
EERSTE DEELTJE. Derde druk. Met 2 gekleurde platen.
Prijs f 0,40. Fraai geb. f 0,60.
TWEEDE DEELTJE. Tweede druk. Met 2 gekleurde platen.
Prijs f 0,40. Fraai geb. f 0,60.
DERDE DEELTJE. Tweede druk. Met 2 gekleurde platen.
Prijs f 0,50, Fraai geb. f 0,70.
VIERDE DEELTJE. Tweede druk. Met 2 gekleurde platen.
Prijs f 0,50. Fraai geb. f 0,70.
UIT DE BEOORDEELINGEN.
Lentegroen, eenvoudige, frisse, nieuwe leerstof, de titel
is juist gekozen, en de inhoud in overeenstemming daarmede. De boekjes zijn bestemd voor vervolgklassen, herhalingsscholen, normaalscholen enz. Terecht zeggen de
schrijvers, dat voor die inrichtingen heel weinig geschikte
lekluur bestond. De leerlingen zijn de schoolboekjes ontgroeid en voor de bloemlezingen nog niet ver genoeg gevorderd.
^Vij zijn van mening, dat de bewerkers een goede kijk
hadden, toen ze aan de samenstelling begonnen. De boekjes voorzien werkelik in een behoefte. De beide herdrukken
zijn nu ook versierd met enkele gekleurde plaatjes van ján
Sluyters keurig uitgevoerd in zachte kleuren. Schoonheid en onderwijs hand aan hand.
Volksschool. 4 12-'12, N. J. H.
De Poëzie mag er wezen. De schrijvers wenschen aan
mooie taal de kinderen te wennen. Een kostelijk idee.
School m.d. Bijbel.
Lentegroen I en II staat thans op de nieuwe verschenen
aanvullingslijst van leesboeken ten gebruike bij het z.g.
Gewoon Lager Onderwijs te Amsterdam.

Uitgave van P. NOORDHOEF te Groningen.
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Bij B. M. KLEMKERK te Hilversum

is verkrijgbaar en verschenen:
R. IIUSEN, GESCHIEDENIS DES VADERLANDS.
(2 deelen.) Prijs Een Gulden vroeger f 5,50
Dr. J. WOLTJER, SCHOOLBESTUREN EN ONDERWIJZERS, 20 cent; 5 of meer exemplaren 15 ct.
Dr. J. WOLTJER, REDE, uitgesproken bij de herdenking
van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging voor Chr. Nat.
Schoolonderwijs. Prijs 50 cent.
J. C. \'IRTZ Cz , AANHOUDENDE ZORG. Dit boek bevat historische aanteekeningen en is onmisbaar voor hen,
die medeleven in den historischen gang van het Chr. Onderwijs. Prijs 55 cent.
J. C. WIRTZ Cz., SCHOOLTOEZICHT. Prijs 25 cent.
5 exemplaren á 20 cent.
J. VAN ANDEL Jz., DE OUDERS EN DE SCHOOL.
2e druk. Prijs 30 cent, 5 ex. á 25 cent. Deze brochure, die
de rechte verhouding aangeeft, die er bestaan kan tusschen
de Ouders en de School verdient op ruime schaal verspreid
en gelezen te worden.

CLNTT\LL LF2f\MINö
m

van SCHOLEN, KERKEN enz.,
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1NGENI U 3 -- MMEF SFOORT
L ijst erin uit^;•evoerde werkleen niet tlbuni op aanvrage

Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks met als Bijvoegsel zes nummers
van de Recensiebode. Prijs f 2,50 per jaargang. Men verbindt zich
voor den geheelen jaargang.
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Johann Bernhard Basedow, en zijn Tijd.
De bekendste, zij het dan niet de nobelste paedagogische vertegenwoordiger van dit vulgaire rationalisme was Johan Berend Bassedau, zich later schrijvende Johann Bernhard Basedow. Hij heeft er
zelf voor gezorgd, dat zijn levensbeschrijving uitvoeriger is geworden,
dan hij ze opstelde : „Als alle menschen had ik vader en moeder,
werd op school onderwezen en geranseld, deed, zag en hoorde op
gymnasium en universiteit weinig, dat goed, en veel, dat dwaas was,
en gaf, wat er voor leerrijks uit mijne anecdoten te trekken zou zijn,
in mijn » Practische «ijsbegeerte" veel beter, dan in een biographie
ooit mogelijk zou zijn".
Basedow werd in 1724 te Hamburg geboren. Zijn vader, pruikenmaker van beroep, schildert hij af als iemand, die den rug de verzoening aller zonden achtte. Zelfs tegenover zijn ouders schijnt zijn
rudimentaire waarheidszin hem echter parten te hebben gespeeld. De
hardheid zijns vaders was niet de oorzaak, dat zijn leven één fiasco
is geworden. Zijn moeder, beweert hij, was in hooge mate melancholisch, had herhaaldelijk een vlaag van waanzin, en stierf in een er
van. Als haar kind zou hij „erfelijk belast" zijn geweest. Aan de
huiselijke opvoeding weet hij, dat hij later de „schmutzige" paedagoog
is geworden, zonder zin voor netheid, zonder aesthetisch gevoel. In
de Johannes-school ontving zijn geest niet het voedsel, dat deze
noodig had. Natuurlijk, dat een type van debiliteit, als Basedow was,
onophoudelijk kennis maakte met „der gelbe Fritz" en „der dicke
Wilhelm", door de opvoeders der dagen met zekere virtuositeit gehanteerd. „Het leven" verklaart hij, „was bij hem wel op een akker
vol doornen en distelen gezaaid, maar het goede zaad was niet verstikt". Met weerzin denkt hij terug aan het godsdienstonderwijs, hem
gegeven. Thuis werd de Bijbel van a tot z gelezen ; op een werkdag
drie, 's Zondags zeven hoofdstukken en in de derde klasse der school
moest hij den Dresdenschen catechismus woordelijk van buiten leeren.
Als Salzmann, wien men den „weg der zaligheid" er in ranselde, kon
hij verklaren, van het religie-onderricht zijner jeugd nooit eenigen
godsdienstigen indruk te hebben ontvangen. Men begreep niet, dat
wie abstracties zaait, decepties maait. De groote meerderheid van zijn
medeleerlingen liet de Luthersche theologie rustig over zich heengaan
en dommelde vromelijk in; een weerbarstig karakter als Basedow,
wiens hongerigen geest men steenen voor brood gaf, werd tot verzet

geprikkeld. Het van buiten moeten leeren van het geloof heeft hem
uitgeslapen gemaakt in allerlei streken, die aan zijn zieleleven onnoemelijk veel schade hebben berokkend. Hij leed en deed lijden.
Ten einde raad, ontvluchtte hij_ de ouderlijke woning. Na een vergeefsche poging, als matroos op een Hollandsch schip te worden
aangemonsterd, kwam hij als bediende bij een plattelandsheelmeester,
die hem met hartelijkheid behandelde en hem tot terugkeer in de
ouderlijke woning wist te bewegen. Hij bezocht opnieuw de Johannesschool, waarvan niet alle onderwijzers hun taak als een „vechten tegen
de wilde beesten" beschouwden, was drie ,jaar lang leerling van het
„academische gymnasium," in welken tijd hij niet verzen maken en
een handel in boeken wat zocht te verdienen en kon, o a. door Reimarus gesteund, vier semesters aan de hoogeschool van Leipzig
studeeren. Reimarus' invloed op Basedow is voor de paedagogiek
vooral van beteekenis geworden. Door Reirnartus leerde Basedow de
beginselen der Wolffiaansche wijsbegeerte kennen en de hoofdstellingen
der rationalistische theologie, zooals die in diens : „De voornaamste
waarheden der natuurlijke religie" waren samengevat. Dat met beter
onderwijs en verstandige politie-maatregelen het kwaad, zoo niet uitgeroeid, dan toch verminderd kon worden, dat deugd een zaak is van
oefening en gewenning, zijn denkbeelden, door Basedow aan Reimarus
ontleend.
Ondanks Basedows verzekering, dat hij onder de studenten van
Leipzig voor een wonder van geleerdheid werd aangezien en zijn
getuigenis, dat zijne professoren hem rekenden onder de leidende
geesten van de menschheid der toekomst — een zelfoverschatting die
hem niet aantrekkelijker maakt, maar die niet ongewoon is in ,.ongodsdienstige` kringen, „waartoe, zacht gezegd, de meerderheid behoort
van het intellect'' -- moet worden geconstateerd, dat Basedows wetenschappelijke bagage nog al armzalig was. Oa grond, waarin niet
veel gezaaid is, schiet onkruid spoedig op. Heel spoedig was Basedow
het slachtoffer van het kolenbranders-ongeloof. Hij begon te twijfelen
aan de kracht van den doop, „om den duivel uitte drijven." Zijn geloof in de betrouwbaarheid der H. S. leed schipbreuk, „toen hij een
jood met tranen van ontroering in de oogen in den Talmud zag
lezen !"
Al spoedig was hij geleerder dan al zijn leermeesters en hij
besloot, op eigen gelegenheid verder te studeeren. Hij deed iets aan
theologie, snuffelde hier en daar wat in Locke, in Wolff, in Leibniz,
in Spinoza, in Shaftesbury, in Hume, in Hobbes, in Tindal, in Bolingbroke, in de oude philosophen, in Hugo de Groot, in Jasmes Buttler,
.
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alles in anderhalf jaar tijd, waarin bijzondere zwakte zijner oogen
hem veel lezen verbood, „maar het scherp nadenken hem tot een
tweede natuur is geworden.` Men doet Basedow geen onrecht, als
men zijn wijsgeerige kennis fragmentarisch, te hooi en te gras opgepikt, en zijn theologische zeldzaam oppervlakkig noemt.
Na de universiteit verlaten te hebben, werd hij in 1748 huisonderwijzer te Borghorst in Holstein bij den zesjarigen Josias von
Qualen. in overleg met den vader werd besloten, uit het onderwijs
verre te houden, wat liet kind in liet leeren tegenzin zou kunnen
doen krijgen. De eenige leervorm, die gebruikt werd, was een causerie
onder spel of wandeling over : „leeftijd, karakter, hartstochten, deugd,
wonderen der natuur, hun Schepper, Zijn macht en wijsheid, de aarde,
de zeeën, hare bewoners, over gezag en gehoorzaamheid en honderd
andere dingen, alles in het Duitsch en in het Latijn." De resultaten
waren zoo wonderbaarlijk, dat Basedow besloot, zijn „natuurlijke"
methode wereldkundig te maken, een welkome gelegenheid, om den
vader en de moeder van dit wonderkind en ook zich zelf een beetje
in de hoogte te steken. Als hij het jongske in een kinderwagen reed,
leerde hij hein uit de wielen de eigenschappen van den cirkel. Deuren
vensters, boeken w .ren rechthoeker. Met erwten onderwees hij de vier
hoofdbewerkingen, n;et appels de breuken. Bij aardrijkskunde en geschiedenis volgde hij streng; den analytischen weg. Uit den orbis
pictus leerde het kind Latijn en Duitsch tegelijk. Op voorschrift van
Locke werd aan het religie-onderricht „iets" uit de zielkunde tot grondslag gelegd. Na drie en een half jaar was het volgende bereikt : ,Ware
Josias niet nauwelijks tien jaar geweest, dan had de kerk hem om zijn
theologisch onderlegd zijn onder de manslidmaten op kunnen nemen,
de geheele algemeene geschiedenis en de aardrijkskunde waren bekend,
het rekenen met den regel van drieën ging van een leien dakje, de
hoofdzaken uit wijsbegeerte, natuurkennis en cosmographie waren
behandeld, hij las, schreef, improviseerde met gelijke vaardigheid in
liet Duitsch en in het Latijn. Ieder Latijnsch boek, ook de klassieke
schrijvers, met uitzondering van moeielijke dichterlijke regels, begreep
hij, als ware het in zijn moedertaal geschreven". Kwakzalverij of
broeikas-cultuur, wie zal het uitmaken ? Zijn ervaringen verwerkte
Basedow in zijn proefschrift : Een ongebruikelijke, maar de beste
methode om de jeugd van aanzienlijke geboorte te onderwijzen, waarmee hij in 1752 te Kiel den doctorstitel verkreeg. Zijn methode was
„kort en prettig" en de bespaarde tijd kon gebruikt worden voor het
aanbrengen van „nuttige kundigheden". Basedow houdt in zijn dissertatie een pleidooi voor de Lockesche manier bij het leeren van
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vreemde talen en oefent critiek op de in zwang zijde methoden. De
kostelijke tijd tusschen het tweede en zevende leerjaar blijft ongebruikt. liet kind leert dan niets, dat voor zijn latere studie nuttig kon
zijn. Integendeel reeds dan wordt de tegenzin in het latere leeren
gewekt. • Het kon ongemerkt leeren lezen en tellen. Dan vooral mag
niet vergeten worden, dat ervaring de beste leermeesteres is. Hoeveel
in zedenleer, in godsdienst, in geschiedenis en wijsbegeerte blijft
anders klinkend metaal en een luidende schel ? Indien men het opzettelijke onderwijs tot later uitstelt, duurt het te lang, eer de kinderen
redelijke schepselen worden, worden het vaten vol dwaling, vereeren
zij God niet uit aandrift des harten, doen zij hun plicht louter uit
vrees voor den stok, voor honger en schande. Met behulp van de
roede moet dan het weerbarstige geheugen gedwongen worden tot
het opnemen van all( rlei zware theologische problemen, buiten verband met hart en leven. „Moeten gelooven, wat men niet verstaat en
wat niet bewezen is, loopt uit op verachting en verwerping." „Men
moet beginnen met de nuttigheid der religie aan te toonera." En niet
alleen bij het godsdienstonderwijs getuigde hij tegen verbalisme. De
door woorden aangeduide zaken moet men laten zien. De taalregels
moeten uit het gebruik worden afgeleid. De letters moeten niet uit
een boekje, maar van den mond af geleerd worden. De aardrijkskunde
worde analytisch, de historie regressief behandeld. Op schoolreizen
wordt aangedrongen. Het geschiedenisonderwijs wisselti men af met
het lezen van couranten. In de zedenleer moeten de deugden aan
bevolen worden om hare nuttigheid. Bij het godsdienstonderwijs kan
de Imitatio Christi uitnemende diensten bewijzen. In de wiskunde zijn
niet de theorema's hoofdzaak, maar het begrijpen van de methode.
Een chrestomathie, waarin ook klassieke geestelijke liederen moesten
voorkomen, ware gewenscht. De lezing van blijspelen, waarin ondeugden worden gehekeld, werkt opvoedend. Voor het kind de wereld
ingaat, wapene men het aan de hand van Grotius tegen de aanvallen
van dissenters en vrijgeesten, wier waanzinnigheden men ridiculiseere.
Bij het taalonderwijs zij de volgorde : spreken, lezen, schrijven, de
regels worden gevonden uit citaten van goede schrijvers. Men zorge
voor vermeerdering van den woordenschat, maar vergete nooit, dat
niets zoo schadelijk is als verbalisme, en dat dit nergens zooveel onheil sticht als bij het godsdienstonderwijs.
Door invloed van Klopstock werd Basedow in 1753 tot hoogleeraar in de moraal aan de ridderacademie te Soroë op Seeland
benoemd. In 1758 schreef hij daar zijn „Practlsche Philosophie vont
alle standen waarin het hoofdstuk over opvoeding en onderwijs ge,
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heel doortrokken is van de beginselen van Locke, ,,die daarover vollediger is dan alle bijbelboeken samen."
Doel der opvoeding is: de vorming van gelukkige, nuttige menschen. De nuttigheid is middel tot de gelukzaligheid. Dat is ook de
beteekenis van de christelijke religie Wij dienen ons zelf door God
en door anderen te dienen. De weg tot geluk bestaat uit deugdzame,
verstand ige handelingen. Om de deugd in practijk te kunnen brengen,
moet men ze kennen. De huiselijke opvoeding brengt kennis maar
zeer zelden aan, de ouders zijn te weinig ontwikkeld. De omgang
met beschaafden kon liet doen, doch verdient hun voorbeeld altijd navolging? De lectuur van zedekundige werken, maar is de volgorde daarin
zoo, dat de onderwerpen, die voor het leven de meest urgente zijn,
daarin liet eerst worden behandeld ? Ook liet eigen nadenken brengt
ons niet ver, maar wanneer een ander ons gelegenheid tot denken
geeft, denken we meer en beter en vollediger en met minder moeite.
liet vaststellen der deugdenleer worde daarom aan de philosophie
overgelaten, die de regels opspoort, volgens welke het geluk van het
individu wordt verzekerd.
Tal van paedagogische waarheden, die ons nu tamelijk huisbakken
toeschijnen, hadden, toen Basedow ze publiceerde, nog al de bekoring
van liet nieuwe. „Vraag van de kindereis niet te veel werk, ze bekleeden iio : geen betrekking en hebben nog geen gezin te onderhouden.' „Bij betere methoden worden in minder tijd betere resultaten verkregen.' ,,Laat godsdienstonderwijs nooit dwang zijn." Dat er onder
zijn stellingen zijn, die wij absoluut verwerpelijk achten, is begrijpelijk:
„Zendt uwe kinderen niet naar publieke scholen " „Leer uwe kinderen
eerlijk zijn, door hen in verzoeking te brengen, zich aan kleine diefstallen schuldig te maken." „Wij willen, dat onze kinderen vroeg verstandig worden, ,,gewilde menschen worden," die de kunst verstaan,
zich aangenamer voor te doen, dan zij zijn."
Basedows Practische Philosophie vond tamelijk veel bijval. Gellert
meende : „een verstandig, zorgvuldig, Christelijk huisvader kon bij gebruikmaking van Basedows voorschriften hoofd en hart van zijn kinderen
beter vormen dan bij opvoeding volgens de beginselen van Rousseau."
Tegen het streven van Basedow, „de kinderen socinianen te maken,
zoolang ze de orthodoxe leer niet begrijpen kunnen", kantte zich
Lessing. „Is dat den eeuwigen Verlosser begrijpelijk maken, als men
Hem aan kinderen schildert als een, die tot belooning Zijner onschuldige jeugd, op Zijn dertigste jaar van God wijsheid ontving als niemand voor Hem? Het is Hem vernietigen, het is iemand anders in
Zijn plaats zetten. Waar Zijn persoon een geheimenis blijft, ook voer
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volwassenen, zou het daar niet raadzaam zijn, over Hem tot kinderen
te spreken?" Hoe dun liet beschavingslaagje er bij Basedow op zat,
bewees zijn antwoord. Lessing vergenoegde zich niet te constateeren,
„dat bij schelden en prijzen beide de hyperbool Basedows meest geliefde
trope bleek te zijn". „Niet de dwaling maakt de menschen ongelukkig,
maar de sectaristische dwaling, zelfs de sectarische waarheid zou liet
doen, als de waarheid sectaristisch zijn kon." Lessing haatte, wie
sectetjes stichten wilden als Basedow, „die nooit tot een stelsel zou
komen, enkel zelotische aanhangers kon werven."
In 1761 werd Basedow gedwongen, zijn ontslag te nemen als
professor te Soroë. Hij werd toen docent aan het gymnasium te Altona.
Daar hij hier maar drie à vier uren per week les had te geven, zette
hij zich aan het schrijven zijner in 1763 verschenen Philatethie. Daarin
geeft Hij zeer verstandige opmerkingen. Het aantal „gestudeerden" is
veel te groot en de geleerdheid wordt van steeds inférieurder qualiteit.
„Waarom laten de ouders hun kinderen niet voor den handel, de nijverheid, den landbouw opleiden?" „Hoevele geleerden gelijken op den
vrek, die altijd maar pot, zonder dat iemand eenig nut trekt van de schatten,
die hij verzamelde? En toch hoe menig polyhistor ziet in grenzen boze
pedanterie op het „ongeleerde Biet" neer, al blijkt één „koekenbakker"
soms meer gezond verstand te bezitten dan tien acadenilisch gevormden
samen." „Dringend noodig is, dat de Regeering strenge censuur
oefene op tooneelstukken, romannetjes, straatdeunen, plaatwerk Het
beste zou zijn, de beoordeeling op te dragen aan een commissie van
hoogstaande, rechtschapen mannen." Het ware wenschelijk, dat alle
boeken aan een school in gebruik, door één man waren geschreven,
dan waren ze alle van één geest gedragen. Over sexueele vragen
wil Basedow de kinderen door ouders en onderwijzers ingelicht hebben.
Het bidden in school met kinderen onder tien jaar wordt afgekeurd.
Met dogmatisch onderwijs beginne men eerst met twaalfjarigen. Wat
ze daarvan te weten hebben, kunnen ze best in een jaar leergin.
In 1764 verscheen Basedows Methodischer Unterricht in der Religion. Hij begint met een critiek op de gebruikelijke manier. „De
kinderen raken er aan gewend, phrasen, waaraan zij geen enkele gedachte verbinden kunnen, als fetich te vereeren, waarvoor zij desnoods hun leven zouden laten. Dit inpompen van onbegrepen ,,waarheden" heeft tweeërlei noodlottig gevolg; zoolang het duurt, zal amen
ook in de kerk de ongerijmdste dogma's, die tegen alle gezond ver
stand ingaan, als fondamenten der Christelijke religie blijven aanmerken,
welke verblinding de naeest dwaze secten, den strijd onder Christenen
doet voortbestaan en de kerkgenootschappen verhindert, samen te
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werken en corrigeerend op elkaar invloed te oefenen. En vervolgens
wordt bij volwassenen verzuimd, bewijzen aan te voeren voor de
waarheid van liet Christendon en zijne leerstellingen of die bewijzen
worden zoo mechanisch aangebracht, dat ze later krachteloos zijn.
Daardoor worden de onderwijzers, teruggehouden van liet zoeken naar
argumenten. en de leerlingen van liet geloof in hun bewijskracht". Want
dat de leerlingen nog niet in staat zijn, de waarde dier betoogen te
doorzien, staat ook voor Basedow vast, ze zullen hun later echter van
dienst te zijn, als zij op mannelijken leeftijd zin gekomen.
In deze Methodiek neemt Basedow veertien leertrappen aan,
waarvan tien aan den natuurlijken godsdienst zijn gewijd. In de eerste
leertrappen worden behandeld de zielvermogens, lichaam en ziel, de
wilsv tjll-Aid, oord; elen e i sluitredetlen. Tot de propaedeuse van het
godsdienstonderwijs behooren vragen als: Welke vrouw heet zwanger?
Wanneer wordt een kind ontvangen? Wat is 't geheimenis der geboorte? Waardoor wordt het uitsterven van liet menschelijk geslacht
voorkonten? Staat liet in de macht der ouders, te bepalen, of het kind,
dat zij verwachten, een jongen of een meisje zijn zal? Waartoe dienen
misgeboorten? Nadat in de eerste vijf leertrappen de rnensch is besproken, komt in de vijf volgende aan de orde liet bestaan van God,
het gevoel van plicht, de zedenleer. Voorwaarde voor gelukzaligheid
is : verstandig denken en wijs handelen. Om dat te kunnen doen,
hebben de leerlingen een twintigtal voorschriften te onthouden. Hierbij
worden de polygamie en de polyandrie besproken ! Ten slotte, als
deze leerstof met tienjarigen is behandeld, wijze men er op, dat deze
natuurlijke godsdienst de openbaring tot steun noodig heeft. Men moet
wel eigenaardige ideeën van liet Christelijk geloof hebben, als men
meent, dat zulke deels onverteerbare, deels aanstoot gevende leerstof
tot voorbereiding kan dienen van het aan twaalfjarigen te geven
„dogtllatisch" onderwijs. Dat de methodiek haar volle gerechtigheid
krijgt, bewijst natuurlijk niet, dat de behandeling niet door en door
orlpaedagogisch is. Datzelfde mag men beweren van Basedows onderwijs in de bijti; lsclle religie. Op den eersten trap wordt de autoriteit
der H. S. bewezen, op den tweeden Christus geteekend als de grootste,
volmaaktste, deugdzaamste, vriendelijkste mensch, op den derden wordt
geleerd : „Wij llebb n en eenigen waren God, den `Dader Jezus Christus.
Deze is God boven alles, ook God Jezus". Daarna worden de zonde,
de verlossing, liet oordeel enz. behandeld. Bij de avondmaalsleer kiest
hij partij voor de „gereformeerden", ook in de leer der „eeuwige straf"
is hij niet Luthersch.
Op zijn Methodiek voor het godsdienstonderwijs liet Basedow
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een kleinen Catechismus volgen. De Hamburgsche theo-logen achtten
zich geroepen, tegen Basedows verwaterd Christendom te getuigen.
In de daarop gevolgde polemiek veranderde Basedow de tegenstelling
klassiek tot simile-Christendom natuurlijk in protestantsche inquisitie
met evangelische autodafé's tegenover verlichte tolerantie. Bij de door
hem gepredikte deugdenleer was Basedow van meering, een Basedow
mocht voor zich zelf een uitzondering maken. Het Hamburgsche
ministerium richtte zich nu met een herderlijk schrijven tot de gemeente, waarin gewaarschuwd werd tegen een opvoeding zonder
religie, „die de aarde vervullen zou met sterke, arbeidzame beesten
in menschengestalte". In Lubeck werd op den verkoop van Basedows
Philalethie en zijn Methodiek voor het godsdienstonderwijs boete
gezet en in Altona werd niet alleen hem, maar ook zijn streng Luthersche vrouw en moeder de toegang tot het avondmaal ontzegd.
Zelfs zou men bij den Deenschen koning pogingen hebben aangewend,
om hem, den Verlichter, in de gevangenis te werpen ! Zoover wist de
„clerus" het evenwel te sturen, dat Basedow ontslagen werd als docent
aan het gymnasium, echter met behoud van zijn salaris van 800
Thaler. Deze gunstige beschikking dankte hij aan Harloe, bisschop
van Seeland, aan Klopstock, Schlegel en minister Von Bernstorff, in
Basedows taaltje „de hemelsche" geheeten, „de lieveling van Europa,
patriot, Deen en Teutoon, menschenvriend en Christen, onder ieder
dier namen even groot --- zijn naam als engel was nog onbekend. Men
kan respect hebben voor de werkkracht van Basedow, die ds. Götze
c. s. met brochure op brochure bestormde, zonder op grond van een
zijner lijfspreuken : „wie hardop durft denken, denkt vrij", hem niet
zijn nazaat Max Muller aan te merken „als een der dapperste kampioenen voor rnenschenrechten, , geestesvrijheid en waarheidstrouw''.
Zooals meer roerige apostelen. die voor liet uitgebuite volk opkomen,
verstond hij uitnemend de kunst, reclame te maken voor eigen roem.
Met zeer lacunaire kennis, zoowel op paedagogisch, op wijsgeerig, als
op theologisch gebied speelde hij liet alwetendheidje. De geschiedenis
heeft weinig voorbeelden van onbeschaamder phrasensmederij aan te
wijzen. Met al zijn geroep om verdraagzaamheid, even onecht als zijn
overige beweringen, was hij een geducht ketterjager ; „de oude orthodoxie," verklaart Lessing, „was toleranter dan hij". Toen hij zich
theologisch leeggeschreven had, begon hij, waarschijnlijk onder inwerking van Rousseau's Emile, weer over de hervorming van liet
schoolwezen te denken. In 1768 verscheen zijn Vorstellung an
Menschenfreunde and vermogende Mcrnner''. „De toestand der publieke
zeden, der burgerlijke moraal, der algemeene gelukzaligheid is ellen„
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dig, alleen de wedergeboorte der school kan genezing brengen.
Woordkramerij zonder zaakkennis, kundigheden zonder formeele,
noch practische waarde worden aangebracht! Waarom heeten de
stadsscholen Latijnsche scholen ? Wat moeten een schrijnwerker, een
metselaar met Donatius, met Miltiades, met brieven van een Romeinschen burgemeester beginnen? In het schoolwezen heerscht nog het
geloof der barbaarsche tijden : „God heeft de kinderen geschapen om
van buiten te leeren en Latijn te studeeren." „Men meent niet ten
onrechte, dat een professor en gezond verstand moeilijk samengaan".
„Met zalfjes en pleisters geneest men geen wonden, die door voortvretende etter bodemloos diep zijn". Het schooltoezicht moet aan de
kerk ontnomen worden. Alleen in landen als Egypte, Lacedemonië en
Athene, waar liet onderwijs voorwerp van staatszorg was, hebben
modelscholen bestaan. Noodzakelijk was dus de oprichting van een
staatscollege, tot het geven van advies aan den vorst, tot het houden
van toezicht op de geheele opvoeding, tot het verleenen van geldelijken
steun aan hervormers, wier plannen anders zwarte haaltjes op wit
papier bleven en door de motten verteerd werden, of in een slagerswinkel terecht •kwam°n. Dat college z )u zich bezig moeten houden
met de lezing van Basedows werken en van de informatiën, overal
over schoolzaken ingewonnen. Door dat staatscollege zou de openbare
„gelukzaligheid" toenemen, het patriotisme worden opgewekt, de burgerdeugd opnieuw worden geboren ! Hoe de toestand door het slechte
onderwijs was geworden? „De formaliteiten maken den eenen burger
voor den anderen onbruikbaar. Voor geld en goede woorden kan ieder
promoveeren. Wat een aartscomische kluchtspelen worden daarbij afgespeeld. Testimoniums, die geen getuigschriften zijn. Examens zonder
onderzoek. Auteurs, die niet weten, waarover ze schrijven. Respondeeren, zonder zelf gevonden; antwoorden. Opponeeren, zonder te
twijfelen aan de waarheid van het bestredene. Kussen zonder eerbied
of liefde. Een ring voor alle vingers. Lofspraken, die zelfs, wien ze
gelden, niet voor waar houdt. Dankbetuigingen voor wat men niet
ontvangen heeft. Wenschen, die den wenscher nog onverschilliger zijn
dan de regelmatigheid van één lok uit zijn pruik. Klokgelui! Publieke
gebeden, waarbij niet aan God gedacht wordt. Eeden, die, wie ze
zweert, niet verstaat, niet houden kan, niet houden wil. De mode der
leugen bederft het nationale karakter". Dat alles moest door het staatscollege verbeterd worden ! Het moest ook allerhoogste examencommissie zijn. In een goed ingerichten staat moest geen mensch leven,
van wien niet van tijd tot tijd werd onderzocht, of zijn hoofdberoep
de gemeenschap meer schade berokkende, dan voordeel aanbracht.

Speciaal de geleerden moesten onder voortdurende staatscontrole
staan. Hun aantal worde jaarlijks bepaald. Voor het zestiende
jaar worde geen beroepskeus gedaan. Het onderwijs Lij zoo, dat kinderen, in de wieg voor professor bestemd, maar geen valkjes gebleken,
tot jongelingen opgegroeid, niet voor een ambacht onbruikbaar zijn.
Alleen, wie vermogen hebben, om goedburgerlijk tekunnen leven,
mogen zich aan de studie wijden. Wat baat het aan een gebrek lijdenden
geleerde, zegt Salomo, onder de menschen rond te wandelen? Geniale
proleetjes worden door den staat geadopteerd. De kerken mogen zooveel ambtsdragers op laten leiden, als zij verkiezen, mits de staat er
streng op toezie, dat ze een menschwaardig bestaan kunnen leiden.
Openbare scholen moeten een weldaad zijn en weldaden dringt men
niet op ! Alleen op grond van afgelegde examens verkrijgt uien de
waardigheid van geleerde. Om liet geloof mag niemand van het bezoeken der openbare scholen worden uitgesloten. De staat heeft de
aardsche welvaart der inwoners ten doel, hij mag deze desnoods door
dwang bevorderen. Een krachtig middel daartoe is burgerdeugd. Daar
onder duizend zielen er misschien geen enkele is, bij wie de rede
krachtig genoeg werkt, om die deugd te produceeren, heeft de staat
er belang bij, dat de kinderen de leer der vergelding als geopenbaard
gaan beschouwen. Iedere andere orthodoxie kan den staat onverschillig zijn.
De staatscommissie moet oprichten scholen voor niet- en scholen voor
wel-studeerenden. De eerste worden verdeeld in „groot'', kostelooze
scholen, waar de helft van den tijd aan handenarbeid wordt besteed,
voor de groote massa, en ,,kleine", betalende scholen voor de gegoeden, de tweede worden onderscheiden in gymnasiën en academiën,
„orakels der provincie " De „grootti' scholen zijn eenklassig, zonder
afdeelingen. De verplichte vakken zijn lezen, schrijven, rekenen, zedenleer, zielkunde, natuurkennis, zooveel godsdienst, als voor gezin en
beroep wezenlijk nuttig is, natuurlijk niet het noodige bewijsmateriaal
en staatsregeling, alles natuurlijk elementair. Dat de staat niet dulden
mag, dat uitgediende korporaals en afgedankte stalknechts met het
onderwijs belast worden, is begrijpelijk.
De „kleine" scholen hebben drie klassen, voor kinderen van
6 10, van 10-13 en van 13-15 jaar. De vakken zijn : moedertaal
zonder grammatica, kalligraphie, rekenkunde, meetkunde, mechanica,
natuurkennis, anatomie, Tissotsche diaetetiek, religie-onderwijs, zedenleer, staatsregeling, historie, aardrijkskunde, het leeren lezen van een
courant, van een lexicon, en van genealogische tabellen, de beginselen
der heraldiek, drie maanden Latijn tegen den tijd, dat deze taal onder
de beschaafden weer algemeen wordt. Met zulke scholen toch, als
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Basedow projecteerde, zou de algemeene gelukzaligheid toenemen en
een nieuw Athene zou in het Duitsche vaderland verrijzen. Van heinde
en ver zou de jongelingschap toestroomen en dan zou het Latijn weer
wereldtaal zijn. Met profetischen blik voorspelde Basedow, dat dit
voor 1850 zou geschieden. Voor deze scholen zijn niet alleen onderwijzers noodig, maar ook een „educator". Zonder zedelijke opvoeding
beteekent het onderwijs niets, zonder onderwijs zedelijke opvoeding
reeds veel, verbonden geven ze alles, wat menschen doen kunnen in
het belang van gezin, staat en nakomelingschap. Voor die zedelijke
opvoeding moet men een speciaal talent bezitten, niet over andere
dingen behoeven na te denken, opdat men in staat zij, nieuwe oefeningen in de deugd uit te vinden. Aan dien educator wordt ook
opgedragen het instellen van ambten onder de leerlingen, noodig voor
practisch onderwijs in de moraal. Behalve deze educator zijn aan de
kleine scholen verbonden een elernentarist, een moralist, een physicus
en een historicus. Het rectoraat, niet liet Staatscollege correspondeerende, bekleedt ieder om beurten een jaar. De elementarist, die evenals de educator zijn moedertaal spreekt, geeft onderwijs in lezen,
kalligraphie, rekenen en handteekenen, vooral van geometrische
figuren. De drie andere onderwijzers hebben de twee hoogste klassen
voor hun rekening. De moralist, die Fransch spreekt, onderwijst
ethiek, religie en staatsregeling, de physicus en de historicus gebruiken
Latijn als medium.
Basedow wenscht, dat ook het spelen leeren zal zijn en dat het
leeren het karakter van onderhoudend spel zal dragen. Bij alle kennis, die
aangebracht wordt, vrage men zich af, of ze voldoende voorbereid is.
Het gymnasium is bestemd voor jongens van 15 tot 20 jaar. Het
telt drie klassen. De lessen dienen alleen, om mogelijk te maken, dat
de leerlingen zelf gaan lezen, zelf gaan onderzoeken, zelf gaan denken.
Het opvoedingsdoel is hier, de jeugd wijs, deugdzaam en vaderlandslievend te maken. Daaraan staat het onbeteugelde lezen in den weg.
Kennis van goede boeken is daarom op liet gymnasium eisch. Daar
de geleerden het moreele zout der natie zijn, die het bederf van verstand en neigingen tegengaan, mag de staat niet op geld zien, waar
het hun vorming geldt. Worden jonge menscllen, met vergunning van
den staat, aan de studie gewijd, dan mogen zij niet langer bij hun
ouders blijven, maar moeten door den staat in een alumnaat worden
opgevoed, waarin ze niet „welustig" maar ook niet karig worden
gevoed en uniform worden gekleed. Behalve het minerval kon tot
onderhoud dier gymnasiën dienen een belasting, door kinderlooze
echtparen en gefyrtuneerde oude vrijers op te brengen, verhoogde
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successiebelasting bij overgang in een zijlinie, dubbel kostgeld voor
wie een onderscheidingsteeken op hun uniform zouden willen dragen,
contributies van wie 20 jaar lang hun naam in den Staatsalmanak
zouden willen zien prijken en schenkingen van wie als donateurs op
de pleinen der hoofdstad in eeuwigdurende herinnering zouden worden
gehouden.
Behalve een educator, die boven zijn salaris tafelgeld moet ontvangen, opdat hij, aan te geven diners, de aanstaande „geleerden"
met heeren en dames in aanraking kunne brengen, en die Franschman of Erigelschman zijn moet, zijn aan een gymnasium verbonden een
rhetor, die Duitsch en Latijn spreekt, een philosooph-mathematicus, die
in de moedertaal onderwijst, en een graecus-antiquarius.
Voor de universiteiten wenscht Basedow een leerstoel in de theorie
van het patriotisme. Voor de geleerden zou een ambtsteeken wenschelijk zijn. Het Staatscollege moet het oppertoezicht over het tooneel
hebben. Een groot theater is noodig voor de massa, een klein voor
de hoogere standen. De acteurs moeten het gymnasium doorloopen
hebben, de actrices in een weeshuis zijn opgevoed ! Ook liet auteurschap kome onder staatstoezicht. Er wordt te veel en te slecht geschreven. Het staatscollege bepale, of er behoeften zijn, waarin moet
worden voorzien, en wijze de geleerden aait. die deze taak hebben te
vervullen. Dat de kerkelijke censuur verdwijnen moet, is begrijpelijk.
„Zoolang haar autoriteit de dwaling beschermt, kan de waarheid niet
zegevieren". Meer zegt Basedow niet, de censuur mocht anders zijne
„ Vorstellung" eens op den index plaatsen en hoe kreeg hij dan de
gelden bijeen, die hij noodig had voor de uitgave van zijn Elementarbuch en zijn Elemen tarwerk ?
Een jaar lang bracht hij nu door „met buigingen te maken voor
waardigen en onwaardigen". Hij had ten minste 6000 Thaler noodig
en nog voor twee of drie jaar het salaris van een amanuensis.
In Kopenhagen was Prof. Schlegel, in Hamburg Ds. Alberti, in Berlijn
Ds. Gillet met Mozes Mendelsohn, in Zwitserland Lavater voor hem
werkzaam. Aan Catharina II van Rusland schreef Basedow: „Ik sidder
van verrukking, nu ik staren mag in den glans van de door God gezegende, de geheele wereld doorstralende menschenmin, die den troon
Uwer Keizerlijke Majesteit tot een nooit gezien evenbeeld van den
goddelijken maakt". De buiging bracht 1000 Thaler op! De troonopvolger Paul Petrowitz teekende voor 500 Thaler, Christaan VII van
Denemarken voor 900. De vrijmetselaarsloges, aan wie Basedow geschreven had als „een altijd werkzaam vriend van deugd en wetenschap", lieten zich evenmin onbetuigd, de grootmeester, de Erfprins
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van Brunswijk, was een van de geestdriftigste lichtvrienden. In 1771
was reeds 13000 Thaler voor het groote werk bijeen. Sinds Januari
1 768 werkte Basedow aan het Elementarbuch. Wat liet worden moest,
was hens zelf echter niet duidelijk. Die gecollecteerd of gecontribueerd
hadden, moesten raad geven. Schlege , Klopstock, Mendelsohn werden
te hulp geroepen. Zijn eerste probeersel, wijsheid voor kinderen, die
nog niet lezen kunnen, werd door Basedow afgekeurd, toen het gedrukt was. Aan „drie voortreffelijke stilisten" droeg hij de omwerki,ig
op. In 1770 verscheen liet Methodenboek voor vaders en moeders van
familiën en volkeil en liet Elementarboek voor de jeugd en voor hare
onderwijzers en vrienden in beschaafde standen. Samen heetten ze het
Elementarwerk. Het methodenboek, waarvan in 1771 de tweede, in
1773 de derde druk verscheen, moest een algemeene paedagogiek of
scholastiek zijn, maar alleen drie van de elf hoofdstukken beantwoordden eenigszitis aan liet doel. Een aanzienlijk gedeelte is compilatie
uit de Vorstellunb en uit de Practische Philosophie. Ook Rousseau's
Emile betaalde schatting, al werd dit niet onomwonden altijd toegegeven. Er waren nog nuchteren, die in Basedow bovenal den kwakzalver zagen, de groote meerderheid had echter het meeste oog voor
de kleinste helft van zijn wezen, den profeet. „Lavater haalde geld op,
als was liet voor een kruistocht, hij copieerde en excerpeerde Basedows brieven als heilige codices". „Basedow was de grootste weldoener van liet lnenschelijk geslacht." Binnen tien jaren tijd zou de
jeugd verlicht, zouden de zeden hervormd zijn. Het verloren paradijs
was teruggevonden. liet vrederijk daalde neder. Alleen, meende Lavater,
één ding ontbrak nog als noodzakelijke appendix : een Christelijk
Elementarwerk
Minder geestdriftig was Schlegel, rector in Heilbron. De „groote"
scholen hadden zijn sympathie, de „kleine", de gyrnnasiën en de universiteiten, zooals Basedow zich die dacht, achtte hij theoretische
kaartenbuisjes. „Is het wel zoo zeker," vraagt hij, „dat hooge stand
en opvoeding, lage geboorte en verwaarloozing der kinderen samengaan?" \Vaarom dan die „kleine" scholen? Waarom geschiedenis als
leervak geschrapt op de gymnasiën ? Waarom de universiteiten in
kleine steden opgericht, als men tevens den eisch stelt, dat aan een
universiteit een hooggerechtshof, een bevolkt weeshuis, een tuchthuis,
een armhuis en een lazareth als oefenscholen verbonden zullen zijn ?
Schlegels grootste grief is echter de door Basedow gewilde neutraliteit. Basedows argument: als alle gezindten in het onderhoud der
openbare scholen bijdragen, moeten deze voor alle gezindten openstaan, vindt hij een sofisme. „Kunnen dan alle vreemde kooplui, die
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invoerrechten betalen en dus ook de scholen mee helpen ondersteunen,
op den geest van het onderwijs invloed oefenen? Dat de neutraliteit
de verdraagzaamheid zal bevorderen, is nog problematiek. Zullen we
ter wille van dat onzekere resultaat nu uit de school verwijderen, wat
de kracht in het leven, de troost in het sterven heeft bewezen te zijn?
Van gebrekkig patriotisme, terwille waarvan de gemengde school voor
de dissenters noodig zou zijn, heeft Schlegel nooit iets bemerkt. In
ruil voor Basedows moraal wil hij den invloed niet missen van een
opvoeding in positief Christelijken geest. „Op de vermoedens der natuurlijke religie bouwt men geen deugd, zelfs geen maatschappelijke. Wat
men daarmee bereikt, is zelfgenoegzaamheid, eigengerechtigheid. ,. Misschien leert ze mij de plichten, die ik volbrengen moet, maar de
kracht, die te volbrengen, schenkt ze mij niet." „De rede geeft mij
houten degens in den strijd tegen het machtige kwaal ! Ze kan mijn
geweten doen ontwaken, maar mij vrede schenken, nooit'.
Scherper liet zich Schi özer, hoogleeraar te Góttingen, uit. De
Emile van Rousseau was bizarre, die van Basedow gevaarlijk, beide
onnatuurlijk. De Emile van Rousseau is tot zijn vijftiende jaar een
ignorant, maar een beminnelijke, die weet, dat hij niets weet; die van
Basedow weet evenmin iets, maar is een blaaskaak, die zich professor
waant, omdat hij van alles iets gehoord heeft, terwijl hij van niets
iets begrijpt. Het Universalementarboek is niet alleen onbruikbaar, liet
is schadelijk. 't Is een affaire de finance. Wie weet, dat historie de
beste leerstof voor „moraal education" is, moet zich verbazen over de
paedagogische onwetendheid, die heil van abstracties verwacht. Te
meenen, dat men beter Latijn uit het Eleinentarboek dan uit Cicero
of Caesar zal leeren, •is zoo pedant, dat men er niet eens boos over
kan worden. Als voorbeelden van den nonsens, door Basedow ter
oefening gegeven, citeert bij : Die Ceder am Canal hat eine Ritze und
ist patient. Der Schwan liebt Brey, aber nicht einen Steinwurf oden
Quaal. Das Gartenbeet tragt Bete, aber ist kein Beft, darurn ich
bathe, wenn man es mir nicht böthe. Flöhe lassen sich nicht erflehen
Die Wanze plagt den Walest, enz.
Het luchtledig in zijn kennis, meent Schlegel, zoekt Basedow op
te vullen met de behandeling der sexueele kwestie, een cynische,
immoreele gril, waarbij Rousseau's grillen wijsheid zijn. Basedow brengt
het verbalisme, die pest van het onderwijs, in de school terug. Hij
vormt enkel ingebeelde praatjesmakers. Het heele Basedowsche zaakje
is hem te „mercantiel "; „hij houdt niet van prijscouranten".
Intusschen had Basedow weer iets nieuws op touw gezet. een
„Educationshandel" ten behoeve van huisgezinnen en scholen, waarin
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voorwerpen verkrijgbaar zouden zijn uit 't gebied van natuur, kunst,
handwerk enz. Een in wis - en natuurkunde ervaren man moest eerst

een tijdlang allerlei steden, Amsterdam, Dresden, Venetië enz. bezoeken en dan over doel, vorm, grondstof, kosten enz. nadenken, voor
tot de fabrikatie kots besloten worden. Een vennootschap met 30000
Thaler kapitaal werd voorloopig voldoende geacht.
ILi 1174 verscheen een nieuwe druk van liet Eienmentarboek, nu
onder den titel Elcmentariwerk. Een Frausche uitgave van Huber, een
Latijnscile van Mawfelsdorf werden tegelijk aangekondigd. De motto's
luidden
Herr, unser Gott, vernlehre Erkenntnis und Zuafriedenheit
Des Lasters Macht zerstóre und bessre die verderbte Zeit

en
Ftïhrt weislich eure Jugend,
Als Lottes Eigentune!
So zeugt der Nachwelt Tugend

Fair unsrer Zeiten Rulim.
Het boek werd „fussfállig-dankbar' opgedragen aan Jozef II,
Catharina 11, Christiaan VII, en Leopold van Ashalt-Dessau.
Basedow bleef de grootste bewonderaar van liet boek, vooral van
de gedeelten, die door hem en niet door Wolke waren geschreven.
Volledig vond Basedovr zijn werk nog niet. Het moest gecompleteerd
worden door een handboek voor liet onderwijs in dien godsdienst,
welken de ouders voor geopenbaard zouden houden, een uittreksel uit
Rollin, een algemeene geschiedenis, een geschiedenis van Duitschland,
een verzameling landswetten, een uittreksel uit een leerboek voor
^iandelswetenschap, een poëtiek en een chrestomathie.
Als hoofdbeginselen gaf Basedow: „Niet veel, maar met lust ; niet
veel, maar methodisch ; nietveel, maar enkel nuttige kennis."
Als in de oudheid moest de school weer speelplaats worden.
Daar het onderwijs methodisch zijn moest, mochten jonge kinderen
nog niet bidden, geen kerk zien en bij geen godsdienstige plechtigheid
tegenwoordig zijn. Ook mochten ze geen roode kleederen dragen.
Bij den overgang van den kleinkindertijd in een volgende periode,
komen de vriendinnen der moeder, om liet kind 'nieuwe kleederen
aan te trekken, nu hoogrood als symbool der ontwakende schaamte.
Het oude speelgoed wordt opgeruimd. Daarna doet vader een kort
gebed. Goede zangers heffen een loflied aan. Het kind bidt voor de
eerste maal. Vader legt liet de handen zegenend op. De zangers
zingen weder. Het kind krijgt een beker water met wijn en doet zijn
eersten kerkgang ! Men schijnt alle oog verloren te hebben in de

Aufklärung voor het Cotnische, het onechte, het theatrale. Het oordeel
is niet eenzijdig, dat Prof. Bavinck velt : „Alles moest gemaakt, mechanisch in elkaar gezet worden. Er was voor alles een vast model,
het leven werd gekneld in vormen, die liet onderdrukten en doodden.
Het was de tijd van conventie en gemaniereerdheid, van ontiatuur en
wansmaak, van kunst zonder natuur, van vorm zonder inhoud, van
leer zonder leven". Zelfs bij een zuigeling moest een deel van den
dag leertijd zijn. Alles practisch ! Het practicisme leidde er Basedow
zelfs toe, als gewenschte oefeningen voor te schrijven: het loopen op
zwak ijs, het redden van drenkelingen en liet passeeren van smalle
vondertjes. Naar zijn meening zou het menschelijk geslacht veel gelukkiger zijn, als allen in huis ten minste eenmaal per week eens
walsten.
De honderd kopergravuren — waarvan 82 van Chodowiecki
waarmee het Elementarwerk versierd was, vielen niet in ieders snaak.
Trapp meende, dat de platen, die de zielswerkingen voor moesten
stellen, weinig doeltreffend waren. Goethe achtte het een bezwaar, dat
de teekeningen de aandacht verstrooiden, „da in der wirklicllen Welt
doch immer nur das Mögliche beisanirnensteht und sie deslialb ungeachtet aller Mannigfaltigkeit und scheinbarer Verwirrung immer
noch in allen ihren Teilen etwas Geregeltes hat. Das Elementarwerk
zersplittert sie ganz und gar, indern das, was in der Weltanschauung
keineswegs zusammentrifft, um der Verwandtschaft der Begriffe willen
neben einander steht, weswegen es auch seiner sinnlich-methodischen
Vorzüge ermangelt, die wir aliulichen Arbeiten des Amos Comenius
zuerkennen mussen".
Er zijn ernstiger bezwaren, dan de door Goethe genoemde. Basedow loochent hare rechtmatigheid. Ze zijn een gevolg van de verfijnde schijndeugd, een overblijfsel van de oeroude onwetendheid in
zake opvoeding, een bewijs van gebrekkige verstandelijke en zedelijke
vorming. Er waren er, die zich stootten aan de afbeelding eener
kraamkamer met bijbehoorende polderjongensachtige toelichting. De
platen, die den invloed der religie uitbeelden, zijn karakteristiek. Een
er van stelt een onderwijzer voor, een kindervriend, naar wien leergierige kinderen gaarne luisteren, die zonder tegenzin lezen enz.
hebben geleerd. Op een andere is een bedehuis afgebeeld, met liet
opschrift: „Wandelt voor God, doet wel, ook uwen vijanden. De
„leeraar der deugd" opent de samenkomst met een driemaal herhaald
„Heilig is onze God." Begeleid door een zangkoor of door instrumentale muziek, twee violen, een waldhoorn en een trompet, neemt
de gemeente dit voto over. Uit haar naam wordt dan de belofte af-
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gelegd : „Wij willen voor God wandelen, goed doen, ook onzen
vijanden". Ergerlijk is de manier waarop Basedow het Lutheranisme
veraanschouwelijkt. Afgebeeld wordt een doopplechtigheid in 1590 te
Dresden, waar onder bescherming van den om crypto-calvinisme onthoofden kanselier Crell de duivelbanning afgeschaft werd. De vader
van het te doopen kind, een slager, heeft onder zijn jas een bijl verborgen, waarmee hij den predikant den schedel wil klooven, als deze
bij den doop liet mocht wagen, den duivel niet uit te bannen. Als
tweede gravure ter typeerit ► g van het Lutheranisme geeft Basedow een
avondmaalsviering te Leipzig, waar de koster cie rangorde, waarin men
aantreden mag, laat afhangen van de grootte der fooi, die hij ontvangt.
Zulke hatelijkheden zijn kenmerkend voor de mate van Basedows
beschaving. „Auf die unbegreiflicllste Weise verletzte er die Gemüter
der Menschen," schrijft Goethe, „ja er beleidigte sie ohne Not, indem
er seine Meinungen und Grillen ober religiöse Gegenstande nicht
zuruckhalten konnte. Auf eire harte und unverantw,ortliche Weise
erklarte er sich vor Jedermann als den abgesagtesten Feind der
Dreieinigkeit und konnte gar nicht fertig werden, gegen dies Geheimnis zu argunientieren".
Basedow is zoo'n merkwaardig voorbeeld van fanatieke theoretische verdraagzaamheid. Terwille van Mozes Mendelsolin c.s. laat hij -men moet eerbied hebben voor de godsdienstige overtuigingen van
andersdenkenden onder de dieren, wier vleesch gegeten wordt, de
varkens weg, maar bij de geograpllische platen is er een, die een
geboeide voorstelt, op een wagen gebonden en door twee ruiter,
met getrokken zwaard begeleid, weggevoerd, omdat hij niet gelooft,
dat de doop dooreen dronken of een onzedelijken predikant van dood en
duivel verlost, en een ander veraanschouwelijkt een consistorium, als
Sions wachter, de hulp inroepende van de overheid, de voedstervrouwe der kerk, om schrijvers, drukkers en koopers te straffen van
boeken, die niets tegen de deugd leeren, maar geen ja en amen
zeggen, op wat de dominees leeren. Zeer waarschijnlijk moest deze
gravure de behandeling vereeuwigen, die hij, Basedow, in Altona, had
ondergaan. Beleedigingen vergaf deze leeraar der deugd o zoo moeilijk. 'Terwijl hij anders zeer op de practijk gesteld was — nadat de
sexueele onderwijzing aan tien- of twaalfjarigen was gegeven, moesten
vijftien,;arigen met ouders of onderwijzers eenige malen naar een
hospitaal gaan, om te zien, hoe hoeren en echtbrekers voor hun
licht geachte zonden boeten moesten — scheen hij in andere opzichten met de theorie alleen tevreden te zijn.
De zedenleer b.v. moest noodwendig onderwezen worden. Met wis-
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en natuurkunde vormde zij het belangrijkste van wat te weten is. Men moet
daarbij niet uitgaan van de stelling: De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid ; er kan al heel wat goeds in de ziel zijn, voor ze
den Heer leert vreezen. (]rondstelling der zedenleer moet zijn : Zoek

uw genoegen, of uw zaligheid met al uw kracht en gij zult ze vinden.
Deze stelling vindt haar bewijs in de algemene eigenliefde. Dan heeft
de moraal dus een onwankelbaar fondament. Daaruit vloeiei dan (Ie
andere stellingen voort als : Zoek de gunst en het vertrouwen te winnen van alle menschen.. die invloed op Uw lot hebben kunne.
Sprookjes waren voor de zedelijke vorming schadelijk. Das Jahrhundert der Feenniirchen und der Fabelnwiederholung muss ein Ende
nelitnen. ,,Flet spontane en onmiddellijke, het oorspronkelijke en geniale,
het mystieke en contemplatieve werd door die Aufklârung instinct
matig gehaast. Het deed afbreuk aan het redelijk, gezond verstand en
benevelde het. Klaarheid, nuchterheid, algemeene verstaanbaarheid was
de maatstaf der waarheid " Die nuchterheid komt ook uit in liet antwoord op de vraag : Wat was den eersten Inenschen onbekend ? Antwoord : Braadworst, een spiegel, een leuningstoel, een veeren bed enz.
In exclamaties als : „Een nienschenvriend moest wenschen, dat er geen
mythologie bestond !'' In defini eie's. als die van Basedow: „vrucht
van een twintigjarig nadenken is evenveel waard als een kwartijn
met goeden inhoud". — „Waarheid is een nuttige regelmatigheid in
weten, gelooven, verwerpen, vermoeden en twijfelen, nuttig niet in
bepaalde, in gansch bijzondere omstandigheden, maar te allen tijde.
Zooals de deugd de regelmati^heid onzer handelingen is tot iiut van
het algemeen, zoo is de waarheid de regelmatigheid onzer oordeelen
tot nut van het algemeen.`
Bij volle waardeering van wat Basedow op het voetspoor van
Locke, Comenius en Rousseau voor verbetering van liet onderwijs
in de zaakvakken gedaan heeft, mag niet worden ontkend, dat op
zijn voetspoor de geest van onverdraagzaamheid der neutralisten, van
platvloerschheid der practicisten noodlottig is geworden voor onderwijs en opvoeding beide. Slot volgt.
N.
P.O.
-
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Bilderdijks afhankelijkheid van Leibniz.
Elk groot man onderscheidt zich door het genie, dat hem alleen eigen
is. Maar hoeveel oorspronkelijks hij ook bezitte, hij kan toch niet begrepen
worden, afgedacht van zijn vaderen, buiten verband net zijne tijdgenooten.
Hij staat niet los van zijne voorgangers, niet vrij van zijne volgelingen. Hij
kan niet verstaan worden buiten liet kader van zijne vrienden en zijne
vijanden. Het genie wordt gegenereerd uit liet levensproces zijner dagen.
Daarom zegt Henry Joly in zijne Psychologie des grands hoormes: „S'il en
était autrenlent, toot grand hormne serait un nmiracle ou un nionstre". Elk
groot man stelt ons voor de vraag, niet slechts wat hij is, maar ook boe
hij ontstond ? Allen, die als sterren blieken, en voor velen leidsman zijn,
vingen zelven aan met volgeling te wezen. De ontwikkelingsgang van elken
groote was eerst een treden in liet voetspoor van een ander. Elk groot
man heeft een meester, doch tusschen den leerling en het exempel, dat zijn
enthousiasme wekt, wringen zich immer nog een groot aantal anderen, die
ook hun invloed oefenen. Hij zoekt gemeenschap niet de grootera, die hem
voorafgingen en leert van hen, wat noodig is om straks ook zelve nieuwe
banen te ontsluiten. Maar wat hij ontvangt van die hem voorgegaan zijn,
het wordt toch altijd nog weder op geheel bijzondere wijze zijn eigendom.
Alle invloed, dien hij ondergaat, vloeit hem toe door de lichtspheer van
eigen geniaal besef, waardoor al het vreemde tot iets eigens, tot iets
typisch individueels wordt gestempeld.
Zoo ook Bilderdijk. Hij had voorgangers, maar volgt toch niemand
slaafs. Hij was te koninklijk van geest om iemands juk te dragen. Wat
hij elders opnam, verwerkte hij tot een schoon geheel, dat voor den
spiegel van zijn bewustzijn stond, en in zijn werken U overal toespreekt,
maar dat hij toch niet als systeem heeft gegeven. Doch hoe waar dit ook
zijn mag, met betrekking tot één man staat Bilderdijk minder zelfstandig,
omdat hij zich overal door de vleugelen van diens denken gedragen weet.
Die ééne was Leibniz. Van hem was hij afhankelijk. Aan Bilderdijks grootheid wordt daarmede niet te kort gedaan, want Leibniz was zijn meester
op gebied van weten. Leibniz was grooter, om niet Ludwig Steen te spreken
„vielleicht der letzte Mensch in der Geschichte, der mit seinera weltüberschauenden Feldherrnblick des gewaltigen, alles umfassenden Stoffes Herr
geworden ware". Tot zijne volgelingen te behooren kon zelfs Bilderdijk niet
schaden.
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Busken Huet doet Bilderdijk onrecht door hem voor te stellen als een
neo-platonischen theosoof, die maar bij uitzondering rechtzinnig hervormd
protestant is 1). Dat schijnt slechts voor wie hem in De Dieren hoort zingen
Doch groot is het aantal nog der afgevallen Geesten
gepijnigd door berouw,"

als hij hen teekent als niet ten afgrond neergedaald, maar bewogen door
den drang om stof te zijn, roepend uit hun heimwee naar liet stof
„God hoort het — 't stof der aard
Omvangt hen. De Englengeest wordt met een lijf bezwaard,
Een lichaam, welks gestalte, en vormgestel, en leden,
Zich wijzigt naar elks aart, gevoel eis vatbaarheden,
En 't geestlijk aanzijn toont, in 't stoflijke uitgedrukt
Gevangnis, waar hun hart. gedwee in nederbukt l"

Indien wij niet aleer van Bilderdijk wisten, dan dat hij uit de verscheidenheid der zich incarneerende geesten de rijke veelvorllligheid der
dierenwereld verklaarde, als hij zingt :
„Vandaar dat onderscheid der duizenden van dieren,
Die aarde, en lucht, en zee, en meeren en rivieren,
Vervullen en door 't stof krioelen ;"

dan zouden wij geneigd zijn aan Neoplatonisme te denken. Toen de
Oostersclle godsdiensten en Oostersche wijsbegeerte net blaar mystisclien
tooverstaf de Westersche volken aanraakten, die opgevoed waren door de
Hellenistische denkers, werd er een syncretisnle geboren, dat magie en
astrologie tot ongekende ontwikkeling bracht. De daeinonen werden bcscl ouwd als werktuigen in de hand des toovenaars, aan wiens bevelels
zij onderworpen waren. Uit die crisis kwam ook liet Neoplatonisnie op niet
zijn emanatistische wereldbeschouwing, waarin de daernonen de gestalten
der dieren aannemen om er zich van te bedienen, waar liet gold magische
invloeden te oefenen op het lot der menschen. Apriori is het aannemelijk,
dat Bilderdijk, die zoo belezen was, wiens wetenschap zich zoo wijd uit
strekte, ook Jamblichus gekend heeft, die als de Egyptenaren geloofde, dat
de booze geniï diergestalten aannemen konden. En dat de dichter in BiIderdijk ook die voorstelling grijpen en in schitterend woordgewaad uitbeelden kon, wie zal het ontkennen ?
Maar toch gaat het niet aan hem daarom een neoplatonisch theosoof
te noemen. Het zijn gansch andere invloeden geweest, waardoor zijne wijsgeerige visie zich van dergelijke voorstellingen meester slaakte, die bij het
schijnbaar neoplatonische toch wezenlijk een ander karakter verkregen in
Bilderdijks wereldbeschouwing.
l.) Litterarische Fantasiën en Kritieken, XXIV, blz. 126.
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Als wijsgeer staat Bilderdijk in het teeken van Leibniz. En in Leibniz'
wijsbegeerte, die aan den wortel van al het materieele het energetischegeestelijke legt, was er plaats ook voor zulke bespiegelingen. Zij volgden
er wel niet onmiddellijk uit, maar zij streden er niet mede : „Dans ma
philosophie" zegt Leibniz, „il n'y a point d'esprit crée, qui soit entièrement
détaché de la matière''. En dus ook de engelen waren niet zonder lichaam.
Bilderdijk kon in poëtische visie met neoplatonische voorstellingen deze
Leibnizsche theoriën verbinden en ze daarin opnemen.
Bilderdijk voelt zich innig aan Leibniz verwant. De schrijver der bijdrage over het philosophisch element in de werken van Bilderdijk 1) noemt
Leibniz zonder twijfel BiIderdijks lievelings wijsgeer. En ook Dr. Bavinck wijst
op de groote beteekenis, die Leibniz had voor Bilderdijk. In de richting naar
een hoogere, geestelijke wereld werd Bilderdijk door Leibniz verder geleid 2). En veilig kan er aan worden toegevoegd, dat de verwantschap
tusschen die twee mannen nog veel inniger was dan gewoonlijk wordt
aangenomen. In strikten zin is Bilderdijk een Leibniziaan. Daarmede is niet
gezegd, dat er tusschen die twee mannen geen verschil was bij het vele,
waarin zij overeenkomen. Er was verschil, maar niet op de wijze als dat
gewoonlijk wordt aangenomen.
Gewoonlijk wordt Leibniz miskend. Omdat liet later opgekomen Deïsme
en de Aufklarung bij Leibniz' arbeid aansluiten, wordt hem ten laste gelegd
de geestelijke dorheid, die na hem kwam. Heine's beschouwing is juister.
„Leibniz", zoo zegt hij, „batte freilich kein systematischer Lehrgebaude
hinterlassen, sondern uur die dazu nötigen Ideen. Eines Riesen bedurfte es,
om die kolossalen Quadern und Sâulen zusammen zu setzen, die ein Riese
aus dem tiefsten Marmorbrüchen hervorgeholt und zierlich ausgemeisselt
hatte. Das war' ein schoner Tempel geworden."
Maar de reus kwam niet. En aan Leibniz kan het niet ten laste gelegd,
dat deze uitbleef. Zeker, er is verschil tusschen Bilderdijk en Leibniz, maar
niet dit verschil, dat Leibniz de dorre verstandsmensch is en Bilderdijk de
diepgevoelende ; dat Leibniz de man zonder geestdrift en bezieling en Bilderdijk de passievolle is, die de fijnste snaren der ziel doet trillen. Indien Leibniz
zulk een man geweest was, dan zou hij Bilderdijk niet in den gloed eener
geestdriftvolle vereering hebben gezet, zoodat hij zong:
1. Mr. Willem Bilderdijk, uitgegeven op machtiging der Bilderdijk-commissie
1906. M. C. Nieuwbarn 0. P. blz. 99-106.
2'. Bilderdijk als denker en dichter door Dr. H. Bavinck, Kampen, 1906, blz. 41.

„Gij, Leibniz, meer dan enkel sterveling!
Wien uw verdartlende eeuw, reeds vaardig tot verbasteren,
En 't dommer nageslacht, gelijk de Waarheid, lasteren
En snood verguizen, voor een Fichtsche razernij
Aanbiddend neergeknield.”

Neen, Leibniz was dichter, hoewel anders dan Bilderdijk. In zijne wijsbegeerte
is niet slechts grondig weten, maar ook de macht der intuïtie. Zij is een schepping
niet minder geniaal dan al wat Bilderdijk dichtte. Neen, dit was niet hetgeen
hen van elkander deed verschillen, veeleer waren zij hierin één, dat beiden
geroerd werden door een diepe passie naar Gods Majesteit en glorie. Ook
de Leibnizsche gedachtenwereld is een epos, waarin eenheid en harmonie
aan oneindige veelvormigheid doet recht wedervaren. juist omdat er door
Leibniz' ziel een machtige levensstroom ruischte, kon hij geen vrede hebben
niet het dorre mechanisme van Cartesius. Hij aanvaardde ook het mechanisme, maar bleef er niet bij staan. Hij wilde ook daarvan den grond. Niet
de slathesis sprak het laatste woord, maar hij begreep „qu'il fallait retourner à la métaphysique". Cartesius was de dorre verstacldsrnerisch, voor wier
de ziel slechts „denking" was en die daarom aan de dieren zelfs de ziel ontzegde.
Leibniz begreep, dat op deze wijze de levensverschijnselen geene verklaring
erlangden en hij schiep een wijsbegeerte, die door haar dynamisch karakter
het Cartesianisme aan diepte verre overtrof. H I t was juist de religieuse
aandrift, die hein drong een andere meer omvattende wereldbeschouwing
te zoeken. Hij aanvaardde hetgeen er goed was in de nieuwe methode, ma'ir
verbond er het gezond idealisme der oudere wijsbegeerte mede. Hij kon geen
vrede hebben met een wetenschap, die los stond naast de religie. Zijn geloof was niet slechts van nominale beteekenis voor hem, liet was de kern
van zijn leven. Zijne wijsbegeerte strekte er toe de religieuse en de natuurwetenschappelijke beschouwing der wereld in hoogere eenheid op te smelten. Voor het wetenschappelijk onderzoek eischte hij vrijheid, voor het
religieus geloof diepte en waarheid. In de groote worsteling tusschen geloof
en weten, die den nieuwen tijd kenmerkt, is hij een der reuzen geweest,
die het pleit voor de religie heeft gevoerd. Reeds het feit, dat hij dit probleem niet slechts stelde, maar het levensbelang, dat de christelijke religie
bij zijn oplossing had, klaar heeft gezien, kenmerkt hem als een man van
diep profetischen geest.
Toch droeg zijne wijsbegeerte kiemen in zich, waardoor zij medewerken moest de komende religieuse inzinking te bevorderen. Terecht is
hij de vader der „Aufklarung'' genoemd, maar daarom was hij nog niet verdord van geest. In hem leefde een warme liefde voor de Christelijke religie,
-
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zóó zelfs, dat hij zich bloot stelde aan het verwijt, als zou zijne wijsbegeerte opzettelijk door hem zijn uitgevonden ter wille van de religie. Toch waren
de verschillende religieuse richtingen met Leibniz weinig ingenomen. Zijn geest
was in hooge mate synthetisch. Hij had geen oog en geen hart voor de
kleine, soms zelfs niet voor groote verschillen. Hij was antisectariër in den
meest krassen zin. Hij spande zijn boog van het Roomsch Catholicisme
tot de uiterste vleugelen van het Protestantsche Christendom, wilde
allen vereenigen en behaagde daardoor aan niemand.
Ofschoon hij zijn gansche leven aan theologische en kerkelijke
problemen niet groote belangstelling had deelgenomen en ondanks
alle hem van R. Catholieke zijde voorgespiegelde gunsten, aan zijn Luthersch
geloof is trouw gebleven, lag hij onder verdenking van ongeloof. En toen
hij den 15en Nov. 1716 eenzaam en verlaten stierf, was er noch van liet
hof, noch van de kerk iemand aanwezig om hem de laatste eer te bewijzen. Als alle groote mannen leed ook Leibniz onder de miskenning der
kleinen van zijn tijd. Maar toch, ook in zijn drang naar unie van al wat
Christen heet, was iets profetisch. Hij voorzag een toekomst, waarin alle
belijders van den Christus elkander noodig zouden hebben.
Het was geen gebrek aan warmte des genmoeds, waardoor Leibniz zich
van Bilderdijk ongunstig onderscheidde, geen gebrek aan geestelijke diepte.
Toch was er verschil, maar zulk een, dat voornamelijk opkwam uit het
verschil van tijd, waarin beide mannen leefden. De genieën zijn toch ook
kinderen hunner eeuw, al schouwen zij diep in de toekomst. Het feit, dat
Leibniz aan het einde, Bilderdijk aan het begin eener periode van opgewekt
religieus leven stond, verklaart veel.
Leibniz kwam op en leefde tijdens eene periode, die in de Duitsche
geschiedenis eene der donkerste is uit geestelijk oogpunt. Voor zijn geestelijk leven kon dit niet zonder gevolg blijven. Als vele groote mannen, dankte
hij veel aan zijne vrome moeder, wier Godsvrucht zich afspiegelde in het
karakter van den zoon. Zij bleef een zegen voor haar kind te midden van
de dorheid der tijden, maar hem van hunne invloeden afsluiten vermocht zij
niet. De jaren na den Munsterschen vrede waren voor Duitschland jaren
van verval. Waren zij ook in ons land geen jaren van voorbijgeganen
religieusen bloei? De tweede helft der XVIle eeuw kan de vergelijking met
de eerste niet doorstaan. In de tweede helft was er inzinking, de eeuw was
over haar hoogtepunt heen, het ongeloof ontwaakte, het geloof wankelde.
Problemen kwamen op, waaraan men vroeger niet dacht. Gedurende heel
deze periode schommelde de balans tusschen een weder oplevend Epicurisme
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en een verouderend Christendom. In dien tijd ontbrak alleen nog een leidende,
de massa bezielende idee. Die moest nog geboren worden. Voor de XVIIIe
eeuw was het weggelegd deze voort te brengen. Voor het inzinkend geloof
stelde zich aanvankelijk nog niets nieuws in de plaats, maar dat nieuwe
doemde langzaam op uit de nevelen van riet ongeloof, totdat het eindelijk
zich ontpopte op eene wijze , waardoor tegenover de liefde van Christus
de naastenliefde, tegenover de souvereiniteit der godheid die der menschheid werd gesteld. En het is de onsterfelijke verdienste van Leibniz, dat
hij in die crisis eene wijsbegeerte heeft ontwikkeld, die daarom een steun
kon zijn voor de wankelende Christelijke wereldbeschouwing, omdat zij het
ideele der uitnemendste classieke en christelijke denkers aan het methodisch
exacte, dat den nieuweren tijd kenmerkt, heeft gepaard.
Reeds uit dit oogpunt is het verklaarbaar, dat Bilderdijk juist op Leibniz
terugging. Hij had behoefte aan een wijsbegeerte, die hem in staat stelde
tegenover het drijven van zijn tijd het Christelijk ideaal hoog te houden.
Toch was Bilderdijks tijd gansch anders dan die van Leibniz. Doch
dat anders zijn betrof niet zoozeer de beginselen, dan wel dat de eeuw
van Bilderdijk stond tot die van Leibniz, als de rijpe vrucht tot haar eerste
zetting in den bloesem. Leibniz stond, aan het begin van een sociaal proces,
dat in zijn consequentie de revolutie moest voortbrengen.
Het religieuse leven zonk in na den Munsterschen vrede, maar het
verzwakte merkbaar sinds den aanvang der XVIIIe eeuw. Als de zon van
den zonnekoning ten ondergang neigt, is het bewustzijn reeds levendig,
dat om vooruit te gaan men „de oude superstities" moet afschudden. De wijsbegeerte neemt een steeds m: er geprononceerd anti-Christelijk karakter aan,
en dank zij de religieuse inzinking, kon zij gemakkelijk inslaan bij de massa.
Ondiepe wijsbegeerte slaat lichtelijk breed de vleugelen uit.
Ook voor het moreel bewustzijn der schare bleef dit alles niet zonder gevolg.
De avond van het oude regime schitterde in een lichtglans van blijheid. De
adel zwelgde in genotzucht, de geestelijkheid in wereldzin en het volk tuurde,
verteerd van ijverzucht, door de hel verlichte vensters der feestzalen, waarin
de hoogere standen zich vermaakten. Rousseau prikkelde die opwakende afgunst door in naam eener hoogere gerechtigheid de gelijkheid der menschen
en de soevereiniteit van het volk te prediken. Zijn idealisme streelde de
sentimentaliteit en vervoerde de leerlingen uit deze scholen tot een heimwee
naar een quasi-natuur, dat in uitspattingen omsloeg, zoodra de massa haar
deel opeischte van de genoegens dezer rijken. De muitzucht greep schijnbaar plaats in naam eener idee, inderdaad echter ontsproot zij aan de laagste
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begeerten der massa. Doch de massa krijgt nooit meer dan een bespottelijk
deel van hetgeen zij begeerde en hoopte. Daar komt een oogenblik, waarop
zij bemerkt, dat zij door hare leidslieden bedrogen werd. Zij bemerkt, dat
hare lotsverbeteraars haar verlaten en zelven genieten van hetgeen door de
beroering der massa werd verkregen. In het revolutionaire proces was liet
immer hetzelfde verloop. De snel elkander opvolgende machthebbers brachten teleurstelling op teleurstelling, zoodat tenslotte „la farce sanglante" als
bloedige ontknooping moest komen. En ook het vergoten bloed kon hier
geene voldoening geven. Toen kwamen de veldheeren der eerste republiek,
zich aanstellend als bevrijders der kleine natiën, die zij overweldigden. Zij
plukten de rijken, opdat het volk hen als bevrijders zou beschouwen. Zij
werden ontvangen met uitbundig enthousiasme. Maar het verwachte geluk
kwam niet. De revolutionaire maatschappij moest ondergaan in altijd voortwoekerende ontbinding. En toen baarde zij den tyran.
Napoleon was geen wijsgeer, maar een egoïst van geniale energie. Hij begreep, dat handelen het werk is van den enkeling. En hij werdgemakkelijk meeste r over een geslacht welks geestkracht door een'bloedig idealisme was verwoest.
Napoleon schept orde. Hij werd de personificatie der idëen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. De massa juichte hein toe, volgde hem blind in al
zijn avonturen. Men geloofde in Napoleon. Toen het schrik was van rondom,
greep een geheime vreugde de menschen aan bij den aanblik van dezen
krijger, die allen deed bukken. Hij verplettert alle talent, dat hem wederstaat, maar is tevens een Maecenas. Zijn „empire" heeft op elk gebied een
eigen stijl. Hij neemt de glansen en de heerlijkheid van liet oude aan en
weet zich tevens aan liet volk aan te passen, dat hij overmant. Napoleon
verscheen aan den horizon zijner eeuw als de redder uit de klauwen van
het monster der anarchie. Zijne schepping was grootsch. H zelf was
grooter dan de maatschappij, die heng voortbracht. Dat blijkt uit het feit,
dat hem alles geoorloofd is. En toch, ten slotte vond de massa in hem
slechts liet spooksel van een ideaal, dat nog bitterder teleurstelling bracht
dan de revolutie zelve. Onder den scepter der revolutionaire leuze: ,, vrijheid, gelijkheid en broederschap" verkwijnden geheele geslachten. Naarmate
de leuze luider klonk, week liet ideaal terug, totdat eindelijk „la grande
armée" door honger en koude was omgekomen.
En toen kwam de wrake. De revolutie had gepoogd de religie en de aristocratie te vernietigen. Napoleon trachtte met concordaat en militaire adel liet verstoorde evenwicht te herstellen. Doch
hij slaagde er niet . in bevrediging te schenken. Zoo moest wel de
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XIXe eeuw aanvangen met reactie. Joseph de Maître, de Bonald,
Chateaubriand, Mad. de Stael e. a. bereidden de restauratie voor. Maar
zulk eene, die in wezen democratisch bleef. Ook zij waren kinderen huns
tijds en droegen ondanks henzelven bouwstoffen aan ons het gebouw der
moderne gedachte op te richten. In deze wortelden zij, ondanks hun rectionair karakter. De Maître had aan alle vrijheid doodelijken haat gezworen
Uit afschuw voor de Fransche revolutie wierp hij zich in de armen der
meest systematische theocratie. De Bonald was „la contradiction vivante"
van Rousseau. Chateaubriand beide voorafgaand „a fait, avec plus de puissance et d'éclat, pour le dogme catholique, ce que Bernhardin de St. Pierre
avait fait pour le théisnie." En van Mad. de Stael kan gelden : „Necker
était mort chrétien, sa fille voelut être chrétienne".
Een religieuse renaissance trad in niet de nieuwe aera, doch bleef aan
de oppervlakte, want al deze denkers, die de XVIIIe eeuw verwierpen,
voltooiden Napoleons werk en leefden uit een individualisme, dat in hem
als geïncarneerd was. Er is bij hen een antithese tusschen hun intiemste
gevoelens en hunne theorien, ingegeven door opvoeding en afkeer van de
platvloersche democratie.
Zoo was de tijd, die Bilderdijk genereerde. Hij aanstiouwde het einde van
het proces, dat Leibniz zag aanvangen. Hij zag de déczdentie van liet oude
regime, de anarchie der revolutie en doorleefde ook de hope, door Napoeni's ve r schijnen opgewekt. Zong hij niet:
Als, onder 't juk, den boei, den zweep van hun tyrann^n,
Met ingetrapte keel, een radeloos geslacht
Den naam der vorsten had verbannen
En „Eeuwig oorlob zwoer aan kr oon en opp r"Im2aclzt";
Toen sloeg van 's Hemels troon liet godlijk Alvermogen
De lastring, 't noodgeschrei, den lauwen bloedwalm, gd !
En de aanblik van zijn heilige oogen
Riep tot dien poel van gruwlen: sta
Hij wenkt, — een Held rijst op; cle Staatsorde is herboren,
En de eindelooze nacht verzwelgt haar eigen kroost,
De blijdschap laat Beur juichstenl hoores
„Napoleon verscheen, en 't aardrijk is getroost."

Ja, zoo zong Bilderdijk in 1810 en daarmede was hij de tolk van de
massa, die in Napoleon haar bevrijder begroette van den gru vel der anarchie.
Maar dat hij ook de teleurstelling diep gevoeld heeft, liet 'glijkt daaruit, dat
hij drie jaren later weder vaal hein Zong, maar nu uit gansch anderen
toonaard:
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Nog ruischt het schudden ons in de ooren
Der lotbus, zwanger van de dood
Der knapen, tot zijn prooi beschoren,
Wier bloed hem om de kaken spoot.
Europa, ja ! die Alverdelger,
Die gruweldader ging voorbij
Hij viel, dc bloed- en tranenzwelger,
Hij viel, en 't aardrijk is weer vrij

Ook in Bilderdijk leeft de reactie op en hij spande zijne titanenkracht
in om een politiek ideaal te verwerkelijken, dat aan zijne reli,gieuse inzichten re::ht deed. Stonden zij, die hunne namen schreven in de geschiedenis der Fransche letteren dezer periode onder liet teeken der Roomsche
kerk, Bilderdijk was ook in dezen zoon der Reformatie en zijne beschouwingen dragen ook in dit opzicht daarvan de merkteekenen. Maar als bij
de Fransche letterkundigen, die de restauratie voorbereidden, kon ook Bilderdijk zich niet ontworstelen aan al het nieuwve. Ook hij werkte Trede om
een nieuwe toekorist te doen dagen, waarin aan oude, onvergankelijke
beginselen een nieuwe functie zou gegeven worden.
Het gereformeerd beginsi heeft door zijn b trekkelijl - monisme niet
slechts diepte van visie, maar ook een groote lenigheid en een veelzijdig
aanpassingsvermogen. Er zijn er ook in onzen tijd onder onze tegenstanders, die liet gaarne versteend zagen en liet zóó willen vastklinken aan
liet ver verleden, dat het in het heden niet meer leven kan. Maar daardoor
heeft het zich nimmer laten boeien. Het wortelt diepin de"-historie, maar is er
toch niet met ketenen der slavernij aan vastgelegd. Het wordt gedragen
door beginseluil zoo veelzijdig, dat het zich niet blind behoeft te staren op
een verleden, dat onherroepelijk voorbij ging, naar hoopvol mag uitzien
naar liet nieuwe, dat zich ontwikkelde, want liet heeft een vermogen dit
in zich op te nemen en in liet licht van liet eigen beginsel te stellen. Het kan
,

zich assimileeren alle wijsbegeerte, die niet in wezen anti-christelijk is en

blijkt zelfs in staat de moderne wetenschap zich aan te passen.
Voor Bilderdijk was de wijsbegeerte van Leibniz een machtig instruiilent.
Leibniz had als wijsgeer wat Bilderdijk noodig had. Al liet ideale goed van de
wijsgeerige richtingen die de christelijke religie gesteund hadden en al den drang
naar het empirische streven, dat de nieuwste wetenschap kenmerkte. Leibniz
ging in universeele kracht Bilderdijk verre te boven. Breed en diep van
geest, was Leibniz op geen gebied van weten vreemdeling en bij alles bracht
hij mede een oorspronkelijk inzicht. Bilderdijk wist zich zijn mindere. Vooral
was het aantrekkelijk voor zijn dichterlijk genie, dat in de wereld van Leibniz
eenheid en harmonie heerschten. Die wereld lag onder den weerschijn van

goddelijk licht, dat haar deed baden in heerlijkheid, zoodat zij de beste
van alle werelden zijn moest. En waar zijn oog donkere schaduwen niet
ontwijken kon, daar zocht zijn wijsgeerig instinct naar paden, leidend tot een
hoogte punt, vanwaar ook die wolken van donkerheid gekleurd werden door
een zonne van goddelijk licht. Leibniz moest wel een diepen indruk op Bilderdijk maken. Hij was ja zijn lievelingswijsgeer, maar meer, Bilderdijk was
in den vollen zin des woords: Leibniziaan. Dat beteekent natuurlijk niet,
dat in alles zijn denken een copie was van hetgeen Leibniz had gedacht.
Wie nu een Calvinist wordt genoemd, is ook niet zoo slaafsch aan den
Geneefschen hervormer gebonden. Bilderdijk was een aanhanger der wijsbegeerte van Leibniz, in dien zin, dat hij diens grondideën overnam en bij
eigen licht verwerkte. Heel zijn arbeid draagt er de sporen. van. Als hij
zingt hoe:
„de lichtstraal, met de stern der Almacht uitgevloten
De logge stof doordrong, nog vormloos voortgesproten,
En 't eerste roersel schonk dier zelfontwikkelingskracht,
Die door 't bezield Heelal Gods scheppend woord volbracht ;"
dan is in die „zelfontwikkelingskracht" de sprake van de Leibnizsche
wijsbegeerte te beluisteren, die het heelal te zeer deïstisch scheidde van zijn
Schepper, alsof het een machine was, die bestaat en werkt zonder levensverband met God. Want Leibniz schoot te kort in het alzijdig in toepassing
brengen van de leer der- Heilige Drievuldigheid. Hij beleed haar, maar
voerde haar niet genoegzaam door, zoodat hij de verhouding tusschen God
en wereld niet diep genoeg vatte. Zoo ook is de Leibniziaansche wijsbegeerte
aap het woord, als hij van het stof zingt :
„ dit stof, dit zichtbre Schijn-heelal,
Wat is 't? — Van 't Geestelijk waar een enkele wedersclhal".
en van de harmonie der wereld getuigt:
„Neen, elk gedeelte ontfing 't benoodigde als een Deel,
Daar hooger vatbaarheid slechts voorzit in 't Geheel".
Daarin weerklinkt de symphonie van Leibniz' leer der harmonie, die de
wereld kennen leert als zóó. gebouwd, dat elk wezen, hoe klein ook, als een
nlikrokosmos op zijne wijze het universum voorstelt en weerspiegelt. Alles
hangt saam door voorbeschikte orde, die vanzelf leidt tot een machtig optimisme, dat immers ook weerklinkt in Bilderdijks lied
„In 't verleden
ligt liet heden,
in het nu,
wat worden zal".
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Blijkt reeds hieruit, hoe Bilderdijks wereldbeschouwing de genetische
ontwikkeling van het wereldproces naar Leibnizschen trant opnam, nog veel
sterker treedt zijn verwantschap met dien wijsgeer aan den dag in die
vraagstukken, waarin Leibniz tegenover het Christelijk dogma te kort schiet.
Dit geldt bijzonderlijk in zake het probleem der zonde. In Leibniz' harmonisch gedachte wereldvoorstelling streeft al het lagere naar het hoogere.
Ook tot de theorie der evolutie is door Leibniz den stoot gegeven. Het
kwade in deze beste der werelden stelde echter een probleem, voor zoover
het met de wijsheid van den Schepper, met zijne goedheid en liefde moest
harmonieeren. Met een zekere voorliefde behandelde Leibniz deze vragen.
1 let kwade moest er zijn. De wereld kan niet zonder het kwade wezen.
Immers, God alleen is volkomen en het schepsel is, reeds omdat het schepsel is, onvolkomen, wijl beperkt en eindig. Met die beperktheid van het
schepsel was dus de mogelijkheid van liet kwade gegeven. Met het creatuurlijk zijn was onvermijdelijk de mogelijkheid van de zonde verbonden. In
het geheel der dingen verhoogt het de schoonheid. Wat de schaduw is
voor de schilderij, de dissonant in de muziek, dat is het kwaad in de
schepping. Het doet hare heerlijkheid schooner glansen. Daar is onvolniaaktheid, afgezien van de zonde. „11 y a une imperfection originale dans la
créature avant le péché, parceque la créature est limitée essentiellement,
d'ou vient qu'elle ne saurait tout savoir et qu'elle se peut tromper et faire
d'autres fautes''.1)
Dat kwade nu, dat dus den schepselen als zoodanig eigen is, kan op
arieërlei wijze beschouwd worden, namelijk uit een metaphysisch, uit een
physisch en uit een zedelijk oogpunt. Uit metaphysisch oogpunt bestaat het
kwaad slechts als creatuurlijke onvolmaaktheid, dus als beperktheid, uit
physisch oogpunt is het kwaad een lijden, en het zedelijk kwaad treedt
voor ons in de zonde. Nu zijn deze twee laatste vormen volgens Leibniz
wel niet noodzakelijk, maar slechts mogelijk. „Or, quoique le mal physique
et le mal moral ne soient point nécessaires, il suffit qu'en vertu des vérités
éternelles ils soient possibles.''2) Nu kunnen wij het probleem zelf in dit
verband daarlaten, om er slechts op te wijzen, dat er bij deze beschouwing
van de zedelijke verhouding des menschen tot God, van zonde feitelijk geen
sprake kan zijn. Het komt alles op uit het feit, dat het schepsel geen God is.
Deze theorie moet noodwendig leiden tot een verzwakte beoordeeling der
zonde, waarmede de Gereformeerde levensopvatting allerminst vrede kan
-

1) § 20 Théodicée.
2) Ibid. § 21.
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hebben. Wel neemt Leibniz het bijbelsche verhaal over den zondeval en de
Nieuwe Testamentische beschouwing daarvan uitwendig beschouwd over,
maar den zin daarvan zoekt hij op eigen wijze. Het evolutionistisch karakter zijner wijsbegeerte moest, consequent doorgedacht, leiden tot een wereldbeschouwing, die hierin van de Christelijke afwijkt, dat zij voor de breuk
der zonde geen plaats laat. Hier is een punt, waarin de wijsbegeerte van
Leibniz te kort schiet, doordat zij de zonde zooal niet geheel uitwischt
dan toch tot een ontwikkelingsverschijnsel maakt, dat in zijn diepsten grond
een karakter verkrijgt, waardoor haar prikkel 'afstompt. Uit dit oogpunt
wordt zij ethisch oppervlakkig gemaakt. Daardoor moest op deze wijze de
Christelijke werelbeschouwing schade lijden. Leibniz zelve dacht daaraan
natuurlijk allerminst. Hij meende juist op deze wijze tegenover Bayle en
zijne school het goed recht der Christelijke beschouwing te handhaven.
En het kan niet ontkend, dat hoewel zijne wijsbegeerte de kiemen in zich
droeg voor deïsme, Aufklârung, evolutie en andere moderne theoriën, zij
toch desondanks groote diensten heeft bewezen aan Gods Koninkrijk, juist
in dagen, dat dit zeer fel werd tegengestaan. Leibniz heeft een breede
schare van ontwikkelden bewaard voor de kerk.
Hoe nauw echter de afhankelijkheid was, waarin Bilderdijk ten opzichte der wijsbegeerte van Leibniz verkeerde, treedt 'let klaarst hier aan den
dag, waar deze ondanks de bedoeling van Leibniz in conflict komt met de
Christelijke beschouwing. Dan blijkt Bilderdijk niet in staat deze tegenstelling te overwinnen door de Leibnische opvatting te reinigen van de
elementen, die een gevaar voor het Christelijk dogma in zich vervatten.
Van een verder ontwikkelen, van een loutering is geen sprake. Bilderdijk
blijft verward in de strikken van dit systeem, dat hij al te slaafs volgde.
Leibniz was voor hein dan ook niet de wijsgeer, dien hij boven anderen
stelde, hij was hem aleer. Hij was Bilderdijks geestelijke vader, voerde
heerschappij over zijn geest, inspireerde heel zijne visie in het wereldgeschieden. Critiekloos nam hij zelfs heel deze theorie over. In zijne
Verhandelingen, ziel-, zede-, en rechtsleer betreffende wijdt Bilderdijk ook een
hoofdstuk aan het kwaad. Van de schepping leert hij daar, dat zij dan
plaatsgrijpt „Wanneer de Almachtige, dat: is Alvolmaakte niet zichzelven
dacht, maar schepselen, dat is wezens, wier wezen van zijne invloeden
afhing". En zoo ontstond daardoor het onvolmaakte. Het schepsel verschilt „in wezen, en aart, oneindig van 't Goddelijk Wezen". Het geschapen
licht is vermindering van het licht, „verbastering van het ware licht, eene
verhulling van liet goddelijke''. Zoo ook is in God alleen het goede ; in het
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schepsel is slechts een „zweemsel van goed, waarin het ongoede, het
tegenstrijdige van liet goede zich kennen doet". En nu onderscheidt ook
Bilderdijk drieerlei kwaad, waaraan hij andere namen geeft dan Leibniz,
maar die toch inderdaad dezelfden zijn. Bilderdijk spreekt van een natuurlijk kwaad, een toevallig kwaad en een zedelijk kwaad. Het natuurlijk
kwaad bestaat in het lichamelijk wezen der schepselen. Dat is anders
gezegd, maar beteekent niet anders dan dat liet kwade wegschuilt in wat
Leibniz bij voorkeur noemt ,,I imperfection originale des créatures qui se
trouve représentée dans les idées éternelles". Het schepselmatige is in zijne
eindige beperking het kwade onderworpen, omdat het eindig is.
En ook hetgeen Bilderdijk toevallig kwaad noemt, een kwaad bestaande „in dat handelen der schepselen, aan 't welk wij een oorzaak van
samenloop, onafhankelijk van den aard der voorwerpen, toeschrijven", dat
voert tot verbastering en verderf, is inderdaad wat Leibniz noemt : U n
échaiitillon de la limitation originale des créatures, pour faire voir que la
privtion fait le formel des imperfections et des inconvénients, qui se
Irouvent dans la substance aussi bier que dans ses actions". En wat
het zedelijk kwaad betreft, wij schrijven er de oorzaak van toe
„aan den wil desgenen, van wien het voortkomt". En dit zedelijk kwaad
wortelt nu ook volgens Bilderdijk feitelijk in het creatuurlijk zijn. „Zonderen
wij", zoo zegt hij „hier voor een oogenblik geheel af de onvolmaaktheid,
die een ontbreken in liet goede is, en geene eigenlijke tegenstelling, welke
men stellig kwaad noemt. — Deze onvolmaaktheid ons echter 'onbekwaam
makende om volkomen goed te gevoelen, te handelen, moet inderdaad niet
een berusting en tevredenheid in die onvolmaaktheid gepaard gaan, en deze
berusting zelve is een kwaad. Want het hoogere goed boven ons zijnde en
niet instemmende niet onze natuur, stand en aardsche bestemming, die zich
ons opdringt, kunnen wij liet niet begeeren, niet beminnen, niet willen, niet
zoeken of wenschen. Even weinig als de plant een dier of het dier een
mensch of dier van verhevener aart kan begeeren te zijn".
Wij kunnen de nadere beschouwing van dit probleem nu daar laten
niet de pogingen onl er eene oplossing voor te vinden, om er alleen op te
wijzen, dat in dit licht toch eigenlijk de prikkel uit de zonde verdwijnt.
Zij wordt betrekkelijk noodwendig, wijl zij voortvloeit uit de beperktheid
van het schepsel. Zij verschijnt hier zelfs niet onder hooger aspect van
de eindbedoeling der schepping als openbaring Gods. Zij verklaart het
kwade uit het creatuur, dat toch niet helpen kan dat liet geen God is. Zij
gaat uit van een volmaaktheid Gods, die immers het schepsel noch behoeft te
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bezitten, noch behoeft na te streven in dien zin, dat het zou ophouden
schepsel te zijn. Inderdaad vernietigt zulk eene opvatting de schuld en doét
zij te kort aan het zedelijk bewustzijn, dat de Christelijke religie voor God
stelt, opdat het met kennis der zonde vervuld den zondaar zal doen vragen
naar de gerechtigheid van Hem, die als mensch ook een schepsel was,
maar toch geene zonde kende, opdat Hij tot zonde zou worden gemaakt.
Bilderdijk aanvaardde de Leibniziaansche wijsbegeerte tot in haar
antinomie met de Christelijke waardeering der zedelijke schuld. Maar evenmin als Leibniz zelf trok ook Bilderdijk de consequentie dezer theorie.
Zooals bij velen na hen was er ook bij" hen een gelukkige inconsequentie,
die hieruit opkwam, dat niet de rede, maar het geloof den grondtoon aangaf in hun wijsgeerig zien der wereld. Doch hierin nu juist gaat Bilderdijk
verre boven zijn leermeester Leibniz uit, dat hij beschikte over de harpe
der dichtkunst, van wier snaren de vinger des geloofs het lied des levens
deed weerklinken op een wijze als Leibniz dat niet vermocht. Bilderdijk
kon zingen :
Neen, mijn hart erkent een waarheid,
Die niet afhangt van Uw klaarheid,
Valsche spiegel zonder trouw,
In mijn ingewand gedreven,
Zal ik haar getuignis geven
Wie haar ooit miskennen wou.
Hij kende een waarheid, wier bronwel niet was zijne rede, maar waarvan Gods Geest getuigenis gaf in zijn gemoed. En dit groote goed had
Bilderdijk niet ontvangen in de philosophenschool van Leibniz, hij had
het niet gegrepen door de streefkracht zijner zoo energierijke ziel, maar hij
had het ontvangen als -een kind, want hij kende genade door zoen.
Maar om Bilderdijk te verstaan in veel, dat op den eersten aanblik vreemd
schijnt, is het noodig steeds in gedachtenis te houden, dat hij Leibniz verheerlijkt heeft „als meer dan enkel sterveling." „Gij" zoo zong hij van hem:
Boodt voor de pestsmet, eer zij veld won, tegengiften;
En 's Hemels balsem aámde uit uw onschatbre schriften ;
Gij die de waarheid zaagt, o Wijsgeer, waard dien naam,
Van wijsgeers hoogmoed vrij en wijsgeersbeuzelkraam !
Utrecht.
H. VISSCHER.
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1 f 0,65
.
.
Bij 20 ex. i f 0,70. Bij 30 ex. of meer
VERTELSELPLAAT (grootte 82 bij 110 eM), gedrukt in 9 kleuren,
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STANDERD voor de klassikale Leesplank
f 0,75
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.
DICTEERDOOSJE, gevuld met letters
Nu ik dezer dagen weer in de aanvangsklasse werkte en
getuige was van de vorderingen der kleinen in liet lezen, wil ik
gaarne mededeelen, dat de proef van uw methode mij bijzonder is
meegevallen; Nog nooit waren de kinderen op dezen tijd van 't jaar
zoo ver als nu in dezen cursus, waarin ik uw methode gebruik.
Ik schrijf U dit expres, omdat ik in mijn vorig schrijven eenigen
twijfel liet doorschemeren of ik wel gunstige resultaten zou krijgen
Niet de minste spijt heb ik nu, dat ik er toe overgegaan ben uw
nietliode in te voeren.
C. V. D. ZwET,
Hoogachtend,
U. d. Chr. School, Leiderdorp.
19 Nov. '12.
Ik heb het genoegen U te kunnen melden, dat de methode Hooge
veen op mijne school zal ingevoerd worden.
Ik geloof niet, dat ik teveel. zeg, als ik ze de beste onder de beste
noem, en dat wil tegenwoordig nog al wat zeggen.
H. C.:BAIJINGS, H. d. Sch. v. G. en M. U. L. 0.,
Onderw. i.d. paedagogiek ad. R. N. L. te Grave.
Gaarne verklaar ik, dat Hoogeveen's leesplank met bijbehooren mij
uitstekend voldoet. Van 't begin tot het einde der les zijn de leerlingen ijverig bezig. De resultaten hebben me werkelijk verrast. Nog
nooit hebben mijn leerlingen zoo spoedig lezen geleerd.
D. H. VERHAAF, Hoofd van school C te Zwolle.
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tussehen den tekst, Vierde druk. I'rjjs t 1.50. Geb. f 1.90
Doorschoten Ex, met wit schrijtpulliel" . . Geb. f 2.25
Naar aanleiding van versch illende aanvragen zUn van de
Leerbockcn van I)r.~I. G. de Boer, doorschoten, Uebonden
lvxcmplaren vel'krtigbaar gestold tegen iets verhoogrlen prjjs.
t

])1'.

l\I. G. I)E HOElL

DE ARMADA VAN 1639.

Met twee kaarten en een plaat. Prijs f 1,50.
Dr. JL G. DE :BOER en L..f. L)E "TILDE.

HISTORISCHE LECTUUR.
I. Oudheid en )Iiddeleeu\ven.
II. Nieu we Geschiedenis
III. Nieuwstc Geschiedenis. .
UITG~~ VEN

Prjjs 'f 1,60. Geb. f liDO.
Prijs f 1,GO. Geb. f 1,90.
Pr ijs f 1,60. Geb. f 1,60.

,rAN P. NOORDIIOltF rfE GRONINGEN.

P. WI]DENES. Algebra voor M.U.L.O. en voor verschillende inrichtingen van onderwijs met
beperkt wiskunde programma. Eerste stukje.
Prijs Gebonden . . . . . . . . . . . . f 0.80
P. WIjDENES, Antwoorden bij de Algebra voor
M. U. L. 0., Ie deeltje. Prijs . . . . . . . - 0.20
P. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE, Rekenboek voor
de Hoogere Burgerschool. Eerste stukje Derde
druk. Prijs Gecartonneerd . . . . . . . . - 0.90
Antwoorden op Rekenboek I. Derde druk . . . . . - 0.25
P. WIJDENES en. Dr. DE LANGE, Rekenboek voor de
Hoogere Burgerschool. Tweede Stukje. Tweede
druk, Prijs Gecartonneerd . . . . . . . . - 1.00
Antwoorden op Rekenboek II. Tweede druk. . . . . - 0.25
P. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE, Leerboek der
Algebra. Eerste deel. Tweede druk. Prijs Gecartonneerd. . . . . . . . . . . . . . - 1.00
Antwoorden op Leerboek der Algebra I. Tweede druk
- 0.25
P. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE, Leerboek der
Algebra. Tweede deel. Prijs Gecartonneerd . . - 1.00
Antwoorden op Leerboek der Algebra II. Tweede druk . ~ 0.25
P. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE, Leerboek der
- 1.10
Algebra. Derde deel, Prijs f 1.00. Gecart.
Antwoorden op Leerboek der Algebra III
. . . . .. - 0.25
P. WI]DENES en Dr. D. DE LANGE, Vlakke Meetkunde.
Eerste deel. Prijs Gecartonneerd . . . . . - 1.25
P. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE, Vlakke Meetkunde.
Tweede deel. Gecartonneerd . . . . . . . - 1.35
P. WIJDENES, Algebrarsche Vraagstukken. Eerste deel.
Prijs Gebonden . . . . . . . . . . . . - t .20
P. WIjDENES, Algebraische Vraagstukken. Tweede deel.
Prijs Gebonden . . . . . . . . . . . . - 1.50
P. WIJDENES, Algebraisch Teekenschrift, behoorende
bij Algebrarsche Vraagstukken. Prijs . . . . . - 0.25
P. WIJDENES, Vraagstukken over hoogere Algebra en
Rekenkunde. Prijs Gebonden . . . . . . . - 2.50
P. WljDENES, Antwoorden behoorende bij de Vraagstukken over hoogere Algebra en Rekenkunde . - 0.50
Uit de Beoordeelingen:
Kennismaking zij ieder leeraar of onderwijzer, die voortgezet rekenonderwijs moet geven, ten zeerste aanbevolen.
_
(Ooze Boekenschouw.)
Met overtuiging wordt de kennismaking met dit rekenboek
aanbevolen.
(Vacature.)
Dit Leerboek der Algebra draagt onze hoogste goedkeuring weg.
(Het Schoolblad.)
Na de aankondiging van het eerste en tweede deel van dit
Leerboek der Algebra behoeft er van het derde deel niet veel
gezegd te worden. Het vormt met de eerste twee deeltjes een
geheel, dat een helder overzicht geeft van de hoofdzaken der
elementaire stelkunde. Voor schoolgebruik stei ik dit werk
boven dat van de Heeren Derksen en de Laive, omdat het beknopter en niet minder duidelijk is.
('t Onderwijs.)

Uilgawen van P. NOORDHOFF te Gp:Jningen.
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KINDERSTUDIE.

Dat de Kinderstudie zich zoo spoedig eene plaats der eere verwierf, kan wel een ogenblik bevreemden, maar is toch zeer goed
te verklaren. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te geven.
Voor alle dingen komt wel de richting in aanmerking, waarin de
wetenschap zich in haar geheel en in al hare onderdoelen sedert den
aanvang van den nieuwen tijd beweegt. In vroegere eeuwen ging men
menigmaal apriorisch te werk; men verwaarloosde de waarneming en
trachtte de verschijnselen uit vooropgezette meeningen of algemeene
beginselen te verklaren. Maar daar is de tegenwoordige wetenschap
hoegenaamd niet meer van gediend ; ze heeft aan alle ijdele speculatie
den rug gekeerd en het oog uitsluitend op de ons omringende werkelij kheid gericht. Waarneming, onpartijdige, onbevooroordeelde waarneming is, gelijk men zegt, de eenige weg tot wetenschap. We moeten
niet wijs willen zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn; als kinderen
hebben we ons neer te zetten, aan de voeten der natuur, om te vragen
en te luisteren naar wat zij ons te zeggen heeft; gehoorzaamheid is ook hier
beter dan offerande, zij alleen leidt tot de vrijheid en de waarheid.
Want als wij de verschijnselen eerst onbevooroordeeld waarnemen en
leeren kennen zooals ze zijn, dan zal het daarna mogelijk zijn, om ze
te rangschikken en te ordenen ; om het verband te ontdekken, waarin
zij tot elkander staan ; om de wet op te sporen en te formuleeren,
waardoor zij worden beheerscht. En als wij het zoover gebracht hebben,
dan laat zich verwachten, dat wij ook de toekomst eenigermate zullen
kunnen voorspellen en leiden. De voorwaarden kennende, waaronder
zekere verschijnselen plaats hebben, zullen wij die voorwaarden in
het leven kunnen roepen en dus de natuur kunnen dwingen, om in
het door ons aangegeven spoor te wandelen. Weten is in den waren
zin des woords toch vooruitzien ; zooals de astronomie bewijst, die op
grond van , -de mathematisch berekende bewegingen der planeten jaren
en eeuwen vooruit de verschijnselen in den sterrenhemel voorspelt..
Deze empirische methode is nu niet alleen in de natuurwetenschappen toegepast, maar wordt vandaar op het terrein der geesteswetenschappen, met name ook van de psychologie, overgedragen.
Het streven bestaat, om de zielkunde geheel en al in eene natuurwetenschap om te zetten, en de psychische verschijnselen op dezelfde wijze
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te bestudeeren als die in de anorganische natuur. Terwijl men vroeger
uitging van de onderstelling eener aan alle menschen eigene ziel,
aan die ziel eenige vermogens toeschreef en uit die vermogens
de werkzaamheden der ziel afleidde, bewandelt men thans juist
den tegenovergestelden weg. Men laat de hypothese eener zelfstandige en onsterfelijke ziel ten eenenmale rusten, en beschouwt de
zielsverschijnselen, alsof er geene ziel was ; ook aan de theorie der
vermogens heeft men haar afscheid gegeven; men tracht het psychische
leven van den mensch niet meer te benaderen van bovenaf, maar van
onderen op. Eerst moeten de verschijnselen van het zieleleven onpartijdig waargenomen, beschreven, geordend, onder wetten gebracht
worden ; en misschien is het dan later mogelijk, om iets over het gemeenschappelijke in dat zieleleven, over het wezen en den oorsprong
van de ziel te zeggen. Maar in elk geval kan dit niet vooropgaan; het
moge aan het einde volgen als resultaat, als voorwerp van waarneming
en bestudeering dienen zich in de eerste plaats de psychische verschijnselen aan.
Ieder voelt, dat de psychologie daarmede eene enorme verandering onderging en een gansch nieuw, onafzienbaar veld van onderzoek
voor zich geopend zag. Want in vorige tijden schreef men eene psychologie, die een algemeen karakter droeg en voor alle menschen gold.
Maar thans is daar geen denken meer aan. Wellicht zal het later nog
weer eens mogelijk worden, om op grond van voorafgegane, eindeboze détailonderzoekingen zulk eene meer of min algemeene psychologie te schrijven. Doch voorshands hebben wij al onze krachten aan
de studie der verschijnselen van het zieleleven te wijden En hier staan
we nog maar aan het begin van een langen, langen weg, aan de grens
van een naar alle richtingen eindeloos zich uitbreidend veld. Immers, ten
eerste zijn die verschijnselen zelve talloos vele, en van uiterst ingewikkelden aard ; en ieder van die verschijnselen kan en moet voorwerp van ernstige en nauwgezette studie worden ; en ten andere zijn
die verschijnselen op allerlei wijze in de verschillende menschen, naar
gelang van hun leeftijd, geslacht, stand, volk, klimaat enz. gevarieerd;
ze doen zich anders voor bij kinderen dan bij grijsaards, bij kranken
anders dan bij gezonden, bij cultuurvolken anders dan bij natuurvolken enz. ; ja analogieën zijn er van te vinden bij dieren en planten.
Zoo splitste zich de psychologie eindeloos ; zij liep gevaar in de détailonderzoekingen ten gronde te gaan.
Toch kan natuurlijk niemand op den afloop en den uitslag dezer
empirische studiën wachten, eer hij eene psychologie gaat schrijven
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of daarvan zich eenig denkbeeld vormt. Het leven gaat zijn gang en
laat zich niet stilzetten door de wetenschap. En zoo verloopt er dan
ook geene week en bijna geen dag, waarin niet eene psychologie op
empirischer grondslag verschijnt, dat wil dus zeggen, op een grondslag,
die nog volstrekt niet in voldoende mate breed en stevig is gelegd,
maar, onbewust menigmaal, met bouwmateriaal uit de oude, algemeene
psychologie is aangevuld. En niet alleen bouwt men zoo altijd, tegen
wil en dank, voort aan eene algemeene psychologie, doch men tracht
ook reeds te komen tot eene paedagogiek, die de empirische psychologie tot grondslag heeft.
Nadat anderen, zooals Strümpell, Sully enz. waren voorgegaan,
is het toch vooral Ernst Meumann geweest, die de paedagogiek tot
eene echte, dat is tot eene exacte wetenschap . heeft trachten te verheffen, door ze te baseeren op experimenteele onderzoekingen. Deze
geleerde werd in 1862 te Urdingen bij Crefeld geboren, en kwam
reeds op de idee van zulk eene experimenteele paedagogiek, toen hij
nog onder Wundt als assistent aan het psychologisch instituut te Leipzig werkzaam was. Later zette hij zijne experimenteel-paedagogische
onderzoekingen, vooral in het laboratorium te Zurich voort ; en vrucht
daarvan waren de voorlezingen, die hij in de jaren 1905-1907 te Königsberg, Frankfurt a.M. en Bremen voor de vereeniging van onderwijzers
hield, en die hij ten jare 1907 in twee deelen het licht deed zien'). Dit
werk toont duidelijk, wat Meumann beo3gt. Door toepassing van de
nieuwe, empirische-experimenteele methode is de psychologie geheel
van gedaante veranderd, heeft ze een gansch ander materiaal gekregen
dan haar vroeger ten dienste stond, en is ze voor totaal andere en
nieuwe vragen komen te staan. Daarmede moet ook de paedagogiek
rekening gaan houden. Terwijl ze tot dusver bijna altijd uitging. van
vooropgezette ideeën en dogmatische beweringen, om daaruit dan een
ontwerp van opvoeding af te leiden, dat aan de leer-lingen opgelegd
werd, is zij thans geroepen, om, met terzijdestelling van alle apriorismen, de resultaten van het experimenteele onderzoek ten grondslag
1) E. Meumann, Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Padagogik.
2 Bande 1907. Van 't eerste deel verscheen eene Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage, Leipzig Engelmann 1911, terwijl deel I1 en 111 nog in voorbereiding zijn. Behalve dit werk schreef Meumann nog Oekonomie und Technik
des Uedachtnisses 1904, 2e Aufl. 19J8, Hausarbeit und Schularbeit 1905, Die
Entstehung der ersten Wortbedeutung beim Kinde 1902, 2e Aufl. 1908, Die Sprache
des Kindes 1904, Intelligenz und Wille 1908 enz., en is hij redacteur van de Zeitschrift für experimentelle Padagogik, en met anderen van het Archiv für die
gesamte Psychologie. Na eerst te Zurich, Königsberg, Munster en Halte werkzaam te zijn geweest, is hij sedert 1910 hoogleeraar te Leipzig.
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te leggen en dienovereenkomstig haar stelsel van opvoeding in te
richten. Op die wijze alleen kan de paedagogiek uit de periode van
het ijdel philosopheeren en het onzeker zoeken en tasten in die van
het zeker weten overgaan en zichzelve opheffen tot den rang eener
zelfstandige, _exacte wetenschap.
Voor de beoefening van psychologie en paedagogiek naar deze
methode en in deze richting was nu bovendien de tijd bij uitnemendheid rijp. Een vijfentwintig jaren geleden, werden onderwijs en opvoeding door het intellectualisme beheerscht. Men geloofde, dat kennis
macht, weten deugd en verstandelijke ontwikkeling de rechte weg tot
de volmaaktheid was. Maar bittere teleurstelling heeft allerwege eene
machtige reactie veroorzaakt; van allen kant dringt men thans op hervorming van onderwijs en opvoeding aan. Ontwikkeling van het hoofd
is niet genoeg; ook het gemoed en de wil hebben hunne rechten.
Onderwijs moet met opvoeding samengaan, en deze moet niet slechts
verstandelijk, doch ook zedelijk van aard zijn. Het leerprogram is overladen en dient vereenvoudigd te worden ; het aantal schooljaren moet
uitgebreid ; onder de leerlingen eene betere classificatie ingevoerd.
worden. Voorts is noodig, dat de leerplichtwet en het schooltoezicht
verbeterd, het salaris der onderwijzers verhoogd, liet anlbulantisnle
afgeschaft, de schoolvergadering verplicht gesteld, de lichamelijke verzorging der leerlingen met ernst ter harte genomen, handenarbeid,
spel en sport krachtig bevorderd worde, enz.
Het lijstje van verlangens is hiermede nog volstrekt niet compleet.
Vooral één wensch ontbreekt er nog aan, n.l. de wensch naar eene
totaal andere paedagogiek. Wij leven tegenwoordig in een tijd, waarin
wetenschap en leven elkander zoeken en, meer dan vroeger, aan
samenwerking behoefte gevoelen. Er is in de hedendaagsche maatschappij bijna geen bedrijf meer, of het heeft de wetenschap van
noode; voor de geringste betrekking wordt reeds eene vrij hoogé
maat van ontwikkeling vereischt. Onderwijs en opvoeding zijn daarin
echter tot dusver zeer te kort gekomen. Bij alle andere bedrijven
en werkzaamheden zoekt men zich van plan, methode, doel behoorlijk rekenschap te geven. Maar -van onderwijs en opvoeding meent
iedereen vanzelf verstand te hebben ; vele ouders en onderwijzers
doen eraan, zonder van te voren zich af te vragen, wat men ermede
beoogt en hoe men dit doel liet best zal bereiken. Zoo komt liet, dat
een boer gelijk Prof Schuyten uit Antwerpen onlangs in eene lezing
te Leiden. zeide -- beter, voor zijne kalveren dan voor zijne kinderen
zorgt. En toch is de opvoeding van liet allergrootste belang; van haar
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hangt af, . wat de menschheid in de , toekomst wezen. zal ; haar arbeid
is de „sociale : iiid .lstrle" bij uitnemendheid.
Welnu, aan deze behoefte en begeerte komt de experimenteele
paedagogiek te gemoet. Want zij stelt zich ten doel, om de opvoeding
van toeval, goed geluk en willekeur onafhankelijk te maken, en in te
richten overeenkomstig de gegevens der nieuwe wetenschap. De empirische psychologie, toegepast op het kind, leert de verschijnselen
der kinderziel kennen en de wetten, waaraan deze onderworpen zijn;
.de experimenteele paedagogiek staat gereed, om deze kennis aan de
practijk der opvoeding dienstbaar te maken en haar door vaste wetten
te laten beh.eerschen. Hervorming wordt dus . allerwege begeerd, maar
eene hervorming bepaaldelijk van het kind en van de kinderstudie uit!
Zoo komt er dus tusschen de moderne kinderstudie en de experirnenteele paedagogiek een nauw verband. Toch zij men op zijne hoede,
om dit verband zoo nauw te .leggen, dat het onverbrekelijk wordt.
Immers is ten eerste de kinderstudie op zichzelve. van waarde, ook
afgezien van liet nut, dat ze heeft voor de practijk der opvoeding.
Het zieleleven is overal, waar het zicti vertoont., zoo merkwaardig,
dat de geringste uitbreiding onzer kennis dienaangaande dankbaar te
waardeeren valt ; gelijk de psychologie in liet algemeen, zonder nog
eenig voordeel voor het leven af te werpen, ons bezit aan- waarheid
vermeerdert en daarom hoog te schatten is, zoo is de kinderstudie in
de eerste plaats als „reine ]Vissenschaft" te beschouwen, en om die
reden reeds onze liefde waard. Daar komt ten tweede nog bij, dat de
kinderstudie veel uitgebreider is en veel meer omvat, dan waaraan de
experimenteele paedagogiek behoefte heeft. Want gene is gelijk
straks nader blijken zal zoo goed als onbegrensd; zij strekt zich
bij voortgaand onderzoek rugwaarts en voorwaarts, links en rechts
altijd verder en dieper uit ; maar de experimenteele paedagogiek heeft,
ofschoon nu en dan van dat meerdere met vrucht kennis kunnende
nemen, toch vooral niet het schoolkind te maken, en streeft ernaar,
om de didactische waarde van alle bij de opvoeding te volgen methoden te laten bepalen durch die experimentelle Untersuchung ihrer
Wirkung auf den Zogling.') Al verder is daarom de experimenteele
paedagogiek geen aanhangsel noch ook eene loutere toepassing van
de kinderstudie, maar eene zelfstandige wetenschap, die wel gebruik
maakt van en winst doet met de resultaten, die door de kinderstudie
verkregen zijn, maar die ze toch uitleest, sorteert en aan een ..bepaald,
eigen doel, n.l. de opvoeding, dienstbaar maakt. De experimenteele
1). Meumann, t. a. p. 1 2 48.
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paedagogiek, zegt Meumann terecht, is evenmin toegepaste psychologie,
als physica toegepaste mathesis, en biologie toegepaste physica en
chemie is; hij acht ze nog het best vergelijkbaar niet de geographie,
die van de resultaten van allerlei wetenschappen gebruikt maakt en
toch eene zelfstandige wetenschap blijft.
De zelfstandigheid der experimenteele paedagogiek treedt echter
in een ander opzicht nog duidelijker aan het licht. Men kan n.l. en
men moet zelfs de vraag stellen : heeft de experimenteele paedagogiek
aan de gegevens der kinderstudie genoeg, om een systeem van opvoeding te ontwerpen, of heeft zij daarbij ook nog de hulp en den
dienst van andere wetenschappen van noode? De vraag is van liet
uiterst gewicht, omdat van hare beantwoording afhangt, of de paedagogiek, schoon zooveel mogelijk gebruik makende van de resultaten
der kinderstudie, ooit in strikten zin eene experimenteele wetenschap
kan worden. Maar zoo gewichtig de beantwoording in dit opzicht is,
zoo eenvoudig en zeker is ze ook, want ze kan niet anders dan ontkennend luiden. Wij willen op dit oogenblik buiten rekening laten,
dat de kinderstudie eene zeer jonge wetenschap is, die nog weinig
vaststaande resultaten heeft verkregen en nog voor een berg van vragen
staat. Laten we aannemen, dat zij veel grooter vorderingen heeft gemaakt, dan feitelijk het geval is, en dat ze zelfs de volmaaktheid nabij
komt. Doch ook in dit geval kan ze, hoezeer aan de paedagogiek
groote diensten kunnende bewijzen, nimmer den eenigen vasten grondslag vormen, waarop de paedagogiek slechts te rusten en voort te
bouwen heeft. Immers doet zij in het gunstigst geval wel de psychische processen kennen, die in het kind plaats grijpen, met de wetten, die ze beheerschen ; en daarmede geeft zij ons dan verder de
middelen in de hand, om met het kind op de beste en vlugste wijze
een of ander doel te bereiken. Maar waar het in de opvoeding
vooral op aankomt — van dat doel zegt zij niets en kan zij niets zeggen. Indien ons dit niet van elders bekend is, zijn wij er ongelukkig
aan toe, want uit de kinderstudie en uit de daarop gebouwde experimenteele paedagogiek komen wij het nimmer te weten. Zij zeggen ons
in het beste geval alleen, hoe de loop der verschijnselen in het zieleleven is en hoe we dien het geschiktst kunnen leiden ; maar zij bewaren een diep stilzwijgen op de vraag, tot bereiking van welk doel
wij de kennis van die verschijnselen hebben aan té wenden. Het is
er mede gesteld als met de kennis van het dynamiet, door de chemie
")

1). Meumann t. a. p. Vorwort bl. VI,
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ons verschaft; het is eene prachtige uitvinding en van groote nuttigheid, maar in de handen van den anarchist kan het een middel wor-den van brandstichting, verwoesting en moord. Zoo zeggen de empirische kinderstudie en de experimenteele paedagogiek ons ook niet,
waartoe wij het kind moeten opvoeden, tot een patriot of een kosmopoliet, tot een dief of tot een zedelijk wezen, tot een nlensch Gods
of tot een atheïst; maar zij geven ons hoogstens den raad: indien gij
niet de opvoeding van uw kind dit of dat van elders u bekende doel
bereiken wilt, doet gij liet verstandigst, dezen of dien weg in te slaan,
De paedagogiek heeft dus aan de resultaten der kinderstudie, al waren
deze nog zoo vast en nog zoo volledig, nooit genoeg; zij kan in de
experimenteele paedagogiek niet opgaan, maar heeft behoefte aan
andere wetenschappen, die haar inlichten over het beginsel en het
doel der opvoeding ; of in. a. w. de experimenteele paedagogiek moet
naast zich erkennen het recht en de noodzakelijkheid van nog eene
andere paedagogiek, die bijv. door Meumann de philosophische, door
Claparède de dogmatische of teleologische wordt genoemd.')
Gelijk boven reeds werd opgemerkt, is het veld der kinderstudie
onoverzienbaar groot; er is nergens eene grens te ontdekken; nauwelijks is een gedeelte onderzocht, of er opent zich een nieuw verschiet.
Dit ligt ook in den aard der zaak. De empirische psychologie werpt,
alle beginseleis overboord er' wil al hare kennis uitsluitend aan de
werkelijkheid ontleenen; maar deze is zoo rijk en uitgebreid, dat men
niet weet, waar te beginnen, noch waar te eindigen. De ruimte laat
niet toe, om alles op te nemen wat zoo al binnen den kring der
kinderstudie getrokken, en direct of indirect tot haar object gemaakt
kan worden. Maar men krijgt er toch wel eenig denkbeeld van, als
men een oogenblik zijne gedachten bepaalt bij de drie vragen ; waarnaar ze terugvoert, wat zij om zich heen ziet, en waarnaar zij heenwijst.
Bij de eerste vraag slaat men terstond voor de moeilijkheid, wanneer de studie van een kind beginnen kan. Als men geneigd mocht
zijn, om deze studie te laten aanvangen bij het ontwaken van het
zelfbewustzijn of bij den tijd der geboorte, dan merken anderen niet
ten onrechte op, dat een kind reeds terstond bij de geboorte een van
alle kinderen onderscheiden wezen is, hetwelk aan de gemeenschap zijn
oorsprong dankt en niet anders dan uit die gemeenschap kan worden
verklaard. Zoo komt men vanzelf met al die problemen in aanraking,
1). Meumann t. a. p. 1 56 v, Claparéde, Psychologie de l'enfant bl. 55 v.
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wejke de erfelijkheid betreffen, en wier oplossing een langen tijd in
den weg van het genealogisch onderzoek, in de laatste jaren echter
meer physiologisch door middel van studie der cellen wordt nagestreefd. In weerwil van alle onderzoekingen op dit gebied blijven
echter herediteit en variabiliteit in de gansche organische schepping
en zoo ook bij de wording van lederen mensch eene geheimzinnige
rol spelen; men ziet de feiten, door deze twee woorden aangeduid,
maar men kent en doorgrondt ze niet. Vandaar dat men nog weer
verder teruggrijpt, om den sluier eenigszins weg te schuiven, die over
ontvangenis en geboorte hangt. Is het niet waar zoo zegt men —
dat het embryo in den moederschoot achtereenvolgens de phasen van
het dierlijk leven doorloopt, en kan dus de zoölogie niet belangrijke
diensten bewijzen bij de verklaring van den oorsprong van den mensch?
Ja, eischt. ook de descendentie- en de evolutieleer niet, dat men van
den mensch tot het dier, van liet dier tot de cel, en van de cel tot
de mechanisch-chemische verbinding van de atomen terugga?
Het gebied, dat zich voor de kinderstudie uitbreidt, als ze rondom
zich ziet, is niet minder groot. Want ten eerste kan ze elk verschijnsel
in de ziel en in het lichaam van een kind tot speciaal object van
haar onderzoekingen maken, en zoo haar aandacht wijden aan liet
ontstaan en de ontwikkeling, bijv. van de gewaarwordingen van licht,
kleur, ruimte, tijd, goed, kwaad enz., van denken, spreken, zich herinneren, begeeren, willen enz., van de verschillende organen en fmictiën van het lichamelijk leven. Zoo komt de kinderstudie ongemerkt
in aanraking met anatomie, physiologie, anthropometrie, pathologie,
algemeene psychologie, logica, ethica, aesthetica, religie enz. En ten
tweede is ieder kind zichzelf en, bij elke verwantschap, ook weer
van alle kinderen onderscheiden. Ze dienen dus alle in hunne overeenkomst, maar ook in hun verschil bestudeerd te worden. En
hoe groot en veelvuldig is dit verschil niet ! Er is verschil in lichaamsen zielskracht, in gaven van verstand en wil en hart, in rang en stand;
er zijn abnormale, achterlijke, zwakzinnige, kranke, misdadige, normale,
gezonde, middelmatige, knappe, geniale, dorps- en stadskinderen enz.
Ieder. kind is eene wereld op zichzelve en staat toch ook weer niet
eene rijke, machtige omgeving in verband. Want gelijk liet altijd uit
eene gemeenschap wordt geboren, zoo wordt liet ook door de geboorte van stonde aan in eene gemeenschap ingeleid en opgenomen.
En die gemeenschap omringt het steeds van alle zijden en oefent er
den sterksten invloed op uit. Moet men dan inderdaad ook die gemeenschap niet kennen, om .het . kind te begrijpen? Te -meer, als naar
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sommiger beweren de onto^eiiese ee:le verkorte polygenese is en het
kind in zijne eerste jaren de c _I i t .i _t:-'listorische perioden der menschheid doorloopt? De kinderstudie ziet zich dus genoodzaakt, om de
hulp in te roepen van de sociologie en de cultuurhistorie, van de,.
childlore en de folklore, ja van heel de ethnologie; want is er niet
eene treffende overeenkomst tusschen het kind en den natuurmensch?
En dan in de derde plaats kan de kinderstudie nog vooruitzien
en zich voor de vraag stellen, waar ze eindigen moet. Het kinderleven
is geene afgeslotene periode, maar staat eenerzijds met het embryonale
leven enz., en anderzijds met het leven van den knaap en den jongeling,
van den nian en zelfs van den grijsaard, die immers meermalen tot
kindschheid vervalt, in verband. De paedologie reikt dus vanzelf de
hand aan die psychologie, welke zich met de studie van den mensch
in zijne verschillende latere levensperioden bezig houdt. En zij reikt
er niet alleen de hand aan, maar vraagt er ook hulp van. Immers is
er evenveel voor te zeggen, dat de kennis van den mensch die van
het kind, als omgekeerd, dat de kennis van het kind die van den
mensch bevordert. Maar als nu de kennis van knaap en jongeling,
man en grijsaard in meerdere mate aan die van het kind ten goede
komt, dan is hiermede weder een veld van onderzoek geopend, dat
naar alle zijden in het onbegrensde zich uitstrekt. Want als men,
trouw aan de empirische methode, ook hier van geene algemeene en
principieele psychologie wil weten, dan moet ieder mensch, elke stand,
elke klasse, ieder ras en elk volk speciaal worden onderzocht ; dan
splits( zich de psychologie eindeloos, en beloopt zij de kans, nimmer
tot eenig vast resultaat te komen. Want de werkelijkheid is niet alleen
onafzienbaar groot; zij wordt nog dagelijks door Gods voorzienigheid
uitgebreid en vermeerderd.
Geen wonder. dat prof. Schuyten, toen hij op het eerste internationale congres voor psychiatrie enz. te Amsterdam een kort overzicht gaf van de paedologie, er eene gansche faculteit aan de universiteit voor opeischte, eene „faculté de pédologie, ou le psychiatre,
le psychologue, l'hygièniste, l'éducateur, 1'anthropologue se rencontrent, chacun avec son laboratoire et son arsenal scientifique, dans un
même but scientifique nettement avoué: la connaissance complète du
complexe redoutable que nous appelons notre descendance et qui
sera pétrie, par nous, pour qu' elle devienne la race de demain. 1 )
Deze eisch, hoe veelomvattend, is toch tot zekere hoogte nog
1). Compte rendu des travaux du Ier Congrès International de Psychiatrie, de
Neurologie enz. Amsterdam J. li. de Bussy 1908 bi. 602.
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gematigd en bescheiden. Want wanneer men zich eenmaal plaatst op
het standpunt der empirische psychologie en paedagogiek, en daaraan
ten einde toe getrouw wil blijven, komt men niet tot rust, voordat
alle wetenschappen binnen haar kring getrokken of althans op haar
grondslag opgebouwd zijn. De allergewichtigste vraag, waar het hier
om gaat, luidt toch aldus: zijn er nog andere wetenschappen dan de
empirische psychologie en paedagogiek, die ons inlichten kunnen over
liet wezen van den mensch, over zijn oorsprong en bestemming, over
het beginsel en doel der opvoeding, of moeten wij al onze kennis
aangaande deze gewichtige aangelegenheden ontleenen aan de ecopirische en experimenteele studie der verschijnselen ? Gelukkig zijn er
nog velen, die naast de empirische psychologie en de experimenteele
paedagogiek ook de algemeene psychologie en de philosophische of
dogmatische paedagogiek handhaven, en wij zagen boven., dat dit bij
Meumann en Claparède het geval is. Maar anderen laten zich soms
zoo uit, dat zij aan deze laatste vakken alle wetenschappelijke waarde
ontzeggen en ook in psychologie en 'paedagogiek "van de empirische
methode alleen heil verwachten. Principiëel kiezen zij bij bovengesteld
dilemma voor het tweede lid partij. En dan is daarmede een stand
puntingenomen, dat alle wetenschappen, in elk geval alle geesteswetenschappen, van karakter veranderen doet.
Want als er in psychologie en paedagogiek geeil andere kennis
te verkrijgen is dan door de studie der verschijnselen, dan geldt dit
ook van alle andere geesteswetenschappen, dus ook bijv. van de
logica, cie ethiek, het recht, den godsdienst. In geene enkele van
deze wetenschappen kan er dan nog sprake zijn van ideeën, normen,
waarheden, die .van te voren vaststaan en bij het onderzoek ons leiden
kunnen. Denkwetten, zedelijke gebodep, rechten, godsdienstige voorstellingen enz. rusten dan niet op een eigen grondslag, maar bestaan
alleen als verschijnselen, als psychische verschijnselen in het leven
van mensch en nienschheid. Ze moeten dan zóó, in deze qualiteit,
worden onderzocht, als verschijnselen, die zich naar psychologische
wetten ontwikkelen en in een psychologisch verband tot elkander staan.
Misschien is het dan ten slotte mogelijk, om uit dit empirisch onderzoek eenige regelen voor de menschelijke gedragingen af te leiden ;
maar deze normen zijn dan vrucht en gevolg van het empirisch onderzoek, staan niet van te voren maar alleen aposteriori, om den wille
van hunne nuttigheid en bruikbaarheid vast, en zijn (zoolang zij niet
door liet staatsgezag verplichtend worden gesteld) meer goede raadgevingen dan stellige geboden. Dit zoogenaamd . psychologisme . kan
-
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dan zelfs nog verder tot de natuurwetenschappen worden uitgebreid,.
Want de nieuwe kenleer (Erkenntnisstheorie) heeft er ons immers van
overtuigd, dat alle verschijnselen van de zoogenaamde buitenwereld
zich in de eerste plaats aan den mensch voordoen als inhouden van
zijn eigen geest, dat is, als psychische verschijnselen. Daargelaten nu
de vraag, of deze psychische verschijnselen ons nog het recht geven
en de mogelijkheid openlaten, om tot eene buitenwereld te besluiten,
die onafhankelijk van onzen geest bestaat -^- als psychische verschijnselen behooren zij tot de empirische psychologie en dienen ze
overeenkomstig de methode en den eisch dezer wetenschap te worden
onderzocht.
In den jongsten tijd heeft men zulk eene empirisch-psychologische
behandeling vooral op de verschijnselen van het religieuze leven toegepast. Maar liet spreekt vanzelf, dat men die zelfde methode ook toepassen kan op de verschijnselen van het zedelijk, van het rechtsvan het aesthetische leven enz. ; en men kan dit niet alleen doen,
maar heeft het reeds sedert lang gedaan en zet het onderzoek nog
steeds in deze richting voort. Doch hoe onze kennis door dit onderzoek ook uitgebreid worde, het laat ten slotte toch altijd onbevredigd.
Want het leert ons hoogstens het proces der psychische verschijnselen
kennen, maar geeft ons geen antwoord op de vraag naar de waarheid,
de waarde en het doel van dat proces. En daar is het toch in laatste
instantie om te doen. Want ook hier geldt het woord : wat zou het
een mensch baten, indien hij de gansche wereld gewon, doch, zijner
ziele schade leed ? BAVINCK.

Het Karakter der Straf.
Ten vorige-n jare verschenen een tweetal brochures, elk bevattende
een referaat met het daarop gevolgde debat, over het karakter der
straf, waarin ik aanleiding vind, dit punt in ons tijdschrift eens aan
de orde te stellen.
Dikwijls had ik gelegenheid op te merken, dat onder onze onderwijzers nog al eenig verschil van gevoelen ten deze bestaat. Bovendien trof liet mij, dat bijna ieder, die een eigen overtuiging bezat over
het karakter der straf, moest erkennen, dat deze overtuiging was gevormd of versterkt onder invloed van óf ondanks een juridisch.òf wel
,
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een theologisch betoog, dat ze hadden gelezen of gehoord. Hun
theorie droeg meestal het scherp onderscheiden karakter van één
dezer twee.
Menigeen was het daarbij aldus gegaan. In discussie met een
theoloog voelde men veel voor, ja, gevoelde men zich steeds sterker
gedrongen tot de gangbare voorstelling onder onze Christen-juristen,
die den nadruk leggen op de vergelding. En in discussie met een
jurist, sloeg men weer over tot de theorie van sommige, ook Gereformeerde, theologen die van de juridische niets willen weten, omdat ze
meenep, dat de Verbondsgedachte daar vierkant tegen indruiScht.
Ik meen in liet eerste referaat „Straf en Tuchtmiddel" (door Mr.
A. de Graaf, inspecteur van den Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland, gehouden 9 Apr. 1912), de best
verdedigbare juridische theorie weer te vinden en in de tweede brochure „Bijbelsche Tucht bij liet Gereformeerd Onderwijs" (door Ds.
J. Kok te Bedum, gehouden te Utrecht voor de Vereeniging voor
Voorbereidend Hooger Onderwijs) de scherpst geformuleerde voor stelling van sommige theologen.
Nu weet ik wel, dat menig paedagoog onder ons wel wat schuchter
is, om ter bepaling van eigen overtuiging uit te gaan van theologische
of juridische betoogen, juist omdat ze paedagoben zijn. Ze meeneii, dat
ze deze theoretische geleerdheid best kunnen missen. Deze meening komt
mij echter absoluut onverdedigbaar voor.
Ik betuig mijn hartelijke instemming niet het woord van Mr. De
Graaf, die zegt: „Dat ieder, die over dit onderwerp spreekt zich van
zelf beweegt op theologisch, juridisch en pliilosophisch terrein, is
niet te ontkennen en ook volstrekt geen bezwaar, mits hij zich beweegt op zuiver menschelijk terrein, en dan kan alle theoretisch denken
als achtergrond, al wat hij aan philosophische, aan juridische of theologische geschooldheid achter zich mocht hebben, hem niet anders dan
ten goede komen. Immers, het brengt hem in aanraking met de ervaring
van eeuwen, en liet leert hein een geval, hoe overbelangrijk .00k op
zich zelf, nooit uitsluitend op zich zelf beschouwen, maar in verband
met andere gevallen, ondergeschikt aan algemeene vraagstukken ; alzoo
niet eenzijdig, maar veelzijdig. Het zal hem ook die rust geven, die
.mannen van de practijk zoo noodig hebben. Hij zal elk geval in zijn
juiste proportie zien, niet te groot, niet te klein, ingevoegd in het
groote geheel. Hij zal een architectonischen blik op liet leven krijgen."
Dien architectonischen blik— we zijn niet voldoende geschoold —
bezit-ten we helaas nog te weinig..
-
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Qun dien zelve wat scherper te ontwikkelen, las en herlas ik
bovengenoemde brochures, zoo dikwijls als ik zeker nog nooit een
geschrift heb gelezen, den Bijbel uitgezonderd.
En dat om een reden te meer.
De discussie, gehouden na het referaat van Mr. De Graaf, acht
ik allerbelangrijkst. Daaraan namen o. ni. deel de H. 11. Dr. J. H.
Gunning Wz. van Amsterdam, Ds M. Barendrecht van Austerlitz, H.
Gordeau Jr. van Amersfoort, M. van Wijhe Ezn. van Hoenderloo en.
de voorzitter, Dr. J. Th. de Visser. Evenmin is van belang ontbloot
liet debat, dat gehouden werd na liet referaat van Ds Kok, en waarin-.
aan deelnamen Dr. Esser, Dr. Hoekstra, Ds. Kouwenhoven, Ds. De
Jong en Ds. Van der Werff, waarbij zeer te betreuren is, dat dit debat
zóó beknopt is weergegeven en zoo weinig scherp- geformuleerd, dat
de meeningen niet voldoende uitkomen.
Eén conclusie valt echter uit beide te trekken, n.l. dat er een
Babylonische spraakverwarring onder de heeren juristen, theologen en
paedagogen schijnt te heerschen, die bijna wanhopig doet vragen : zal
er ooit een „communis opinio' in dezen mogelijk zijn ? Zelfs onder
mannen ééns geestes?
Zooveel sprekers, zooveel theorieën
Dat feit noopte mij in de tweede plaats tot herhaalde lezing, óf
het mij mogelijk ware eenige eenheid in de veelheid, eenige orde in,
den chaos te vinden. Twee antithetische beschouwingen kunnen toch
niet tegelijk waar zijn.
Zelf gevoelde ik me te staan tusschen de beide uitersten., Mr. De
Graaf, die de juridische gedachte meer op den voorgrond stelt. en
Ds. Kok, die de theologische idee meer naar voren schuift.
Het deed me een genoegen de verzoening der uitersten het gelukkigst geslaagd te vinden bij Dr. J. Th de Visser, en -- indien. de
korte aanteekeningen over het debat van Ds. Koks referaat mijn conclusie wettigen bij Dr. Hoekstra en Dr. Esser. Een verzoening, die
ik ook meen te vinden bij Dr. Bavinck, Dr. Kuyper, Dr. Geesink,
maar evenzeer in kiem bij denl heer M. H. Lem, hoofd eener openbare school te Amsterdam en bij Mej. Kooistra, directrice van de
meisjeskweekschool te Apeldoorn. Inderdaad, vogels van diverse pluimage ! Een feit, dat toch ook weer hoop geeft voor het vinden van
het juste milieu, dat er, volgens onze Christelijke beschouwing ten
aanzien van de eenheid der waarheid moet bestaan. Trouwens, recht
en religie mogen niet strijden.
Ik begin met de Babylonische wanklanken, maar zal trachtten
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onderwijl reeds eenige tonen te onderscheiden, die leiden kunnen tot de
gewenschte harmonie.
Ds. Kok handelt over „Bijbelsche Tucht". Een strenge philippica
gaat van hein uit tegen de schrijvers onzer paedagogische handboeken,
die
volgens ZEw. = het begrip „tucht" niet hebben ontleend aan
de Heilige Schrift, maar aan de Grieksche letterkunde. Vandaar, dat
hij beweert : in de onder Christelijke onderwijzers gangbare tuchtbeschouwing komen zoowel heidensche als Christelijke, zoowel moderne als ` Gereformeerde elementen voor. Er is een vermenging van
heterogene denkbeelden.
Uit de Schrift diept Ds. Kok daarna op, dat tucht — in Bijbelschen
zin --- is *: Goddelijk medicijn voor geestelijk-kranken. Naai Gods
Woord is' "tucht een hulpmiddel ter opvoeding, nl. voor de kinderen
des Verbonds, een kastijden niet woorden, en els woorden niet
helpen, ; irnet - daden. En altijd van iemand, die zondigt, opdat hij zich
bekeere, zich irl 't vervolg wachte, wijzer worde en op den rechten
wëg blijve. Zij worde niet liefde en voorzichtigheid, niet zachtnloedi 'heid en wijsheid toeg €past, ze is „ten leven". Het nalaten is schade,
want zij dient tot bekeering : daarom zij uien er niet verdrietig over,
maar dankbaar voor. Zij wordt 'uitgeoefend door God, door de opperste
Wijsheid* (de Leeraren), door de ouders (inzonderheid door den vader),
door de *broeders, door de ambtsdragers. Als Saloino tucht en kastijding onderscheidt, ' dan is de eerste „woordelijke" de tweede „dadelijke" bestraffing. Tucht is dus tot bekeering, tot betering des levens
brengen in zedelijk= religieuzen zin. Niets anders, niets meer."
Al vast verklaar ik me niet deze beschouwing volkomen homogeen.
Evenzeer wil ik scherp accentueeren, wat Ds. Kok zegt aangaande
een 'punt, dat hiermede in verband staat, nl. dat er fouten in liet gedrag der kinderen voórkomen, wel in verband met de zonde, maar
die tocti ook andere oorzaken kunnen hebben dan liet willen zondigen
tegen God. „Die oorzaken zijn : zenuwachtigheid, overspanning, geringe
aan.ieg, gebrek aan wilskracht, verkeerde opvoeding in huis, aangebóren traagheid enz." ,Ik ga met den referent geheel accoord, indien
deze fouten gesteld worden tegenover zondeti als: „oneerbiedigheid,
spotten, vloeken, vechten, wreedheid, liegen, sarren, stelen, veinzen,
vijandschap, vuile woorden of daden, weerspannigheid tegen onderwijzers of ouders," maar waar ik bijvoeg: voor zooverre deze zonden
opzettelijk geschieden en met meer of minder oordeel des onderscheids,
en, voorzoover de eerste deze kenmerken missen.
Irr geenen • deele kan ik echter 'met den referent instemmen, als
^
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hij de eerste oorzake'i b2schouwt als de bron, waaruit voortvloeit
„de overtreding van den regel der school", een overtreding waarop
straf (geen -tucht) behoort te volgen. En toch, dien schijn laadt hij op

zich.
Ds. Kok maakt onderscheid tusschen overtredingen van den schoolregel, de schoolorde, en- zonden tegen God. „Het is er eenigerniate
nee pils b.v. niet politieverordeningen enz. en de wet Gods. Dat
ieinalld na bepaalden tijd fietst zonder licht, of ook de woning- of
hinderwet, de bDtiwverordenillg overtreedt, tegen de militie-, belasting
ofkics\vct ll<ind^1t, wordt gestrafi, maar dat heeft sliet te maken met
de overtreding van de heilige wet Gods." Maatregelen tegen de overtreding van de schoolorde zijn daarmee analoog, dus straffen. „En in
zooverre is de onderwijzer wetgever en uitvoerder der wet; maar 't
is iets anders den leerling te tuchtigen, omdat hij zondigde tegen God.
De \vet Gods staat veel hooier dan de schoolorde en neen moet deze
niet vereenzelvigen . Daarin gaat liet om de eere Gods en niet om de
eere des onderwijzers; om liet eeuwig welzijn van het kind en niet
om des onderwijzers naall; om de ware vreugde der ouders en niet
Uin Zillle_ (des onderwijzers) bevordering."
D_)cze voorstellii nu acht ik daarom onjuist, èn omdat in de
zondeti, waardoor Gods wet wordt overtreden, wel de oorzaken kunnen
kv rken,. als zenuwaclltigheid,, overspanning, verkeerde opvoeding in
bus enz., die we straks van de opzettelijke zouden onderscheidden, èn
o ndat ook in de overtreding van den sclioolregel, waarin het tevens
kan gaan oni de eer des onderwijzers (spaar die is ook tijdelijk drager
vals ^Odd4l1jlr gezag) opzettelijke zonde kan schuilen, die dan niet valt
-- volgens Ds Kok — onder straf, maar onder tucht.
Onder strot valt echter --- dit moet de referent erkennen niet alle
overtreding der schoolorde. „Er zijn allerlei bepalingen der schoolorde,
en daarbij zijti ook eenige tuchtregelen."'Andere echter zijn straf maatregelen.
Bij straf gaat liet dan z66, dat de onderwijzer of leeraar optreedt
als rechter. Hierbij laag sprake zijn van recht en wet, van gerechtigheid of vergelding. Die passen niet bij tucht.
Nu komt de referent niet tot een nadere uiteenzetting van straffen.
Nog minder wordt aangetoond, hoe in deze straffen de wrekende gerechtigheid uitkomt. Doordien dit alles zoo ver op den achtergrond
is geschoven, schijnt Ds. Kok zelve niet te hebben bemerkt, dat hij
met- zich zelf iil tegenspraak is, indien hij eetlerzijds beweert, dat ©vertrediiig van den schoolregel (dus ook van den huisregel) straf eischt
en anderzijds, even baeslist. dat de vader, dus ook de onderwijzer,
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nooit mag straffen, alleen tuchtigen, d.i. kastijden. „Eerst als de tucht
vruchteloos door de ouders aangewend is, volgt de straf door den
rechter, zie Deut. 21 : 18-21. Was het zoo onder de bedeeli'ig der
wet, hoeveel te meer onder die der gebade?" schrijft hij.
Ik meen hierdoor gerechtigd te zijn tot de conclusie, dat het referaat van Ds. Kok, uitstekend ingezet, eindigt in een verwarring, waaruit
de referent ons niet verlost; een tegenspraak met zich zelf, zonder de
poging tot verheldering van gedachte, zonder wegneming van (neogelijk schijnbare?) tegenstrijdigheid. Zijn onderscheidingen zouden we
aldus kunnen weergeven:

Wet Gods.
Opzettelijke zonden.
Door tucht te bestrijden.
Tucht is zedelijk-godsdienstige
verbetering, liefst alleen door
vermaan en gebed.

Schoolorde.
(Dus ook huisorde)
Overtredingen tegen
huis- en schoolregel.
Sommige overtredingen door
tucht, andere door straf te bestrijden.
Straf is handhaving van recht
en wet.

In dit schema springt de onhoudbaarheid der gemaakte onderscheidingen, gelet op het straks aangevoerde en wat nog volgt, ► 1m. i.
helder in 't oog.
Mr. De Graaf begint net de vraag : „Wat moet de directeur van
een gesticht doen niet een jongen, die heeft gestolen, mishandeld, gelogen, gebrutaliseerd, of die niet werken wil enz. ?" En hij antwoordt:
„Dit hangt hiervan af : Wat wil hij bereiken ? Nogal eenvoudig,
zal men zeggen : dat de jongen niet weer steelt, liegt, brutaliseert enz.
„Zoo eenvoudig is liet, meen ik, niet. Hij zal willen bereiken
lo. dat de jongen leert zich te voegen naar de regelen van het
huis, teruggeschrikt of afgehouden wordt van weer zoo te handelen ;
2o. dat de andere jongens afgeschrikt of weerhouden worden
hetzelfde te doen ;
3o. dat de jongen begrip krijge van goed en kwaad, berouw hebbe
van zijn daad ;
4o. dat de andere jongens begrip krijgen van goed en kwaad.''
Maatregeien, waardoor het eerste en tweede doel bereikt wordt,
noemt Mr. De Graaf tuchtmaatregelen, „dat zijn maatregelen, die met
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welk middel dan ook, zacht of hard, bedoelen te bereiken, dat de
grondregelen van liet huis geëerbiedigd worden."
„Wat de laatste twee van de boven opgesomde bedoelingen betreft, liet bijbrengen van besef van goed en kwaad en het opwekken
van schuldgevoel bij den bedrijver, maatregelen die deze bedoeling
hebben, zou ik straffen willen noemen."
„Tuchtmaatregelen worden genomen „ne peccetur", opdat niet
meer misdreven worde. Strafmaatregelen worden getroffen „quia peccatum est", omdat er gezondigd is. Hier is het de wrekende gerechtiglleid, de vergelding, waarvan alen eischt, dat zij tot haar recht kome.''
Blijkbaar maakt Mr. De Graaf geen onderscheid tus,schen overtredingen van de Wet Gods en die der School- of Huisorde. Hij kiest
gevallen, die beide omvatten. En dezelfde of verschillende maatregelen,
die hij nu neemt tegen dezelfde zonde of dezelfde overtreding, noemt
hij uit liet ééne oogpunt gezien ttichtniaatregelen en uit ander oogpunt beschouwd straf maatregelen. Daarvoor geldt dit schema :
Wet Gods

Opzettelijke zonde.

Tuchtmaatregelen
„ne peccetur'.

Straf maatregelen
„quia peccatuni est''.

In de strafmaatregelen zit hem het positief-Christelijke tegen de
zonde.
„De straf tegen de zonde moet aequivaleeren met het misdrijf.
Het element vergelding moet daarin komen tot zijn recht. Straf moet
uitdrukken de mate van verontwaardiging, die liet misdrijf heeft opgewekt. Er moet berouw komen, behoefte aan verlossing, aan vergeving, aan schulduitdelging. Het is hierin, dat de Christelijke levensbeschouwing zich onderscheidt van de humanitaire of paganistische."
Mr. De Graaf verheugt er zich in, dat deze waarheid nog niet
losgelaten is door alle niet-Christenen. Kantianen, Neo-Kantianen,
ideïsten in één woord, en een belangrijke fractie van paedagogen en
paedologen houden nog vol, dat in de straf de gedachte der wrekende gerechtigheid tot haar recht kome. Men bedoelt te doen gevoelen, dat door een misdrijf liet schoon geheel geschonden, het evenwiclit, die levensvoorwaarde voor beschaving, verbroken wordt. En
hij concludeert : „waar geen wraak is (natuurlijk in hoogeren zin, niet
persoonlijke wraak ; men zou liet kunnen noemen geheiligde wraak)
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daar is geen straf ; en waar geen straf is, is geen Christelijke hode"rn,
zelfs geen i`leïstische zelfs geen op onderzoeking gebaseerde- paeda=
gogische bodem."
Ik accepteer — ZOO besluit hij deze conclusie- ten volle.
.

Vergelijken we deze theorie met die van Ds. Kok, dan springt

liet in `t oog, dat beide onderscheiden : tucht- en strafmaatregelen.
Maar --- eigenaarcdig — wat de eerre theorie tucht noemt, heet bij de
andere straf, en omgekeerd, wat bij de eerste straf is, ordt bij de
tweede tucht.
Ds. Kok wil echter in de tucht géén element van i'er cicl n .
Mr. De Graaf wil in de straf (die niet de lucht van Ds. Kok overee.ikonmIt) zeer beslist liet element vergelding.
Beide beschouwingen staan dus vrijwel diametraal tegenover elkaar.
`vat het eerste punt van tegenstelling aangaat, ik verklaarde mij
reeds eenstemmig niet Ds. Kok in de omsclarijv lieg van het Bijbelsche
begrip tucht. Ik meen, dat deze Bijbelsche gedachte d(_ )or Christenpaedagogen moet worden vastgehouden.
Tucht — medicijn voor geestelijk-kranken. Tucht --- hulpmiddel ter opvoeding, n.l. voor de kinderen des Verbonds, een kastijden met
woorden, en als woorden niet helpen, met daden En altijd van
iemand, die zondigt, opdat hij zich bekeere, zich in 't vervolg wach e,
wijzer worde en op den rechten weg blijve. Ze w-orde i net liefde en
voorzichtigheid, met zachtmoedigheid en wijsheid toegepast ; ze is
„ten leven". Tucht is dus tot bekeering, tot betering des levens in
„zedelijk-religieuzen zin. Niets anders, niets meer".
Maar dit belet in geenen deele te spreken van tucht „in engereil''
en tucht „in ruimeren zin'.
„In engeren zin" — dat is dan de Bijbelsche tucht, d. w. z. de
tucht in Bijbelschen zin lil: dicijn voor geestelijk-kranken. Maar
waarom zou`ien we niet gerechtigd zijn ook van tucht te spreken.
wanneer we bedoelen het nemen van al die maatregelen, waardoor
de huis- of schoolorde wordt gehandhaafd, of hersteld ook daar waar
geen sprake is van opzettelijk zondigen tegen de We: Goes? En evenzeer kan tucht de leiding heeten ter gehoorzaamheid aan de Wet _Gods.
In. zooverre heb ik geen principiëel bezwaar tegen. de gambare
ruimere beteekenis van tucht. wie beweert, en dat doen \'Ve allen : in
dat huis, dit gesticht, deze school, die inrichting heerscht tucht, bedoelt daarmee liet feit, dat de huis-, de school-, de gestichtsregel
-

-

-
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wordt geëerbiedigd, dat wet en orde worden gehandhaafd, dat het
gebod Gods in eere wordt gehouden.
De grootste kwestie zit derhalve in de toepass°lijkheid van het
begrip vergelding.
Om dienaangaande tot nadere preciseering te konten, loont liet
de moeite in 't kort even na te gaar, hoe Mr. De Graaf de historische
ontwikkeling van dit begrip uiteenzet.
„Waar komt de gedachte der vergelding vandaan "?
„Uit de oudste tijden. Waar men ook speurt, overal, ten allen
tijde is wraak de grondgedachte van iedere straf geweest. In het toch
zoo hoogstaande Mozaïsche recht, gold de regel oog om oog en tand
O111 tand, bij de Romeinen talio genoemd ; dat is : gelijk leed aandoen
aan hein, die leed bracht.
„Men begrijpe goed, eer dit beginsel verlieven was tot een recht
door een overheid uitgeoefend, lag reeds een zeer lange ontwikkeling
achter den rug, die hiertoe had geleid, dat aan liet beleedigde individu liet recht benomen was, zich zelf recht te doen ; dat ook niet
meer aan familiën, .geslachten, stamnlen, het recht of de verplichting
van de bloedwraak toekwam, dat dies de individeuëele wraakneming,
d. i. de primitieve spontane oer-strafoefening en ook de familie- of
geslachtswraak en zelfs het daarop steeds volgende zoogenaamde compositie-stelsel, waarbij de misdadiger of zijn stam, de bloedwraak kon
afkoopen van den benadeelde of zijn stam, reeds opgeheven was.
„De gang is dus deze geweest: eerst wreekte zich de benadeelde
zelf, daarna zijn familie of stam, eindelijk is het de overheid van een
gemeenschap, die zich wreekt. Dit beteekent: ten eerste, dat de overheid
niet meer duldt, dat de benadeelde zich zelf \ vreekt; ten tweede, dat
de overheid hem, wanneer hij zijn eigen wraak gevoel bedwingt, beschermt; ten derde, dat de overheid zich zelf door de misdaad beleedigd acht, dat dus de belangen van de gemeenschap eischen dat
ieders rechten geëerbiedigd worden. Een veel hoogex en edeler wraak
dus; biet m(2er alleen p°rsoonlijke belangen zijn er, er zijn gemeenschapsbelangen ; die worden in de eerste plaats beschermd. Maar wat
de strafmate betreft. blijft gelden talio, d i. hetzelfde leed wordt den
misdadiger aangedaan, wat door hem aangedaan is, oog om oog en
tand om tand, echter reeds ondermijnd, daar waar liet compositiestelsel doorgedrongen was en oog en hand in geld of in goederen
werd gewaardeerd. Van het oogenblik af toch, dat neen dien weg
opging, werd iedere andere vervanging denkbaar, was het concrete
simpele evenwicht van oog om oog verloren, en krijgt liet evenwicht,
,

308
day is de vergelding, dat is de wraak, een symbolisch karakter. Een
leed moet worden aangedaan, dat naar de taxatie van de meerderheid
of van den gemiddelden levenden mensch even zwaar weegt, of
en even sterke gedachte van het leed uitdrukt, als het begane misdrijf opwekt. Er is dus geleidelijke ontwikkeling, van brute wraak tot
symbolische wraak, wrekende gerechtigheid, en verder, de wreker is
van den benadeelden persoon geworden de gansche genieeuschap,
di - de uitoefening van de wraak in handen van de overheid ziet gelegd.''
Mr. De Graaf meent, dat hoe de wraak ook moge zijn gewijzigd
in vorm, hoe het begrip der vergelding ook in den loop der historie
van omvang moge zijn veranderd, liet wezen der wraak en der vergelding toch moet blijven gehandhaafd, om het doel der straf (Ds.
Kok zou zeggen: der tucht, der kastijding) te bereiken.
Dat doel nu acht hij niet bereikt, de eeuwige gerechtigheid acht
hij niet gewroken, het geschonden evenwicht acht hij niet llcrsfead,
tenzij „de oorzaak van het kwaad, --- immers die is liet eigenlijke
kwaad, de ongerechtigheid ---- is weggenomen."
De opvoeder „heeft bij zijn pupillen wakker te roepen, langzaam
wakker te roepen, want het is een late vrucht, bij ons allen een late
vrucht van rijp geestesleven, de kostbare vrucht van het echte berouw."
Mr. De Graaf acht de middelen, die daartoe aangewend kunrleil
worden, afzonderlijke strafmaatregelen, minder in waarde dan ,,de
geesteshouding van het gestichts- of gezinshoofd, de geest, die lheerscht
in gezin of gesticht." Is deze goed, dan kunnen afzonderlijke stra'"niaatregelen overbodig, zelfs schadelijk geacht worden. „ln de. eerste
plaats moet straf zijn, als ik me even paradoxaal mag uitdrukken,
vergeving." „De goede straf wordt alleen geboren uit de liefdevolle
verhouding van den opvoeder tot den pupil. Als die er is, zijn dan
niet straf en vergeving één geworden?"
Dr. Gunning meende, dat dit betoog niet volledig was en geen
aanspraak mocht vlaken op den naam van Christelijk, t -nzij in de
straf (al is zij ook vergevin) liet begrip van wrake d.i. atkeui nig
uitkopie. God wreekt het kwaad, wil volgens Dr. Gunning zeggen: Hij
wraakt het kwaad, Hij keurt het af. „God is te heilig, dan dat hij
liet kwade laat passeeren en de opvoeder, de Christelijke opvoeder,
weet, dat hij is een niandataris van God, en weet ook dat hij een
allerheiligsten plicht aan het kind verzuimt, wanneer hij het kwaad
laat passeeren, zonder daar nadrukkelijk den stempel van het kwaad
-op te leggen. \valroet spreekt de Bijbel van de wrake Gods? Omdat
God liet onbepaalde recht van afkeurin; heeft. Wat Oud afkeurt, dat
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is kwaad. En dat geldt, zij het ook in afgeleiden en beperkten zin,
ook voor ouders en opvoeders."
Anderzijds echter, meent Dr. Gunning, dat we er niet bij mogen
blijven staan, dat liet begrip der vergelding zich langzamerhand heeft
veredeld, want dan ontstaat het groote gevaar, dat we in de praktijk
precies tot het omgekeerde komen, van waar we moeten zijn, nl. buiten
het Christelijk terrein. „Immers, wat is vergelding? Wat is boete?
Dat is het goedmaken. En dat goedmaken kan nu onder een meer
edelen vorm geschieden, dat kan individueel zijn, of dat kan opgedragen zijn aan de gemeenschap, of hoe dan ook, maar dat heeft
toch altijd tot grondslag de gedachte, dat liet kwaad door den
overtreder goedgemaakt kan worden. En daarmee wordt, meen ik, van
een Christelijk standpunt gesproken, juist aan de hooge heiligheid van
de zaak te kort gedaan. De mensch kan het kwaad, dat hij doet,
niiiimer goed maken. En paedagogisch gesproken is dit daarom van
zoo groot belang, naar het mij voorkomt, omdat alle kinderen, ,ja alle
overtreders, van nature aanhangers van die leer zijn."
Mr. De Graaf meende te kunnen aantoonen, dat deze twee gedachten in zijn referaat lagen besloten. We hebben dus het recht deze
breede aanvulling te voegen bij het gesprokene door den referent, al
is het ook mogelijk, dat Dr. Gunning meent, dat er een klove blijft
tusschen hem en Mr. De Graaf.
Vergelding wordt derhalve afkeuring, en daarna vergeving. Ze
moet worden : „wegneming van de wezenlijke oorzaak van het onrecht,
d.i. den misdadigen wil van den misdadiger, welke onrechtbron alleen
kan worden weggenomen door het veranderen van dien wil, hetwelk
alleen de liefde tot stand kan brengen."
Dr. Gunning voegt hier echter nog iets aan toe.
„Maar nu sluit juist immers die vergiffenis en als wij dat er
niet bij zeggen, dan is onze heele beschouwing toch nog onvolledig ---straf niet uit. Maar dan wordt juist de straf geheel iets anders. Is de
vergiffenis ingetreden, dan kan er nooit meer sprake van zijn, dat straf
is afbetaling, zoodat de gestrafte vroolijk kan heengaan en denken :
dat is weer achter den rug. Als ik weer begin, dan krijg ik weer
straf, maar dit zaakje is nu afgedaan. Maar dan krijgt de straf meer
het begrip van wat zoo speciaal Christelijk is, en waarvoor ik geen
beter woord weet dan het Bijbelwoord : „kastijding". De kastijding
speelt in de opvoeding dezelfde rol als beproeving in het leven van
den volwassene: „zij loutert."
Nu heeft Mr. De Graaf hiermede zijn instemming niet betuigd.
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Evenmin echter heeft hij zijn stem er tegen verheven. Mocht hij het
willen onderschrijven, dan meen ik toch gerechtigd te zijn tot de uitspraak : „als twee hetzelfde zeggen, is liet nog . niet hetzelfde."
Zoo zeker als Mr. De Graaf het begrip vergelding wil vasthou=
den — daarop komt heel zijn betoog neer -- zoo zeker staat liet
voor mij vast, dat Dr. Gunning dit begrip met beslistheid uit de straf
als kastijding wil elimineeren. In dezen staat Dr. Gunning veel dichter
bij Ds. Kok dan bij Mr. De Graaf, ofschoon ook tusschen die twee
deze klove gaapt, dat Ds. Kok zijn leerlingen begint te beschouwen
als „kinderen des Verbonds" voor wie, met uitsluiting van degenen,
die niet liet teeken des Verbonds hebben ontvangen, de tucht is kastijding; terwijl Dr. G unning, niet sprekende over den Heiligen Doop
of liet Verbond der Genade, eerst van kastijding wil weten, wanneer
de ver;rffenls van den opvoeder is ingetreden. De vraag blijft dus
open, of vcör de vergiffenis straf (niet de bijbeteekenis van vergelding)
denkbaar is. Dat is bij Ds. Kok buitengesloten.
Dr. J. Th. de Visser neemt liet standpunt der verzoening in
„Het heele probleem van tucht en straf komt neer op de verhouding van het Recht Gods tot de Liefde Gods. Achter liet vraagstuk
van de straf staat liet begrip van het Recht Gods, en achter dat van
de tucht, die bedoelt de zedelijke relevatie, staat het begrip van de
Liefde Gods, die bovenal die zedelijke relevatie beoogt.
„wanneer daar misdreven wordt, dan wordt er aangetast een
recht Gods ; in de wraak, in zooverre daarmee tegen bedreven onrecht
wordt gereageerd, wordt dit zelf openbaar ; het begrip „wraak" veronderstelt een behoefte aan recht. Men voelt, instinktmatig, dat er iets
verkeerds gedaan is ; men gaat daartegen in, in welken vorm dan ook,
en daarin zit een besef van, een behoefte aan Recht. Die overtuiging
steunt op een openbaring, die God aangaande liet recht in den mensch
en in de wereld heeft gelegd.''
„Dus het recht Gods wordt verbroken bij iedere zonde. En nu
is het de eenvoudige waarheid van onzen Bijbel, dat God dat niet
duldt, dat God dat straft. Dus, er is afgescheiden van wat er met het
individu moet gebeuren, plaats voor straf, op grond van de breuk
van het Recht Gods. En bij de toepassing daarvan komt dan de
groote vraag aan de orde : moet nu niet bij de straf voor dat breken
van het Recht van God, de zedelijke relevatie in het oog worden gehouden, die hem weer maakt tot een zoodanige, die dat Recht Gods
niet meer kan breken, die zelf wordt drager van liet Recht Gods ?
En daarop luidt liet antwoord natuurlijk bevestigend.''

311
„De opvolging van de ei schen van het Evangelie sluit dus de
handhaving van het Recht Gods niet uit. Miskent men echter dit
laatste, dc n maakt men ten slotte alle wraak, zelfs de wrake Gods tot
een menschelijk begrip. Men ziet er dan niets in dan een zondige
talig : Gij doet mij dii, dat doe ik u terug. Daarin zit dan iets boos.
Maar wanneer ik achter dat begrip wraak schuif den eisch, dien God
zelf gesteld heeft, waar Zijn recht is geschonden, nl. deti eisch. om
dat recht te herstellen, dan komt men voor dat begrip „wraak" heel
anders te staan. Ook hier ligt achter verkeerde vormen een wezen,
dat echt, ja goddelijk is. Denkt slechts aan Paulus woord : „Mij kont
cie wrake toe, Ik zal liet vergelden."
„Wanneer Paulus daarop laat volgen : „Wanneer uw vijand dorst,
zoo geef hem te drinken, wanneer hij honger heeft, zoo spijzig hem",
dan stelt hij geen twee heterogene beginselen tegenover elkaar, maar
zegt ., 111j : God handhaaft Zijn Recht, maar daarnaast staat ook een
roeping, o111 lief te hebben. Wij moeten in ons leven er naar streven,
deze twee tot een te maken. Daarom geloof ik dat de hoogste eenheid ligt in de • vereeniging : „Punitur qui peccatum" en „punitur ne
pecceti.ur". Maar willen wij eenigerniate tot bereiking van dit ideaal
konten, dan moeten wij nooit beginnen één van die twee termen te
verzwakken.''
Dr. De Visser staat hiermee tusschen de uitersten : Mr. De Graaf
en Ds. Kok. Hij meent, dat op de vraag of in het referaat van den
eerste ook Benig licht is gevallen op het verband tusschen liet Recht
en de Liefde Gods, het antwoord ontkennend moet luiden. In dat
van Ds. Kok nu is dit nog minder liet geval.
Mr. De Graaf echter sprak liet in het debat uit : „De geheele
strekking van nlijn betoog is geweest aan te toonen, dat recht en
liefde niet met elkaar in strijd zijn, maar elkaars conditie zijn. Geen
recht zonder liefde, geen liefde zonder recht. Golgotha is ondenkbaar
zonder den Sinaï daaraan voorafgaande, „geen tittel of jota zal van
de wet te niet gedaan worden." Maar eerst door Golgotha wordt de
wet vervuld. De wet zelf wekt toorn, alleen de hoogste liefde kan de
wet vervullen. Golgotha is de hoogste liefde en tegelijk de zwaarste
straf, aangedaan aan de gansche rnenschheid."
Hiermee is Mr. De Graag ongeveer genaderd tot het juste milieu.
jammer, dat dit zoo weinig in het referaat is uitgedrukt, dat Dr. De
Visser moest uitspreken, er niets van te hebben bemerkt.
Feit . is, dat Mr. De Graaf de zaak te éénzijdig juridisch heeft
beschouwd, evenzeer als Ds. Kok zijn onderwerp te eenzijdig theolo.

glsch heeft behandeld. Beter gezegd : de eerste schoof te zeer het
wettelijk begrip „vergelding" naar voren ; de tweede legde te zeer den
nadruk op liet Evangelisch begrip „genade."
Beider beschouwingen vormen echter elkaars keerzijde, maken de
beide schalen uit der balans, die in evenwicht moet staan, geven een
harmonischen samenklank, indien ze slechts in het juiste verband tot
elkaar worden gesteld.
De moeilijke vraag blijft echter daarbij -- gelijk reeds gezegd is
de vraag naar de toepassing der vergeldingsidee in de straf,
waaraan vooraf behoort te gaan de beantwoording der vraag naar het
begrip „vergelding."
We gaan op deze vragen thans in.
Het begrip vergelding.
Ik geloof, dat ook dienaangaande een spraakverwarring bestaat.
Dr. Gunning wil van geen vergelding weten. Natuurlijk op grond
van een zeker begrip van vergelding.
„Wat is vergelding ? Wat is boete ?' vraagt hij. En het antwoord
luidt : „Dat is het goedmaken. En dat goedmaken kan nu onder een
meer edelen vorm geschieden, dat kan individueel zijn, of dat kan
opgedragen zijn aan de gemeenschap, of hoe dan ook, maar het heeft
toch altijd tot grondslag de gedachte, dat het kwaad door den overtreder goedgemaakt kan worden. En daarmee wordt, meen ik, van een
Christelijk standpunt gesproken, juist aan de hooge heiligheid van de
zaak te kort gedaan. De mensch kan het kwaad, dat hij doet, nimmer
„goedmaken."
Ik geloof, dat we, als Christelijke onderwijzers, niet deze conclusie onze volkomen instemming moeten betuigen.
Goedmaken de zonde tegen God --- het is ten eenenmale onmogelijk. 't Karakter d-er zonde is van dien aard, dat daarvan nimmer
sprake kan zijn.
Is vergelding dus goedmaken, dan schakelen we dit begrip geheel
en al uit onze tucht en onze straf uit. 't Is echter de vraag, of deze
definiëering juist is ; waarover straks.
De heer Gordeau, die volgens het verslag van het debat ongeveer de zijde van Dr. Gunning koos, schijnt het met de conclusie
niet eens te zijn. Hij beweert : „Ik heb bemerkt, dat, wanneer een
jongen ziet en voelt, dat er liefde in mij is voor hem, dat dit juist zijn
berouw wakker maakte en dat hij tot het inzicht kwam: „ik heb iets
misdaan, dat niet te herstellen is, dan door liefde."
,
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Hij acht herstellen, dat is goedmaken, dus mogelijk.
Liefde vervult de wet, ja de heilige liefde, die nooit zonde heeft
gekend, maar liefde herstelt geen zonde, »taakt geen kivaacl weer goed.
Hier past terecht liet woord van Dr. Gunning

„V^'ordt liet kwaad aan liet kind kwijtgescho'den, dan heeft liet,
zooals onze Catechismus leert, het leven lang liet leven der dankbaarheid te leiden."
Evenmin als de voorstelling van den heer Gordeau, gaat die van
Mr De Graaf op, die beweert : ,.Wij weten, dat liet geschonden evenwicht niet is hersteld, dat de eeuwige gerechtigheid niet is gewr oken,
voor de oorzaak van het kwaad (immers die is liet eigenlijke kwaad,
de ongerechtigheid) weggenomen is."
Ging dit door, dan zou er alleen vergelding zijn 'voor de geloovigen, niet voor de zondaars, die zich niet bekeeren, niet voor
Satan, die zich veriiardt . En leer t niet juist de Schrift, dat liet begrip
,,vergelding' in de eerste plaats persoonlijk op heli van toepassing is ?
Evenmin gaat liet aan vetgelding te omschrijven, zooals Mr. De
Graaf elders doet, als een kwaad, eens leed, dat a giivaleert niet liet
misdrijf. Reeds onder iiienscl1en niet, zooais de referent z€ lf aangeeft ,
waar hij liet straks genoemde compositieste `sel aanvaardt. Hij spreekt
reeds van een ondermijning van liet begrip vergelding, waar oog en
tand in geld of goederen wordt gewaardeerd ; een ondermijning, waartegen hij geen principië 1, zelfs in 't geheel geen bezwaar inbrengt.
Als aequivalent voor de zonde geldt de vergelding dus in liet strafrecht onder nlenschen zelfs niet. Tegenover God gaat dit nog
minder.
De bezoldiging der zonde is de dood. Dat is de straf door God
gesteld. Daarin zit vergelding, maar de straf aequivaleert niet met de
zonde. We kunnen niet verder gaan, dan met onzen Catechismus te
beweren, dat de zonde tegen de allerhoogste Majesteit met de allerhoogste straf, dat is voor den m;ensch niet den dood, gestraft moet worden.
In de strafmaat, die geen aequivalentie uitdrukt niet de zonde, :git
niettemin de vergelding. Zoo is liet duidelijk, dat vergelding geen goed,maken is. Hoe kaai een eili se;z kwaad worden goedgemaakt ! Maar liet
kan wel worden gewrokein, vergolden, gestraft.
Straf als vergelding is dus een leed voor een ethisch kwaad, dat
wel niet aequivaleert iiiet dat kwaad, maar dat ondergaan :moet worden,
,,quia peccatum est," omdat er gezondigd is, omdat de wet Gods is
geschonden.
Ds. Kok meent, dat ZÖÔ nooit door ouders noch onderwijzers mag
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worden gestraft. Zoo pertinent mogelijk wordt dat uitgesproken. „De
vader mag niet straffen, alleen tuchtigen."
Evenwel, Z.Ew. acht toch straf onmisbaar, bij overtreding van den
huis- of schoolregel, en indien de tucht geen resultaat heeft. In 't
laatste geval geldt Deut. 21 : 18— 21: ,.Als de tucht vruchteloos
door de ouders aangewend is, volgt de straf door den rechter.'
Hier sluit de heer Gordeau zich (ten minste schijnbaar) bij aan,
wanneer hij beweert: ,,is liet nu voor ons, paedogogen, niet voldoende,
onzen juristen het begrip vergelding latende, liet begrip liefde vooral
naar voren te schuiven,?` Hier komen Staat en School (Huis) tegenover elkaar te staan als vergelding tegenover liefde, als recht tegenover genade. Dit past volkomen op wat o.rn. Dr. Kuyper in „Ons Program" en elders veelvuldig ontwikkelt : de overheid moet optreden als
handhaa f ster van de wet Gods."
„Het wetsstandpunt, niet dat der genade, is haar krachtens aard en
roeping aangewezen, en ze berokkent aan de natie onberekenbaar
nadeel, indien ze haar eigen wetssfeer verlatende, overtreedt op liet
terrein van zielszorg en sentimentaliteit."
„Ze mag niet doen, wat de overheid langen tijd zich aanmatigde,
onl zich namelijk als priesteresse in Christus' kerk, als huisverzorgster
van het Koninkrijk Gods op te werpen, en inmiddels de zenuw van
recht en wet te laten verslappen door een mengen in het staatsrecht
van begrippen, die ontleend zijn aan het Genade-verbond "
„Zij, de Overheid, heeft haar eigen roeping en eeretaak, en voor die
eigenaardige roeping is haar een eigen terrein, een eigen levenssfeer
en in die sfeer ter doelsbereiking een eigen instrument aangewezen."
,,Vandaar dat haar standpunt geen ander mag noch kan zijn, dan
het standpunt der wet, en wijl ze niet uit eigen hoofde, maar bij de
gratie Gods regeert, van de wet Gods."
Als algemeene overtuiging mag zeker ook liet woord van Dr. Kuyper
uit de Stone-lectures gelden: „Het hoofdkenmerk van de Overheid
ligt in het recht over leven en dood. Ze draagt als attribuut, volgens
het apostolisch getuigenis, liet zwaard ; en dat zwaard heeft drieërlei
beduidenis. Het is liet zwaard der gerechtigheid, om den misdadiger
aan. den lijve te straffen. Het is het zwaard van den oorlor, 0:11 d
eer en het recht en liet belang van den Staat tegen den vijand te
verweren. En het is liet zwaard van de orde, om binnenslands gewelddadig verzet tegen te gaan."
Evenzeer maa als algemeene overtuiging worden uitgesproken,
dat kerk en mitsdien huis en school staan op het standpunt der genade.
-

-
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Dr. Kuyper wijst op een bepaald punt dit onderscheid, b.v. tusschen
de Overheid en den vader van het gezin, duidelijk aan.
.,Luther en de overige reformatoren wezen er dan ook op, hoe
de eigenlijke instelling en met - volmacht - bekleeding van de Overheid
eerst na den zondvloed plaats greep, toen God het bevel liet uitgaan,
dat wie 's mnenschen bloed vergiet, dien gruwel met den doodstraf
boeten zou. Het recht o-ii iemand het leven te benemen komt. alleen
toe aan Hem, die het leven geven kan, d.i. aan OoJ, en dienvolgens
bezit niemand op aard: hiertoe wettige macht, tenzij God hem die
verleent. Daarom staat liet Ronieinsche recht, dat liet jus vitae et necis
aan den vader en aan den slavenhouder toevertrouwde, principiëel veel
lager dan Israëls recht, dat geen ander ontnemen van liet leven kent
dan door den magistraat of krachtens rna.gistrale opdracht."
In zooverre mag de vader — maar dat heeft Ds. Kok niet Ledoeld nooit ofte 'nimmer straffen.
Er is dus een principiëel verschil in standpunt tusschen staat en
huisgezin, tusschen Overheid en Vader; en daarom principiëel verschil tusschen justitiëele straf en paedagogische straf.
En desniettemin zijn Wet en Genade niet gescheiden door een
onoverbrugbare klove. Dit is hier de zaak, waar het op aankomt.
Het gaat niet aan dit hier in den breede dogmatisch uiteen te
zetten. Ik wijs slechts op enkele punten, hiermee in verband staande,
en die men in de Dogmatiek van Dr. Bavinck breed ontwikkeld kan
vinden.
De religie van den mensch is in de allereerste plaats een rechtsverhouding jegens God, den allerhoogsten Souverein. God schiep den
mensch naar Zijn Bee'd, opdat hij Hein dienen kon. Die dienst moest
vrijwillig zijn. Daarom liet proefgebod. Maar die vrijwillige dienst is
juist de erkenning van liet recht Gods, om van den mensch aanbidding en eere te mogen eischee. Zoo is het door God bedoeld voor
den val, en zoo is liet nog. God eischt niet recht, en wie ,aan dat
recht al is liet alleen mogelijk in Christus — niet voldoet, ondergaat den eeuwigen dood, de bezoldiging der zonde, de door God bedreigde straf der vergelding.
Relig'e nu is thans alleen mogelijk langs den weg van liet verbond der Genade in Christus. Wie die Genade erkent, het Verbond
aanvaardt, spreekt meteen het woord recht en wet Gods uit.
De begrippen recht en wet zijn uit het Verbond der Genade niet
te elirnineeren. Het dunkt mij de cardinale fout van Ds. Kok, dit geheel over het hoofd te hebben gezien.
;
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Z.Ew. dient - zijn beschouwing aa-n als de Gereformeerde. Maar
zijn liet niet de Gereformeerden vooral, die nadruk leggen op het feit
der juridische voldoening van Christus ? In diens dood en opstanding,
dat is in de Genade, triuimfeert liet Recht Gods.
Het zijn vooral de Gereformeerden, die Wet en Evangelie, o`'schoon onderscheiden, niet scheiden. Reeds in 't Paradijs sprak God
de belofte der Genade. En in de Wet heet liet reeds : Gij zult God
lief hebben met heel uw hart. En omgekeerd : Christus is niet gekomen
om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Geen tittel of
jota zal van de wet voorbijgaan. De liefde is de vervulling der wet.
Zijn Gods liefde en Zijn Gerechtigheid ooit te scheiden ? Openbaart zich in die liefde niet de gerechtigheid, dit woord niet alleen
in ethischen, maar ook in juridischen zin genomen ?
Vallen „zedelijkheid en recht" (men zie het prachtige betoog van
Dr. Geesink in de rectorale rede van dien naam) niet voor een groot
deel samen ? Diefstal gaat in tegen de iet der zeden, maar toch ook
tegen het recht, het positieve recht en liet recht Gods f
De Overheid neemt het wetsstandpunt in. Maar als Dr. Kuyper
er op aandringt, dat dit geschiede met ernst en met krachs, doet hij
dit met paedagogische argumenten.
„Zorgt de Overheid aldus in Ons Pro ;rasli — dat de wet weer
als wet in liet land leeft en dus het besef van een ons beheersctzcnd
heilig recht weer wortelen kan in de volksconsciëntie, dan eerst, maar
dan ook zeker, ontstaat er in de geesten die ontvankelijkheid en vatbaarheid voor den schrik des Heeren, dat men, van alle s•liijnvroomheid en dwergendeugd afziende, die andere en betere aspiratiën van
het hart laat opwerken, die op liet Evangelie zijn aangelegd en
dorsten doen naar verzoening".
De wet — een tuchtmeester tot Christus ; zelfs de wet der Overheid, het positief recht.
En de vruchten voor het volksleven ? Ons Program schrijft,
„dat bij handhaving van recht en wet, ongemerkt en van zelf, de
tucht zich in de huisgezinnen , eerstelt ; de eerbied voor de ouders
toeneemt ; liet ontzag voor wie meerder en hooger is wordt opgebouwd ; de grijsheid weer tot eere onder de jongeren van jaren kan
komen ; en er in één woord- .veer kracht, weer ernst, weer levensenergie in al die banden van het maatschappelijk leven vaart, die nu
hun elasticiteit verloren en weigeren te werken, omdat de overheid ophield de wet hoog voor het volksbewustzijn te doen staan als wet Gods."
Zoo zit het paedagogisch begrip der Bijbelsche tucht : medicijn
-

-
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voor geestelijk-kranken, vast aan het begrip „Wetsstandpunt der Overheid," „vergelding van kwaad door straf."
En omgekeerd, waar fhet standpunt der Genade wordt ingenomen
kan men zich niet losmaken van liet begrip wet en recht.
Of en in hoever dit in het kerkrecht uit moet komen, valt hier
buiten bespreking. Maar over het huisgezin, moeten we op liet volgende letten.
Dr. Kuyper zegt in „Het Calvinisme." „In de gezagssfeer van den
Staat dwingt de souvereiniteit mechanisch, d. i. Uitwendig niet den
sterken arm ; in de gezagssfeer van het maatschappelijk leven dwingt
ze organisch, d. i. door moreel en inherent overwicht. En terwijl beide
alzoo met een eigen karakter tegen elkander overstaan, vertoont het
huisgezin alleen een vermenging van beide. Goede ouders heerschen
moreel, maar handhaven ook in het uiterste geval de tucht." Met deze
tucht zal de straf zijn bedoeld, waarin dan het begrip vergelding (door
de gelijkstelling van het huisgezin met den Staat) van zelf ligt opgesloten.
Dr. Geesink drukt dit in „Van 's Heeren Ordinantiën' aldus uit
„Bij straf gaat het . om liet handhaven van het recht tegenover
het onrecht. Straf doelt op vergelding, op vergoeding, op voldoening
van door onrecht geschonden recht. En zeker zin ouders van Godswege ook verplicht, waar hun kind zich heeft vergrepen aan het
„recht" liet te ,,straffen"; in de smart, gewekt door het opleggen van
een natuurlijk kwaad, het kind te doen boeten de schuld, die het
door zijn zedelijk kwaad op zich heeft geladen".
„Zij zijn dit verplicht als handhavers van liet recht in het gezin
verplicht, wijl zij dus aan het kind leeren, dat er een aardsche gerechtigheid is waaraan men niet straffeloos zich vergrijpt. Door dezen
plicht te verzuirlmeri, wordt het rechtsbesef in het kind verzwakt en
het hem zoo bezwaarlijk geslaakt, straks ernst te maken niet de
eetiwlge gerechtigheid..
\i ie geen krachtig rechtsbesef heeft, voor dlc,n, is ook het kruis
van Christus, de voldoening aan de eeuwige gerechtigheid, ijdel.','
;
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Ik geloof, dat we hier de ,juiste formule ter oplossing der vraag,
die ons bezig houdt, hebben gevonden.
,, Waar het kind zich heeft vergrepen aan het recht, daar zijn
de ouders" (en daarom, bij overdracht van autoriteit, ook de onderwijzers) „verplicht liet te straffen."
Wanneer is dit liet geval ?
Als het kind den huis- en schoolregel lieeft overtreden. Al is het
-
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een recht van lagere orde, de regel van huis en school moet als recht
worden geëerbiedigd ; de overtreding daarvan moet gestraft.
Maar evenzeer steekt het recht in de zedelijke wet, de wet Gods.
Ik wees het reeds aan, toen ik het achtste gebod noemde. En daar is
veel meer bij te voegen.
In al deze gevallen heeft de opvoeder het recht te handhaven,
quia peccatum est, omdat er gezondigd is. Tegenover den schenden
van het recht moet de wet hooggehouden, moet het recht zijn beloop
hebben, moet de vergelding tot haar recht komen, al is het niet —
gelijk gezegd is in aequivalentie.
Allereerst valt daarbuiten elke afwijking tengevolge van de door
Ds. Kok genoemde abnormaliteiten : zenuwachtigheid, overspanning,
geringe aanleg, gebrek aan wilskracht, verkeerde opvoeding in huis,
aangeboren traagheid, enz. Hier treden onderwijs, voorbeeld en tucht
alleen op ter genezing. Hier is alle vergelding buiten gesloten. Dat spreekt.
Maar dan ten tweede, voor zoover in de opzettelijke overtreding
van schoolregel of zedelijke wet de schending van het recht niet helder
of in `t geheel niet aan het licht treedt, past evenzeer in hoofdzaak
of uitsluitend de tucht à la Ds. Kok: goddelijk medicijn voor geestelijkkranken. Het krachtigst middel is hier het vermaan, indien noodig
het gebed en — na schuldbelijdenis — vergeving. En daarbij kome
de „wrake" uit in den zin van Dr. Gunning, d.i. de strenge afkeuring
der zonde, die ook door het kind wordt uitgesproken in de aanvaarding der vergeving, Maar de straf zegt Dr. Gunning blijft ook
daarna niet buitengesloten, doch straf als kastijding in Bijbelsche.n
zin: opdat het kind en ook anderen afgeschrikt worden van de zonde,
maar ook, opdat eigen berouw en anderer begrip van goed en kwaad
beteekenis verkrijge tot blijvende verbetering voor de toekomst.
En niettemin — al sluiten we hier vergelding in hoofdzaak of
geheel uit — het is den opvoeder ongeoorloofd te veronderstellen,
dat het kind op dit hooge peil van beschouwing staat. Voor het kind
-- dat leeren ons de paedologen -- is straf toch vergelding. Om de
poging tot verbetering nu niet te doen uitloopen op verbittering, heeft
de opvoeder zelf ook in dezen — te allen tijde aan de vergelding
te denken als norm, waarnaar eventueel het kind de straf beoordeelt.
In de staafmaat moet de rechtvaardigheid blinken. Plicht is derhalve
altijd te blijven beneden de aequivalentie en dit liet kind, indien noodig,
te doen gevoelen.
Bij de overige straffen, die inderdaad straffen zijn, al moet de
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zedelijke verbetering het einddoel blijven — we spreken enkel over
paedagogische, niet over puur juridische straf kome dan de vergelding rechtstreeks tot haar recht.
Hier maken we even de meer gemaakte onderscheiding (men zie
o.a. „Zedelijke Opvoeding" van Mej. Kooistra) tusschen het materiëele
element en het moreele of ethische element (in engeren zin) in - de straf.
Het niateriëele element is het leed, dat het ondervinden van de
straf op zich zelf reeds niet zich brengt. Strafwerk b.v. wordt vervelend gevonden. Dit kan reeds afschrikken van het kwaad en werkt
dus pedagogisch, ook zonder berouw over de zonde te wekken.
Het nioreele element is de strenge afkeuring, de veroordeeling
van het misdrijf door de wet van school of huis of ook door de Wet
Gods, liet uitdrukken van de smart den opvoeder of wel God aangedaan, enz. enz. Al deze middelen dienen kennis der zonde, berouw, vragen om vergeving aan God en rnenschen, betering des levens
te bewerken, door het woord en door de daad van ouders en opvoeders
Nu zagen we reeds, dat in de Bijbelsche tucht het ethisch element
domineert. In de s/rat daarentegen overweegt liet materiëel element,
het leed, dat liet ondervinden der straf op zich zelf meebrengt.
Hier is het, dat de vergelding het sterkst door den opvoeder
wordt uitgedrukt en te gevoelen gegevens aan het kind.
Het kind, dat het recht schond, de wet overtrad, moet de wrake
van het recht gevoelen.
Dat eischt God ; dat eischen huis en school als, opvoedingsinrichtingen ; dat eischt liet rechtsbesef van het kind.
Hier vallen recht en religie saam.
Hier is de eenheid van liefde en vergelding.
1 her triumfeert de wel niet over, maar in en door de genade.
-

Tal van vrage^i rijzen hier nog op, die — vanwege de reeds overschreden beperkte ruimte -- geen beantwoording meer kunnen vinden.
Bij latere geiegenheid kome echter D. V. deze eene aan de orde:
hoe komt nu in de praktijk het begrip vergelding in de onderscheiden
straffen, die in de school kunnen worden toegepast, tot zijn recht.

A. J.
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EEN BLADZIJDE UIT

EEN LES VAN S. J. GOULD
IN DE PRAKTIJK.

Voor kinderen van 10-14 jaar, uit zijn „Children's Book of Moral lessons".
„En hebt ge wel eens gedacht over wat nu wel de echte Sabbath zou wezen?
Onze Zondag, of de Sabbath van de Israëlieten of de Vrijdag van de Mohanledanen ? Of zooals sommige nlenschen zeggen : alle dagen kunnen heilig zijn,
zoolang de menschen ze maar op de beste wijze gebruiken.
Als wij nu eerst de verschillende godsdiensten vergelijken, wat zien wij dan ?
Dat de Israëliet vast en zeker gelooft, dat het Oude Testament het eenige
ware geloof geeft, dat Mozes de grootste profeet is en dat men God in de Synagoge moet aanbidden.
De Christenen gelooven even ernstig in liet Oude en Nieuwe Testament en
in Christus. Zij gaan naar kerken, naar de St. Paulus kerk in Londen, naar de
St. Petruskerk in Rome. De Chineezen gelooven even vast en zeker in hun eigen
godsdienst, die hun door Confucius is geleerd, de Hindoes aanbidden hun God,
dien zij Brahina noemen ; anderen noemen heel weer Boeddha. Voor de Mohanlmedanen is de profeet Mohammed de grootste, en hun heiligste boek is de Koran.
Jullie hebt ook wel eens gehoord van den godsdienst van de oude Egyptenaren ? Die is alweer heel anders. Ook heeft men vele menschen, die eigenlijk
geen echten godsdienst hebben, maar n:eenen, dat zij God het beste dienen door
oprecht zoo goed mogelijk te leven, zooals huil geweten hun dat gebiedt. Zij
hebben niet éen grooten Leerroe: ster, dien zij volgen, maar putten hunne denkbeelden uit alle bronnen, die hun goed en zuiver schijnen, trachten het voorbeeld
te volgen van alle edele mannen en vrouwen, die vroeger leefden en trachten
goed en rechtvaardig te wezen tegenover iedereen. Mogen wij nu een van die
allen veroordeelen, alléen omdat zij een anderen godsdienst hebben dan de onze ?
Zoo hebben dus de menschen ook verschil van meening omtrent godsdienst.
Thuis zullen je ouders je precies uitleggen, welken godsdienst zij de beste
vinden, maar je ziet nu, dat je toch eerbied voor alle godsdiensten moet hebben
en niemand om zijn godsdienst moet haten of minachten".
De heer Gould, die op liet vorigen zomer gehouden Congres van zedelijke opvoeding een demonstratie gegeven heeft van een les in zedelijkheid, is de „Lecturer and Demonstrátor" van de „Moral Education League", den internationaler
bond tot bevordering van het zedelijk onderwijs in de scholen. Deze bond werd
opgericht in 1897 met het doel, zoo schrijft een lid van dien Bond, „om naast de
gewone zedelijke opvoeding een geschikten vorm te vinden voor ethisch onderricht in de school, een vorm, die door alle gezindten zou kunnen worden
aanvaard."
Het hierboven aangehaalde uit the Children's Book of Moral Lessous" bewijst
voldoende, dat dit onderwijs liet best zal kunnen aanvaard worden, door de gezindten van hen, die tot geen gezindte behooren, omdat ze„ niet éen grooten leermeester hebben".
Maar dat het stellig niet kan worden aanvaard door hen, die God wenschen
te dienen naar Zijn Woord. Die achten zulk zedelijk onderwijs onzedelijk, omdat
het in strijd is niet de hoogste zedewet, de wet der tien geboden. S.
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Woonplaats en adres :

flarzdtteekcninr :

Dit biljet kan ook ingeleverd worden bij een boekhandelaar. Be
rechtstreeksche toezending in envelop met 1 ets. postzegel, mits
alleen ingevuld met naam en woonplaats, aan den uitgever, geliev
men het verschuldigd bedrag gelijktijdig per postwissel over
maken.

Co BRUINZEEL & ZONEN
— ROTTERDAM

stoomt-immerfabr. Zwaanshals 364
Amerikaansche, [ lollandsche, Duitsche
-

SCHOOLBANKEN.
HARDHOUTEN SCHOOLVLOEREN

Koptoxyl Schoolborden enz. enz.
Prijscouranten en begrootingen op aanvrage.

'M.PRI&',

Ïiiï:ai;ecbr

WIJNSTRAAT

FABRIKANT VAN

Natoor en Seheïkondige Instrumenten
voor het onderwijs.
--

Collecties volgens bepaalde Methoden worden op
verlangen samengesteld.
Geïll. Prijscouranten op aanvrage gratis en franco.
--

-

Vraag liet prospectus van aardrijkskundige stereoscoopplaten
van Nederland en liet Buitenland.
Van deze zelfde onderwerper worden ook La ntaarnplaten
geleverd in formaat 85 bij 85 ni.M.
-

;

N.V. Brood- en Beschuitfabriek ,,ONS BEGINSEL."
Cornelis Trooststraat 16-18-20, Amsterdam.
Opgericht ter Levordering van Zondagsheiliging door geheele afsGhaffïng van nachtarbeid

Door het vervaardigen van prima kwaliteit Brood en
Beschuit van de beste grondstoffen zijn wij zoo vrij
een vriendelijk verzoek te -doen aan de lezers van dit tijdschrift
orn ons te steunen in bovengenoemd doel --- door het brood van
deze bakkerij te betrekken.

F. W. HOTTER, Mr. Bakker.

- - ALLE - --

NATV[1R enSCHEIK^IND IGE INSTRUMENTEN,
voor het L. 0. en M. U. L. 0. 3 levert M. SANDWIJK

Electr. Fair. van Natuurk. Instrumenten
Jonker Fransstr. 122, Rotterdam

,

Billijke berekening.
Vakkundige afwerking. —
Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd
Prijscouranten op aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheicdsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.

F irma

w

KOOG aao de laan.

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf= en Teekencursussen.
NETTE VERPAKKING
SPOEDIGE LEVERING.
VoorSchoolbestw en gemakkelijke condities.
-

FABRIEK VAN

Natuur- en Scheikundige I,
T. Ten Bosch - A
PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

TALENS & ZOON -: APELDOORN
FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders = en Studieverven, enz.
Leveranciers van tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika.
Neemt proef met onzen Schoolinkt ,,IDEAAL", of onzen
„BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCHOOLINKT", onze
STUKJES 51" (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS"
-
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P919 GOGISC H TIJOSCHNIFT
-

i
voor het Christelijk Onderw`ss

'

Prijs f L ,50 pen ^AAí'rgAr2g.

Van bovengenoemd TiJCIsefirift
zijn van vorigej*eergangen nog
losse exempl^nen bid den uitgeiten
te bekomen.
a

al

-

Z00 JUIST VERSCHENEN:

S 0 S UKJE
VAN DEN

Eenvoudigen Taalcursus,
- DOOR -

T. PLUIM,
Hoofd eener school te

BAARN.

Prijs f 0,35.

Op veter verzoek verschijnt thans van den Eenvoudigen
Taalcursus, een slotstukje bestemd voor leerlingen die nog
een zevende leerjaar willen volgen.
Op eenvoudige wijze zijn de voornaamste onderwerpen
kleiner letter aangeuit de spraakkunst boven elke les
geven, waarna dan een voldoend aantal oefeningen ter toepassing volgt.
Ook leerlingen die een vreemde taal moeten leerera of
zich voor een eenvoudig toelatingsexamen willen voorbereiden, zullen aan dit slotstukje wel genoeg hebben.

in

T. PLUIM, Voorloper, Taalwerk voor het tweede leerjaar
f —,25
.
nier plaatjes. _ Derde druk
T. PLUIM, Eenvoudige Taalcursus, le snikje 8e dr. - —,20
EenvoudigeT aalcursus 2-4e st 8e. dr. f -- .25
T. PLUIM, Nieuwe Stelcursus, le en 2e st. 5e dr. f —,25
Nieuwe Stelcursus, 2e en 4e st. 5e dr. f —,3Q
Presentexempleren van bovenstaande boekjes worden op
aanvraag gaarne gezonden.

J. MUTJSSES, Uitgever, Purmerend.

UITGAVE V -N 3 . 13, WOLTERS TE GRONINGEN,
-

i-." W n ENGELKES,

Begittselett vaft het Rekenen
EEN SERIE REKENBOEKJES
VOOR DE LAGERE SCHOOL,

Compleet in 8 deeltjes. — I—I V, V A-B en VI A-B.
Prijs, per deeltje . f .0.25.
De leerstof is zó6 verdeeld, dat aan 't eind van 't 5de
schooljaar alle hoofdbewerkingen; -met geheele getallen, gewone
en tiendeelige breuken (incluis de samengestelde en repeteerende breuken), alsmede alle Nederlandsche maten en gewieliten zijn behandeld, terwijl in de volgende klassen allerlei
zaken uit de practijk aan de orde worden gesteld, zooali_ de
percentrekening, een en ander van het handelsrekenen,
vreemde geldswaarden, oppervlakken en inhouden; en bovendien
het bepalen van den G. G. D. door deeling, de vierkanteworteltrekking, iets van de evenredigheden en enkele stellingen
uit de theorie der rekenkunde.
In_ scholen, waai• deze cursus goed wordt doorgewerkt, moet
het rekenonderwijs noodwendig op een hoog peil komen te
staan. Wie daar naar streeft, make eens van meer nabij kennis
met deze „Beginselen"
School i. d. Bijbel.
-

-

1

Van deze nieuwe rekenmethode heb ik met veel belangstelling kennis . genomen.Het staat bij mij vast, dat de schrijver een geheel heeft
geleverd, dat, een ernstige kennismaking ten volle waard is.

Paedagogisch- Tijdschei f t.
UITGAVE VAN !J. B. WOLTERS -TE GRONINGEN.
-

UITGAVE VAN J. B. W01.jT1RST GRONINGEN.

P. VAN AALTENENA. C. DEN BESTEN,

In de levende Natuur.
,

LEESBOEK TEN BEF1OEVI] V-YX HET ONF)iR\\TIJS IN DE NATU IT R1I1JKE IIIST()R1E

1

VOOR Cii RISTEL1JKI SCHOLEN.
kogr COMPLEET IN DRIE DEELTJESs
Geïllustreerd niet gekleurde en zwarte plaatjes.

Prijs, per deeltje . . . . f 0,35.
Ziehier een leesboek, dat wij niet blijdschap hebben ontvangen CII met stijgend genoegen hebben doorgelezen. Ecu
Leesboek, dat Wis en zeker de vulle belangstelling van de
schooijeugd zal genieten, wat de juiste toen is er in getroffen.
Ieder lesje is weer opnieuw stppig en friscïi. liet beschrijft
de dingen zoo natuurljj k en zoo aantrekkeljj k als iedere
jongen ze zelf heeft ondervonden of zelf zal wjllon meemaken.
Het is een boek, dat de liefdo tot Gods heerlijke Schepping, die in het ltit vn ieder jeugdig menscheiikiiid leeft
en die wij zelfs met onze dorre schoolopvoeding nog nauweljjks vermogen te vernietigen, (lat die liefde zal aanriioedigen,
steunen en leiden. Het is ccii boek, niet met fl(L eens gekauwde boekenwijsheid en gioote-inenschen pednterie, maar
met echt gevoelde, naar 't leven weergegeven tafereltjes,
waarbij ook de gespiektoon met gepaste losheid is ingevoerd.
En daarbij, een boek, ten volle geschikt voor onze (Jhristeijjke School. Geen preek cii toepassing hij ieder lesje, maar
tussehen de gesprekken het verhaal van het leven in liet
Christelijk gezin en in de gesprekken op geheel oiigedwongen
wijze uitgesproken wat ook een- Christen bij het aanschouwen.
van Gods Schepping gevoelt en moet zeggen.
Overigens hebben de schrijvers geschreven met kennis van
zaken. Achter zulk vlotloopend gekeuvel ligt heel wat breeder
studie en dieper onderzoek. Dit boekje is goed bij. Het maakt
tussehen de beste boekjes die wij op dit gebied in de school
kunnen gebruiken een uitneitiende figuur. De illustraties zijn
flink en goed.
Wij hopen spoedig de vervol g stukjes te kunnen aankondigen.
Met zulke uitgaven is de Christelijke school ter zeerste gebaat.
Wij wenschen schrijvers cii uitgever een welverdiend succes!

Paeday. Tijd'chift v/h. (]1ii'i.'t. Ond.

JUITGAVE 'JAN J. 13. WOLTERS Ti GRUNiN&1N.

Eierdrukken, Januari 1913.
D. AITTON. NEDERLANDSCH OOST- en WEST-INDIE ten dienste
van het onderwijs. 6e druk. Met platen, kaartjes en grafische
figuren. f 1.25. Geb. 1.50.
D. A1TTON. BEKNOPT LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE. Met
platen, kaartjes en grafische figuren. Zesde verbeterde druk.
Prijs f 1.50. Geb. f 1.90.
Dr. H. BLINK. EERSTE BEGINSELEN DER WIS- en NATUURKUNDIGE AARDRIJKSKUNDE. Een Ieiddraad bij het onderwijs, niet
vragen en opgaven ter oefening en repetitie, 3e druk. Met 77 platen en 12 kaartjes in afzonperlijken atlas. Compleet met atlasf 1.40
Dr. M. G. DE BOER. BEKNOPT LEERBOEK DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS. 7e druk. Met 53 schetskaartjes tusschen den tekst.
f 1.50. Geb_ f 1.9[l_
Dr. M. G. DE BOER. LEERBOEK DER ALGEMEENE GESCHIEDENIS.
Tweede deel 4e druk. Met 21 schetskaartjes tusschen den tekst.
f 1.50. Geb. f 1 90.
Dr. G. H. COOPS. LEERBOEK DER SCHEIKUNDE 2e deel. Orgaf 1.00. Geb. f 1.25.
nische Scheikunde. 2e druk. Met 24 figuren.
Dr. G. H. COOPS. LANBOUWSCHEIKUNDE bevattende de toepassing van de voornaamste beginselen der scheikunde op den landbouw, in populairen vorm behandeld. 2e druk. f 1.75, Geb. f 2.00.
ALP. DAODET. CONTES CHOISIS. Précédés d'une notice littéraire et
r

accompagnés de notes explicatives par E. E. B. LACOMBLE. 7e
druk.
f 0.60. Geb. f 0.75
A. DE FROE. OEFENINGEN bij de kern der Engelsche spraakkunst.
2e druk.
f 0.75
C. GRONDHOUD en P.
12e druk

RoORDA.

THE GRUNO SERIES. V.
de druk.

ENGELSCH LEESBOEK. le deel.
f 0.70. Geb. f 1.00.

JEROME

K. JEROME Three men in a boat.
Geb. f 1.75.

E. HOFFMANN. GODEN- en HELDENSAGEN. 5e druk.

f 0.90

Dr. K. HOLTVAST. BEKNOPTE NEDERLANDSCHE SPRAAKKUNST.
5e druk.
f 1.00. Geb. t 1.30.
Dr. H. KETN E R. SCHEIKUNDIGE VRAAGSTUKKEN 3e druk. f 0,45
A. THEUR1ET. CONTES CHOISIS. Précédés d'une notice et accompagnés de notes explicatives par E. E. B. LACOMBLE. 5e druk.
f 0.60. Geb. f 0.75
containing such words and familiar
phrases as are aften used in conversation. 6e druk.
f 0.80.

J. N. VALKHOF. VUCABULARY

W. H. WISSELINK. VRAAGSTUKKEN TER OEFENING IN DE MEETKUNDE. (voor eerstbeginnenden). ie stukje. 15e druk.
f 0.30.
W. H. WISSELINK. KERN VAN DE MEETKUNDE. 8e druk niet 102
figuren
f0.50.
W. H. WISSELINK. EERSTE VERZAMELING van vraagstukken ter
oefening in het practisch rekenen. 16e druk.
f 0.25.
A. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE. REKENBOEK voor de Hoogere
Burgerschool. Ie stukje 3e druk.
Gecart. f 0.90.
P.

WIJDENES

en Dr. D. DE LANGE. REKENBOEK voor de Hoogere

Burgerschool. 2e stukje. 2e druk.

Gecart. f 1.00.

P. Noordhoff, Uitgever, Groningen

jievwe uitgaven Januari )9)3.
Dr. J. A. BRUINS, OEFENINGEN bij de aanteekeningen omtrent
Taal en Stijl ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaaI onderwijs. Eerste bundel. f 0,50
Ds. F. W. DRIJVER. HISTORIE en LEGENDE vervolg op
„Mozaïek"
f 1.90. geb. f 2.50
D. DIJKSTRA. STELOEFENINGEN, Een bundel opstel- Verzen
voor het middelbaar- -en voortgezet lager onderwijs.
f 0,45.
J. MULDER. EXAMENVRAGEN en OPGAVEN over natuurkennis
DIERKUNDE (De Mensch). Met toelichtingen ten dienste
van aanstaande onderwijzers f 0.70
S. POLAK. ECONOMISCHE BLOEMLEZING. Bevattende korte
hoofdstukken van enkele beroemde Mercantilisten, Physio-craten, Klassieken etc. Met inleiding f 1,90. Geb. 2.40,
S. PRINS JZN. NIEUWE FRANSCHE SPRAAKKUNST voor
Hollanders
f 2.25. Geb. 2.75.
G. VAN DER SMAN. INDIË, EEN WORDENDE STAAT Geb. f 1.50
P. WIJDENES. ALGEBRAïSCHE VRAAGSTUKKEN. Eerste deel.
Geb. f 1.20. Tweede deel. Geb. f 1.50.
P. WIJDENES. ALGEBRAïSCH TEEKENSCHRIFT be hoorende bij
Algebraïsche Vraagstukken
f 0.25.
P. WIJDENES. ALGEBRA VOOR M. U. L. 0. Eerste deeltje
Geb. f 0.80.
P. WIJDENES. ANTWOORDEN bij Algebra voor M. U. L. 0.

Eerste deeltje f 0.20.

P. Noordhoff, Uitgever. Groningen.
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Turnartikelen en
en Schoolmeubele
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-

(OPGERICHT
1868))
(OPGERICHT 1868

en
HASPER en
De
Ned. Fabr.
Fabr. van
van Turnartikelen
Turnartikelen en
en Schoolmeubelen,
Schoolmeubelen, Dir.
De Ned.
[)ir. H~\SPER
KEUN
EN. Alle
AIle mogelijke
mogeljjke constructies
constructirs en
systemen banken,
banken, borden
borden en
gymKEUNEN.
en systemen
en gymnastiekwerktuigen.
Rij k, de
de grootste
grootste Gemeenten,
Gerneenten, Leger,
Leger,
nastiekwerktuigen. Leverancier
Leverancier van
van het Rijk,
Vloot
borden, licht,
Vloot en
en Particulieren.
Particulieren. School
Schoolborden,
licht, geheel
geheel van
van hout,
hout, krimpkrimp-enentrekvrjj
trekvr
gegarandeerd
Scherp cone.
conc. prijzen
prijzen Teekeningen
Teekrninzen en
en kostenberek.
kostenberek,
gegarandeerd dof-blijvend.
dof-blijvend. Scherp
Amsterdam.
kosteleos.
Tel.
1601,
2de2de
Leeghwaterstraat
No.5,
kosteloos.
Tel.
1602,
Leeghwaterstraat No.
5 % Amsterdam.

LIJST van onderwerpen welke in den jaargang
19131914 zullen behandeld worden.
VAN DE REDACTIE.

K. r. (1. Berg.
„

A. Jonkman.
„
„
H. J. van, Wijlen.

J. Th 1?. Schreide'.
„
„

Fröbel.
De invloed der ope ewektiieid op liet schoolleven.
Ilet vertellen van de I3ijbelsche geschieden s.
De schoolstraffen.
liet nieuwere taalbegrip in onze taalboekjes.
liet wezen, de beteekenis en de ontwikkelin; der phantasie.
liet liegen en zijn opvoedkundige bestrijding.
De versiering van liet schoollokaal.
Aesthetisch-h lezen.

VAN DE MEDE \\' ER EltS.

Prof. Dr. H. B(vinckk. Kinderstudie.
Pvo f. Dr J. Woltjer. Intellectualisine
I)e poëzie in onze leesboeken.
J. van der Does.
J. W. - n eIkw.
liet onderwijs in de Wiskunde in de hoogste
„
J. Gras.

A. A. Kïerjn.
H. 3!ilo.
P. Oo3teriee.
A. J. Schaeinder.
P. A. lrer•siur ,s.

klassen van de M. U. L. 0. school.
De Christelijke beginselen en de inethodiek.
De verstrooidheid der kinderen, blaar oorzaken
en haar bestrijding.
Verschillende stroomingen in de paedag;e;ie.
1_1et kinderspel.
Opleiding.
Schematisch overzicht van de richtingen in
de tegenwoordige zielkunde.
Ratich i us.

CLNTf\LL VLFWRFM1N
w

van SCHOLEN, KERKEN enz.,

WOLT

& fFÇOS.

IN ENIeURS - RME SFOORT
Lijst van uitgevoerde werken niet album op aanvrage
gratis.

Dit Tijdschrift verschijnt maandelijks met als Bijvoegsel zes nummers
van de Recensiebode. Prijs f 2,50 per jaargang. Men verbindt zich
voor den geheelen jaargang.
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Johann Bernhard Basedow en zijn Tijd.
Basedow heeft zijn licht ook laten schijnen over de opvoeding
van meisjes, voor hem aspirant-huismoeders, wier hoogste ideaal
moest zijn, haar heer gemaal door aanminnigheid te behagen, goed
voor zijn natje en zijn droogje te zorgen, hem kleine verdrietelijkheden
te besparen, hoog tegen hem als haar meester op te zien, zijn nukken
te verdragen, kleine dingen, hem rakende, belangrijk te vinden en zijn
heftigheid te verzachten. Men behoeft geen volbloed feminist te zijn,
om dit vrouwelijk ideaal nog al gelijkvloersch te vinden. De beroemde
drie K's : Kiiche, Kinder, Kirche, zijn er nog romantisch bij-.
Of bij de opvoeding van Basedows Emilie — Praenumerantia Elelnentaria Philanthropia had de vader het wicht willen noemen; zijn
vrouw en de predikant, die het kind moest doopen, verzetten ' zich
tegen deze reclame, waarom Rousseau's creatie de eer der naamgeving ontving -- dat vaderlijk ideaal nu ook tot leidstar heeft gediend?
Basedow ware niet Basedow geweest, als zijn dochter geen wonderkind had moeten worden.
In 1770 vond 'hij den medewerker, die voor het slagen der door
hens gewilde onderwijshervorming misschien meer dan iemand anders
gedaan heeft, den methodieker van liet philanthropinisnle, Christian
Heinrich Welke. Deze autodidact, zoon van een veekooper in Jever,
wist zonder leiding zich te bekwamen in teekenen, schilderen, etsen,
graveeren, bestudeerde daarna physica, wiskunde en Latijn, werd in
1763 student in de rechten te Göttingen, verliet in 1764 de juridische
faculteit, om zich op plant-, dier,- delfstofkunde en proefondervindelijke natuurkunde te gaan toeleggen en met het Fransch op de hoogte
te komen. In 1767 ging hij naar Leipzig, waar hij de colleges van
Gellert volgde, Engelsch en ltaliaansch leerde en de schilder-academie
bezocht. Op reis naar Londen kwam hij door prof. Büsch met Basedow in aanraking, die hem de opvoeding opdroeg zijner Emilie, toen
negen maanden oud. Drie halve uren per dag hield hij zich met het
wicht . bezig. Hij liet haar systematisch allerlei dingen zien, .noemde
gearticuleerd hun namen en eigenschappen en onderwees haar in de,
kunst. voorzichtig te vallen. Het kind moest onmiddellijk tot Waarheid
worden opgevoed ; in den spiegel zag Emilie niet zich zelf; maar haar
beeld, in een prentenboek stonden geen huizen, maar teekeningen, de
pop was een pop en geen kind, een gebraden haantje was geen haan,
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maar vleesch. Anderhalf jaar oud oordeelde het meisje met eer wonderbaarlijke stelligheid al over allerlei zaken. Toen zij drie jaar was,
leerde ze in een maand vlot lezen en werd een aanvang gemaakt met
het onderwijs in het Fransch.
In September 1772 werd het wonderkind, - produkt der wondermethode, geëxamineerd ten overstaan van domheer Eberhard von
,Rochow en van tal van predikanten en officieren. Haar vaardigheid in
het lezen van Fransch en Duitsch bracht de omstanders in extase. De
driejarige kende den naam, de samenstelling, het gebruik van allerlei
dingen, die haar voorgehouden werden, was in staat, meetkundige
lijnen, vlakken, lichamen te onderscheiden, kon tellen bij tweeën tot
100 en terug, en maakte met potlood letters en teekeningen na.
Wolke verzekert, zijn discipelin had dit alles zich eigen gemaakt
zonder schadelijk stil zitten en énerveerende inspanning. „De bedoeling was dan ook niet van het kind een savante te maken." Men
bracht haar herhaaldelijk in de keuken, om bij de bereiding der spijzen tegenwoordig te zijn en gaf haar onderwijs in breien en naaien.
En ook de zedelijke vorming leed niet onder de intellectueele ontwikkeling. De driejarige „zag in kennis niets verdienstelijks, zij legde
zich daarom toe op gehoorzaamheid, bescheidenheid, kuischheid en
dankbaarheid." Dat ze zich zooveel nuttige kundigheden eigen maakte,
geschiedde, verzekerde de dreumes, enkel, opdat ze eenmaal als onderwijzeres.. in haar onderhoud zou kunnen voorzien ! Wolke liet ook
geen gelegenheid ongebruikt, haar godsdienstige begrippen aan te
brengen. Ze verheugt zich over donder en bliksem,. weldaden des
Hemelschen Vaders, over haar menschelijk lichaam, haar redelijke ziel,
over regen en sneeuw, nachtelijke duisternis en verschroeiende hitte
en heeft geleerd, in spinnen, rupsen, padden, slangen, vleermuizen
-niets weerzinwekkends te zien. De dogmatiek, die Wolke haar onderwees, was positiever, dan haar. vader volgens zijn beginsel goedvinden
mocht. Dat de sexueele kwestie ook met het kind was besproken,
spreekt vanzelf.
Om Basedow een genoegen te bereiden, begon Wolke haar in
1773 --- zij was geboren 18 Maart 1769 — Latijn te leeren, dat ze in
1774 zóó vloeiend en zóó juist sprak, dat het veler bewondering
wekte. Op 3000 verschillende vragen wist ze in de taal van Cicero
antwoord te geven. Dat zulk een licht niet onder de korenmaat mocht
blijven, is begrijpelijk. Een reis werd ondernomen naar Leipzig, waar
in het bijzijn van hoogleeraren, doctoren enz. Prof. Ebert uit Wittenberg een uur lang met Emilie in het Duitsch, Fransch, Latijn en

Deensch converseerde en haar een Fransche vertelling en een Latijnsche fabel liet uitleggen. Dat de schitterende resultaten zijner methode
door Basedow den volke kond werden gedaan, is natuurlijk. Ze moesten
nog overtuigender blijken. Emilie had een broertje, twee jaar jonger
dan zij. De kleine Friedrich was door ziekte nogal achterlijk en toch
kon het stumpertje, dank zij 's vaders natuurlijke methode, op zijn vierde
jaar Duitsche, Fransche en Latijnsche gesprekken volgen. En Fritsje
was maar half zoo begaafd als Ernilie! Was niet proefondervindelijk
bewezen, dat methode alles is ! Burgemeester Schwarz van Maagdenburg was overtuigd, dat er geen onbegaafde kinderen meer waren,
maar alleen gebrekkige leerwijzen bestonden en zond zijn vijfjarigen
spruit aan Wolke ter opvoeding. Binnen vier maanden sprak het ventje
Latijn als water en „daar de vorderingen in het Latijn een maatstaf
zijn voor die in de zaakvakken", kon men, zonder dat men hem naar
de expositie te Leipzig had behoeven te sturen, den graad van• ontwikkeling van 't burgemeesterszoontje wel bepalen Van meer dan 60
boombladeren kende hij er slechts acht niet, de overige zoowel in .het
Latijn als in het Duitsch.
1n 1771 verkondigde Basedow, dat vroege kennis niet enkel onnut
is, maar schadelijk werkt. Vanwaar die tegenspraak tusschen theorie
en praktijk? Basedow heeft later verklaard, tegen beter weten in zoo te
hebben gehandeld ; omdat de oogen der menschen gesloten waren
voor de uitnemende zedelijke vruchten zijner methode, moest hij hen
wel winnen, door hun de schitterende intellectueele resultaten te laten
zien. Was eenmaal het vertrouwen gewonnen, dan zou het „Vroeg
rijp, vroeg rot" weer van kracht zijn. Met Campe en onder protest
van Wolke, achtte hij heilige onnoozelheid liet siéraad van kinderen
beneden zeven jaar. Misschien heeft de vroegtijdige dood van zijn
zoontje hem trouwer gemaakt aan zijne theorie, ten minste liet onderwijs met Emilie werd gestaakt, opdat zij zou vergeten, wat zij te veel
had geleerd.
Net plan van zijn •seminarium heeft Basedow voor het eerst in
den Agathokrator van 1771 ontwikkeld. Onder leiding van. een opvoedingsinspecteur moesten aan die inrichting volgens .de Basedowsche
beginselen worden opgevoed, zoowel jonge aristocraten als voor huisknecht bestemde plebejers, knapen en meisjes, aspirant-officieren en
toekomstige soldaten ; zelfs zuigelingen mochten er niet ontbreken,
opdat de oudere alumneri zien zouden, hoe die moeten worden opvoed. De regent van het seminarium moest als de vroegere mikado's
van Japan bijna altijd onzichtbaar zijn. Zijn macht is onbeperkt, zelfs
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aan de onderwijzers legt hij in tegenwoordigheid der kinderen vooraf
niet hen overeengekomen straffen op, als: niet de arme leerlingen
moeten eten, de straat schrobben enz. Deze comedie, waardoor „het
wereldbestuur en de landsregeering gesymboliseerd moesten worden ",
maakte alleen de onnoozelsten tot dupen en was voor het snuggerder
gedeelte wel aan eenige bedenking onderhevig. Om stadhouder der
Oppermajesteit te kunnen zijn, mocht de regent -- zijn gezin mocht
natuurlijk niet in het seminarium wonen — alleen dan aan de leerlingen verschijnen, als hij, goed voorbereid, zekerheid had, dat zijn
aanzien in hunne oogen niet zou verminderen. Hij alleen mocht kleeren
dragen van de stof, de snit en de kleur, die hij zou verkiezen. De
ceremoniën, waarmee hij door ieder, vorsten uitgezonderd, in het seminarium moest worden begroet, de stoel, waarop alleen hij mocht
zitten, de beker, waaruit alleen hij mocht drinken, alles moest de leerlingen in hem een halfgod doen zien. „Wie de menschelijke natuur
kent", schrijft Basedow, „weet, dat wie zonder stok een groote inrichting wil besturen, tot dergelijke kunstgrepen de toevlucht moet
nemen."
Waar moest deze school „met de natuurlijke methode'' -- voor
de 27000 Thaler, die noodig waren, moest het geachte publiek zorgen gevestigd worden ? De ontwerper liet zijn blikken weiden van
Astrakan tot Graubunderland en van Kopenhagen tot Zevenburgen.
Om het land met het stadsleven te kunnen verbinden, werd uitgezien
naar een dorp in de nabijheid eener vesting met veel scheepvaart.
Op het laatste oogenblik nog dreigde door Basedows fanatisme ---ook sceptici kunnen dweepziek zijn — het geheele plan in duigen te
zullen vallen. In den Agathokrator had hij liet leerstuk der Drieëenheid
en der helsche straffen op zijn gewone jan-Rapsmanier bespottelijk
gemaakt. Graaf Görtz von Schlitz, opvoeder van Karl August van
Saksen-Weimar, achtte zich-, hoewel hij de uitgave van liet Elementarwerk financieel gesteund had, door geweten en beginsel gebonden,
tégen Basedows clericalenhaat te getuigen. Basedow formuleerde zijn
uitlatingen wat gematigder en had nu het geluk, dat Leopold van
Dessau zich zijner aantrok. Wel had persoonlijke kennismaking den
vorst doen twijfelen aan Basedows practischen zin, misschien ook aan
zijn integriteit, maar al was zijn sympathie voor den hervormer niet
groot, de hervorming had zijn sympathie en wellicht hechtte hij
waarde aan Basedows voorspellingen, volgens welke het land, waar
zijn seminarium gevestigd zou worden, alle andere der wereld weldra
zou overtreffen in goed verstand, deugd . en gelukzaligheid; de vorst

825
van dat gebenedijde oord zou i n de oogen van het tegenwoordige en
liet toekomstige geslacht met blijvender roem zich bedekken dan
de wapenen hem ooit konden aanbrengen. „Bij massa's zouden verstandige ouders hun kinderen naar zijn land zenden, zijn residentie
zou de bakermat der geleerdheid worden, de boekdrukkerijen en de
educationshandel zouden tonnen gouds in het land brengen."
op een salaris van 1100 Thaler werd Basedow. dan naar Dessau
geroepen, waar hij in 1781 met Wolke en Dohm aankwam. Hij hoopte
nu maar, dat Duitschland genoeg patriotten zou bezitten, die liet vorstelijke voorbeeld willen volgen.
Drie jaar later -- hij achtte in den tusschentijd anderen geschikter,
naar daar die aarzelden, moest hij liet pad banen door de doornen
heen werd liet prospectus verspreid van de paedagogische academie
te Dessau later Philantropinum genoemd. Basedow schoot zijn vermogen aan de wereldburgerij voor, om te kunnen beginnen. Hij richtte
zich tot de vorsten en hun ministers, „aardsche goden tiet hunne
engelen," tot de vrijmetselaars, „eerv& aardige bouwlieden van liet raadhuis der wereldburgerij, discipelen van Salomo en Socrates", en
smeekte heil om „erbarming over de lentejaren". Jolig en oud ademt
al eeuwen in liet schoolstof, dat als een dikke, taaie laag de werkplaats der rede bedekt. De woorden der godsgezanten, der wijzen
onder de kinderen der menschen worden het volgzame knaapje ingeranseld en de gewelven weerkaatsen het geschrei der geslagenen. Niet
de paedagogen klaagt hij aan, maar de scholen. Een modelschool op
den grondslag van het Elementarwerk is noodig. En als Duitschland,
als Europa haar te duur vinden, zal de Groenlander hen oordoelen!
Geen eigenbelang drijft hem. Zorg en arbeid zullen zijn deel zijn.
En zal de menschheid aan zijn kinderen terugbetalen, wat hun vader
ten koste gelegd heeft aan de school der menschenliefde en der gewetensvrijheid ? Want tegen geloofsdwang zal het philantropinum „het
kruis prediken, het kruis van Jezus, dat geen zwaard is." Hij richt zich
speciaal tot Lavater, „den Verlobten Lottes und Jesu und der Menschenliebe'', om zich over het philantropinum te erbarmen. Dat philantropinum
wil zijn een oefenschool voor de paedagogen der toekomst, wil aan
(Ie opvoeding een weloverwogen plan ten grondslag leggen, het mechanische van buiten leeren afschaffen, inzicht aanbrengen in het wezen
der deugd, het humanitaire onderwijs streng scheiden van het kerke.lijke en een betere methode invoeren voor de studie van het Latijn.
De drie aan te stellen onderwijzers bedienen zich van die taal bij
al hun onderwijs, behalve bij dat in natuurlijken godsdienst en in
,
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moraal waarvoor Duitsch het medium is. Op den lesrooster prijken
alleen die vakken, wier kennis ieder beschaafde iioodig heeft, wijsbegeerte, wis- en natuurkunde, welsprekendheid, de historische wetenschappen, politieke aardrijkskunde enz. Zonder dwang zou het op het
philanthropinuni onmogelijk zijn, niet te leeren. Nergens ter wereld
zou men zooveel leermiddelen en in verhouding tot liet aantal leerlingen zooveel onderwijzers vinden. Nergens zou dan ook liet doel
der opvoeding: deugd en bekwaamheid, zekerder worden bereikt.
Daartoe was echter noodig, dat niet op afkomst of rijkdom der ouders
gelet werd. Alle leerlingen dragen uniforme kleeding. Er worden echter
per week twee verdienste-dagen, twee afkomst-dagen en twee rijkdom-dagen ingevoerd, ter onderscheiding van bekwaamheid, geboorte
of welvaart. 'Eens per maand zal een casuaal-dag gehouden worden,
om zich te oefenen in het hongerlijden, in het slapen op den harden
grond enz. Tot hun twaalfde jaar zullen de alumnen blinde gehoorzaamheid schuldig zijn. Alleen voor mechanische handelingen wordt
gestraft, geestelijke, als gebrek aan inspanning worden door redeneering, verlichting der opgegeven taak enz. voorkomen. Voor zijn twaalfde
jaar behoeft niemand iets van buiten te leeren. Als straffen. zullen
aangewend worden : vermindering van nieritenpunten, verveling in een
leege kamer zonder uitzicht, een valhoed, een kinderstoel, een houten
etensbord. De grootste belooning is stemrecht in het bestuur der
school. Wie psychisch krank is, wordt behandeld, als ware hij ook
physiek niet normaal.
Als de weldoeners van het philanthropinum scheutig genoeg zijn,
zal liet jaarlijks twee maanden in tenten wonen. Dan zullen aardrijkskunde, landbouwkunde, visscherij enz. de hoofdvakken zijn.
Alleen bij de lees-, schrijf- en teekenles zitten de leerlingen, bij
de andere vakken staan ze of wandelen door de klassen.
In Februari 1776 had de plechtige opening der school plaats,
volgens Wolke „de grootste onderneming na Christus voor de menschheid bedacht en begonnen." Men begon met vijf leerlingen, bij wie
Basedows beide kinderen.
De benoodigde gelden bleven uit, de benoemde onderwijzers bedankten, de bevolking van Dessau was de school niet gunstig gezind,
de sympathie van den vorst verflauwde. Basedow liep reet liet plan
rond, de inrichting naar Pruisen over te brengen. Toen kwam er hulp
in de gestalte van vier jonge menschen, dwepende volgelingen van
Rousseau, die hun idealisme en hun geld ter beschikking van Basedow stelden. Met veel cerenionieël werd liet viermanschap aangeno;
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men, dat een eeuwig verbond aanging, zich met lijf en ziel te geven
aan de hervorming van, liet onderwijs, een duren eed zwerend, alleen
tot echtgenooten te Hereen vrouwen, doortrokken van den philanthropinistischen geest en plechtig belovende, eventueele kinderen van hun
geboorte af volgens de voorschriften van het Elementarwerk op te.
zullen voeden.
Drie Maanden na de opening werd een openbaar examen afgenomlmeil, tot bijwoning waarvan de verlichthleid tot zelfs uit Kopenhagen
en Petersburg werd opgeroepen, om met eigen ooggin te zien, wat nog
nooit aanschouwd was. Voor de roeniruc(itige dag daar was, werd er
niet de aluninen „gerepeteerd."
Een honderdtal gasten -- bevoegden en niet-bevoegden — waren
opgekomen, om getuigen te zijn van het wonderbaarlijke, dat zou'
worden vertoond. Een G 3ethe, Wieland, Lavater schitterden echter
door afwezigheid. Campe was in de wolken over de verkregen resultaten in het Fransch, liet Latijn, de historie, het rekenen, de georhetrie,
de trigonometrie. Anderen schreiden tranen van ontroering over de
naieveteit, waarmee op sexueele vragen geantwoord werd. Er waren
echter ook critische geesten, die zich door den schijn niet lieten verblinden. Ze begrepen, dat de paradepaardjes van stal waren gehaald'.
Aan liet slot van de driedaagsche tentoonstelling richtte Basedow
zich tot het auditorium : „Vaders, moeders, toont erbarmen. Geeft 'een
deel van uw overtollige niest aan den tuin, waarin men de zaligheid
zaait van uwe kinderen en kindskinderen." Indien voor het eind van
1716 niet 1000 Thaler binnenkwanten, zou zijn hand den gruwelijksten
kindermoord bedrijven, waarvan ooit gewag werd gemaakt, de opheffing van liet philantropinum.
In Augustus '76 verbond Ds. Campe zich als „educatioiisrat'' `aail
de Dessausche school. Deze theoloog, minder discipel van Basedow,
dan van „zijn" Rousseau, was tot de diepzinnige conclusie gekoménn,
dat geen eerlijk man zich gelukkig kan gevoelen, als hij dagelijks
huichelen moet. „En dat moet een predikant, hij zij, wie hij wil, als
hij geen schapekop is". Als „in strijd net de philantropinistische idee"
moest Campe zijn geestelijken titel en zijn kerkelijk habijt afleggen.
Wat er kwaal of niet kwam, liet noodige geld bleef weg. Campe weet
dit aan de partij der genieën : Goethe, Wieland, Lavater enz., naijverig
op den roem van Dessauu. Zijn hoop is gevestigd op hun tegenstanders,
de Berlijnsche „waterphilosophen en Christusbestormers" als Nicolaï,
Teller, Mendelsohn, Eberhardt, door den Weimarschen kring voor
hersenloos uitgemaakt. Die genieën zijn verwoede revolutionairen, die
,
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boven willen brengen, wat onder is, en als eerste offer het philanthropinum eischen. Vriendelijk was liet oordeel der dichters niet over
die „phrasensmeden" in Dessau. Herder noemde de vorming, daar
gegeven, „ganzenpillerij." Aan Basedow zou hij liet opfokken van een
kalf niet toevertrouwen, laat staan de opvoeding van een kind. Dien
„hervormer der humaniteit" achtte hij voor paedagogischen arbeid even
weinig -geschikt als een polderjongen ijl baggerlaarzen voor liet uitvoeren eener menuet.
Daar op liet einde van 1776 de noodig geoordeelde soni niet bijeen was, moest Basedow liet weidsche plan van liet pllilantropinum
opgeven en op bescheidener schaal
twee dertigste volgens Canipe
werd opgericht liet Dessausche Opvoedings-instituut, waarvan Canipe
directeur werd en „vader" Basedow paedagogisch adviseur, roet liet
recht, allen de biecht af te nemen.
.Eerst als het groote plan zou worden uitgevoerd, wilde Basedow de
leiding. weer op zich nemen. Dat omvatte 10 Duitsche klassen (4-14 j.),
gevolgd door 5 Latijnsche. Van het echte philanthropinunm, zooals liet
hem voor den geest stond, zouden een internationaal weekblad voor
den beschaafden stand en een kindercourant uitgaan. De gymnastiek
der Grieken zou in eere worden hersteld. Het onderwijs en de opvoeding zouden dan, zooals behoorlijk is, de eerste jaren bijna uitsluitend negatief zijn. Middelen tegen lintwormen zouden dan zijn gevonden. Boeken zouden worden geschreven, die liet lezen van wat
geen nuttige kennis aanbrengt, zouden doen ophouden. Het doofstom
men-onderricht zou worden, wat liet zijn moest. De nioreele politie zou
tot volmaaktheid worden gebracht. Naast liet philanthropinum, „de
academie der kosmopolitiek", zou het Catharinaeurn voor meisjes verrijzen, om de vrouw uit haar staat van vernedering op te heffen en
een vrijeren omgang tusschen beide seksen in de hand te werken. Zoo
zou het zedelijk peil worden verhoogd. Een onderwijzer zou worden
aangesteld, om dienstboden te vormen, die niet snoepten en niet
brutaal waren. Grijsaards en matronen zouden verloofden onderrichten
In de verplichtingen, die de huwelijke staat met zich brengt. Dan zou
aan de luxe in kleeding paal en perk worden gesteld en de eenvoud
van Romeinen en Hernhutters zou internationaal worden. Een inrichting
zou worden geopend, waarin gezonde boerinnen hare kinderen van de
geboorte af naar aanwijzing van een philosoof-psycholoog zouden opvoeden. Dan zouden bovenal onderwijzers worden gevormd, waardoor
de ouders niet langer genoodzaakt zouden zijn, hunne kinderen tot
het ontvangen van ontwikkelend onderwijs van huis te zenden. Dan
-

zouden de schooltijden beperkt kunden worden en bleven er uren
beschikbaar voor den zoo noodigen handenarbeid.
De nieuwe directeur week in paedagogische opvattingen nog al
af van Basedow en Wolke. De door dezen voorgestane broeikas-cultuur, hun hooggeloofde „natuurlijke methode" achtte hij weinig minder
dan verderfelijk. Waarom moeten kinderen uit doode boeken doode
woordkennis opdoen, voor ze in hun omgeving, in de werkplaatsen,
in de natuur zaakkennis hebben verworven? Waartoe dient dat parademaken ? Meent men met die apenkunsten iets te bereiken ? Moet
ouderlijke ijdelheid voortgaan met slachtoffers te maken? Bewijst de
ervaring niet; dat de jonge vluggerdjes de meeste volwassen sufferds
leveren ? Onder zijn bestuur nam het aantal leerlingen buitengewoon
toe. In 1777 werd Trapp aan de inrichting verbonden. Uit Lyfland,
Kurland, Polen kwamen aanvragen om plaatsing in. Daar ook de
Joden bijdragen zonden, beloofde Campe ook een Israeliët tot onderwijzer aan te zullen stellen. Ferdinand van Brunswijk spoorde de vrijmetselaars aan tot krachtigen steun, omdat de meeste geestverwanten
van Campe vrijgeviger waren met rhetorische ontboezemingen dan met
Thalers. De bekende apostel van liet Steinthal, Ds Oberlin uit Waldersbach, zond een paar oorbellen zijner vrouw.Men mag betwijfelen,_
of Basedow de zedelijke waarde er van wist te taxeeren. Hij was
bezig, door een loterij geld bijeen te brengen en richtte een boekhandel op, die hem en het philanthropinum voordeel en het Duitsche
volk verlichtheid zou brengen. In 1777 schreef.Kant in de „Konigsbergische
gelehrte tlnd politische Z`itung" een woord van aanbeveling der
Dessausche school. De toenmalige onderwijsinrichtingen waren, volgens
hein, alle bedorven. Men werkte er tegen de natuur in. Daar wij dierlijke schepselen alleen door beschaving tot menscllen gemaakt kunnen
worden, zouden we spoedig een radicalen omkeer zien, als deze methode in zwang kwam, die aan de natuur zelf ontleend is. hij meende,
dat dit geschiedde in het philanthropinum, waar immers „ontwikkeling
van alle talenten en vorming van liet karakter het doel was, dat men
najaagde". Basedow zag weer toekomst in zijn stichting. Hij nam met
dubbele stem weer zitting in het directorium!
Alles scheen naar wensch te gaan, tot eensklaps Campe in September 1777 besloot, met de noorderzon te vertrekken. De bittere ervaringen, die hij had opgedaan, zouden hem bij langer blijven krankzinnig
hebben gemaakt. Hij was het slachtoffer van de schurkachtige genieën
en ook wel een weinig van Basedow. Alles gebeurde in Dessau
uit ,,menschenmin", maar vergat amen er niet te weinig, bij de mensch-

beid, die men liefhebben moest, vooral zich zelf in te sluiten? Hij
verliet een inrichting, waar hij „menschenhaat en menschenvrees''
had geleerd. Spoedig daarop werd hij door twee onderwijzers gevolgd,
die in Straatsburg een philanthropinum voor meisjes oprichtten. Toen
drie anderen spoedig daarop ook heengingen, informeerde een nieuw
benoemde bij een der vertrokkenen en de schildering van hem, die
achter de coulissen had kunnen kijken, was minder idyllisch dan de
arcadische tooneelen, waarop het contribueerend publiek werd onthaald. ,De mishandelingen, die wij twee jaar lang te verduren hebben
gehad van mannen, die het zout der aarde moesten zijn, waren afschuwelijk". De opstandelingen, zooals Basedow ze noemde, beweerden tal van scandaleuze anecdoten in petto te hebben, die hem en
Campe met gebrandmerkte voorhoofden voor geheel Europa zouden
doen staan, als zij ze wereldkundig maakten. Basedow verweet hun
gebrekkige kennis, het najagen van pleiziertjes, het organiseeren van
bals, het opvoeren van tooneelstukjes, het smeden van complotten,
liet verspreiden van lasterpraatjes, te vertrouwelijken omgang met de
leerlingen, schadelijken invloed vooral op de oudere enz. Toen nu
ook Mangelsdorf zijn ontslag nam, vond de vorst het noodig, openlijk
zijn vertrouwen in de school uit te spreken. Basedow werd benoemd
tot hoofd van onderwijs. Hij besliste over methode en leergang. De
andere onderwijzers hadden hem onderdanig te zijn. De benoeming
en het ontslag der leeraars, de aanneming der pensionisten en der
famulanten geschiedden door Basedow en Wolke in overleg met den
vorst. Het bestuur der inrichting werd uitsluitend opgedragen aan
Basedow en Wolke, die den titel vice-curator ontving. Drie maanden
later nam Basedow zijn ontslag, waarschijnlijk ten gevolge van een
geschil met Wolke, wien hij een proces aandeed. Daar Basedow steeds
meer zijn troost in de wijnflesch zocht, was zijn vertrek den vorst
niet onaangenaam. Opnieuw begon hij nu een zwervend leven en zijn
theologisch gepolemiseer. Hij bezorgde in 1705 een herdruk van zijn
Elementarwerk en broedde op plannen tot stichting van een „vooracademie", ten dienste van wie laat met studeeren begonnen en die
hij tot docent, apotheker, chirurg, boekdrukker, kunstenaar enz. wilde
opleiden. Na den dood van zijn vrouw in 1788 wijdde hij zich aan de
opvoeding van zijn zoon Ludwig. De twee laatste jaren van zijn leven
genoot hij meer huiselijk geluk dan ooit te voren. In 1790 stief hij
vrij plotseling te Maagdenburg. Zijn wensch, ten nutte der menschheid
geseceerd te worden, bleef onvervuld. Aan zijn kinderen liet hij een
kapitaalje van 14000 Thaler achter.
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'In een autobiographie schreef hij van zichzelf: Den scherpzinnige
uit
mijne geschriften blijken, dat mijn speciale roeping geweest is,
zal
op ongebaande wegen voor de menschheid waarheid en gelukzaligheicl te zoeken. Achtereenvolgens was ik Lutheraan, atheïstisch scepticus, naturalist, opnieuw tot het Christendom bekeerde, een paradox
christen, een in toenemende mate heterodox christen, een innerlijk geplaagde tobber, een geplaagd en gebaat of alleenstaand schrijver, een
verzuinier van huiselijk geluk en van vriendschap, een lastdrager ten
gevolge daarvan, een dokter, die eigen gezondheid verwaarloost, om
anderen te helpen, een achtbaar man in de theorie en de vurig beeerde practijk, die meer opmerkzaamheid eischt dan de speculatie
over algemeene waarheden, een, die nog meer ontevreden was met
zich zelf dan niet de wereld, een ziel ongeschikt voor de geneugten
der religie, wijl ze hem aansporing was tot onderzoek en dit de ervaring verzwakte, een mensch, zooals er weinige zijn en weinige zijn
moeten''.
De barmhartigheid schrijft een deel zijner fouten aan de omstandigheden toe. Zijn opvoeding was verwaarloosd, zijn karakter bleef
ongevormd, zijn hartstochten --- zijn verhouding tot zijn vrouw was
treurig --- waren ongebreideld.
En moge de uitspraak: „alles, wat wij in onze scholen voortreffelijk hebben, danken wij in kiem aan Basedow" de meening vertolken
van hen, die in hun naieveteit nog altijd meenen, dat heterodoxie
bewijs is van geestelijke meerderheid, moge Niemeijers woord: „Na
Luthers Brief aan de raadsheeren heeft geen geschrift zulk een paedagogische beteekenis gehad als Basedow's Vorstellung", over het hoofd
zien, dat de arbeid van Francke èn om gevolgen èn om hoedanigheid
hoog boven dien van den philznthropinist uitsteekt, Basedow heeft
verdiensten.
Zijn idealen zijn ondergegaan en herleefden eerst weder na bijna
een eeuw. De kanonnen van Jena overstemden de fanfaronnades der
Aufklârung. In de dagen van vernedering brachten de verhelderde
denkbeelden niet veel troost. De nood der tijden verdiepte het leven
der menschheid. Onder de Fransche onderdrukking herleefde het nationale gevoel en dit was afkeerig van het ' holle kosmopolitisme der
Basedowsche school. In de wijsbegeerte baande het emotionalisme
van Shaftesbury zich een weg. Een nieuw mystiek deed klagen over
de geestesarmoede der rationalistische phrasen. De aesthetische levensbeschouwing van een Goethe, een Herder, een Schlegel vervulde het
jonge Duitschland met meer geestdrift dan de - moraliseerende nuch,
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terheid van Wolffs wijsbegeerte, al verhief ze dan ook het gevoel tot
een derde zielverniogen. De evolutie-ideeën ontwaakten en verdrongen
die van mechanische opzettelijkheid. Het pantheïsme schoof liet deïsme:
op zij. Maar ook wie Basedows moraal nog al laag bij den grond,
zijn ethiek nog al eudaemonistisch, zijn levensbeschouwing nog al
prozaïsch, zijn orthodoxophobie nog al bekrompen, zijn kennis van het
menschelijk hart nog al oppervlakkig, zijn vertrouwen op de almacht
van verstandelijke ontwikkeling nog al bijgeloovig vindt, wie meent,
dat hij, wat kwaad is, geen kwaad heeft genoemd, wat ernst is geen
ernst heeft gelaten, wie zijn godsdienst te theatraal, te zeer op effectbejag speculeerende, te weinig door deemoed, door zondebewustzijn
zich kenmerkende acht, wie het , bejammert, dat hij de diepe behoeften des harten met domme hooghartigheid negeerde, wie de wijze,
waarop hij met 12 jarigen sexueele kwesties behandelde, en de manier,
waarop hij de eerzucht prikkelde hem tot paedagogische zonden aanrekent, zal toch moeten erkennen, dat deze „inoklast in terminologiepagoden", zooals Goethe hem noemde, niet vergeefs heeft geleefd.
Door zijn natuurlijke methode ook met de nadeelen er van door
zaakkennis, door slöjd, door de directe methode b!j het onderwijs in
vreemde talen, door het beginsel der aanschouwelijkheid, door i lilder`
tucht, door zijn ijveren voor lichaamsoefeningen, heeft hij zaad gezaaid,
dat in onze dagen vruchten draagt. Basedow was geen charme van
Goethe, toch nam deze veel van zijn paedagogische beginselen over.
Ook zij, die in de hoogste levensvragen en dus ook in het werk der
opvoeding de philantropinisten niet als gids willen volgen, kunnen
van here wijsheid opdoen, als zij van allen leerera willen.
P.O.
ra

Net Spreekonderwijs inde Lagere School.
In de „Mancel de la Conversation francaise et allemande" van
Edouard Coursier komen een paar toespraken voor van zeer eenvoudige lui voor de rechtbank te Parijs, behalve een enkele fout, inderdaad prachtstukken voor zulke nienschen. 't Zijn voorbeelden van de
welbespraaktheid der Franschen, welke geroemd wordt tegenover liet
gebrek der D,-litschers. Mad :T1e de Staël schreef: ,Un Fran is :alt
lJ

;
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encore parler même quand ii n'a point d'ideés; un Allemand en a
toujours dans sa tête un peu plus qu'il n'en saurait exprimer" Dat is
zeker niet louter lof voor „un Francais". De Génestet eischte, dat wie
niet neer te zeggen heeft zwijgen zal ; maar ondanks het overdrevene
van de meeste dergelijke uitspraken, ligt er waarheid in dien lof -voor
de Franschen.
Hoe zouden wij, Nederlanders, beoordeeld worden ? Ik vrees, dat
wij meer niet de Duitschers dan niet de Franschen op één lijn zouden
gesteld worden, m.a.w., dat wij liet in de w^llsprekendheid niet bijster
ver gebracht hebben. Natuurlijk is het heel algemeen bedoeld, want
ons vaderland telt tal van welsprekende sprekers en redenaars. Het
komt mij voor, dat wij, althans de Chr. Onderwijzers, in dit opzicht
vooruitgegaan zijn, wanneer ik de sprekers, inleiders en debaters., op
onze algemeens vergaderingen van vroeger met tegenwoordig vergelijk.
Heeft de Lagere School te dien opzichte een roeping? Ongetwijfeld. Hoe staat liet met de jeugd, wanneer ze onze school binnentreedt? Zeer verschillend. Er zullen, vooral in de steden, bijzonder
uit den gegoeden stand, tal van kinderen ter schole komen, die al
aardig praten kunnen. Een goede bewaarschool heeft wellicht medegeholpen. Maar aan den anderen kant een aanzienlijk contingent van
dezulken, die nog op een zeer, zeer lagen trap van welsprekendheid
staan. Het onderricht moet zich bij die voorhanden grooter of geringer
vaardigheid aansluiten en daarvan uitgaan. D.w.z. dat kleiner of grooter
fonds niet verachten, en de kinderen niet beschouwen als moesten ze
van onderen op nog spreken leeren. Men beschouwt de jeugd wel
eens te zeer als een tabula rasa, die zoo ongeveer nog niets weet en
nog niets kan. Van uniformiteit, d.i. een behandeling gelijkelijk geldig
voor alle scholen kan dus geen sprake zijn, ook hierom niet, dat het
dialect op tal van plaatsen zijn invloed doet gelden.
Waarin moet dat spreekonderwijs bestaan ?
Ik begin niet de elementen : de uitspraak der klanken, vocalen en
consonanten. Volgens deskundigen moet daaraan voorafgaan : 't aanleeren eener goede ademhaling. In de laatste twee nummers van „de
School met den Bijbel", nog onder redactie van den Heer Kloosterelan,
kwam een overgenomen stuk van Mej. Johanna Dusault voor, dat beweert: „Leeren ademen is het verplicht begin van elke oefening der
stem, en de methodische toepassing dezer gymnastiek moet onderwezen
en beoefend worden." Van Lier, gediplomeerd spraakleeraar in Den
Haag, noemt, in een boekje voor aanstaande onderwijzeressen aan
Fröbelscholen, zelfs een frist u.mentje om de „beste" ademhaling te
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controleeren. Ik kan op deze quaestie niet breedvoerig ingaan. Alleen
dit: men dringt aan op oefening der middenrifs-ademhaling (de „beste")
bijzonder op langzaam uitademen, om te leeren die uitademing in zijn
macht te hebben en de ingeademde lucht zoo min mogelijk ongebruikt
uit te ademen. Op grond van eigen ervaring antwoord ik hierop : Ter
bevordering der gezondheid, d.i. sterking der borst, is het zaak, bij
opzettelijke ademhaling ook ribben- en ook (abusievelijk zoogenaatnde)
sleutelbeens-ademhaling te oefenen; omdat de diaphragmale de longen
van onderen af, de claviculaire ze van boven af vult, en zoo de longen
in haar geheel een beurt krijgen ; tuberculose begint vaak in de longtoppen. Ribben-ademhaling vult dat verder aan. Natuurlijk kan men
niet één gedeelte der longen uitzetten met uitsluiting van een
ander, maar wel het eene gedeelte speciaal niet lucht vullen. Ook is
niet het ademen door den mond, maar door den nets de natuurlijke
wijze.
Voor 't spreken, evenwel, is middenrifsademhaling de beste, omdat
dan, bij meerdere rust der ribspieren, de spraakwerktuigen meer ongehinderd hun werk kunnen doen, ook omdat die gemakkelijk 2r is en
dus meer kracht laat voor het spreken zelf. En voorts, wie spreekt,
ademt in de kleinere tusschenpoozen vanzelf door den mond.
Moeten wij nu in de school die ademhalings-oefeningen onder
handen nemen, alvorens met spreekoefeningen te beginnen ? Ik acht
dien eisch zeer overdreven, tenzij voor kinderen, die kennelijk in hun
spreken door gebrekkige ademhaling gestoord worden. Een kalme gemoedsstemming is daarbij van meer gewicht dan gewoonlijk geloofd
wordt. Voor opleiding van „sprekers": redenaars, predikanten, advocaten, misschien ook onderwijzers, moet een ander antwoord gegeven
worden, maar dat ligt buiten de grenzen mijner opdracht. (Zie Aafje
Kuypers, Stemvorming, bl. 15, en Braco van Dantzig, Spreekoefeningen
ten gebruike bij het onderwijs in spreken en zingen, bl. 6.)
Vocalen en consonanten dus. Onze schooljeugd moet leeren beide,
voorzoover ze zulks niet reeds doet, zuiver uit te spreken. Zuivere
vocalen, d.i. naar de „beschaafde uitspraak" en vooral helder; zuivere
consonanten, d.i. juist gearticuleerd, beide niet open mond en intensief.
Gewoonlijk bestaat een neiging, de klanken naar achteren te brengen,
wat ze doffer maakt. Er moet dus op gewerkt worden, dat ze voor in
den mond gevormd worden. Het karakter en de oogenblikkelijke stemming hebben daarbij invloed. Een open karakter en opgeruimdheid
zijn bevorderlijk aan het naar-voren-brengen der klanken. Tevens verhoogen zij de stem. Omgekeerd maken een terughoudend karakter en
-
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sombere stemming de klanken doffer en lager. Ik mag zeker als bekend
onderstellen, dat 1 e geen enkele vocaal of consonant een absoluut bepaalde vorming heeft; van niemand kan gezegd worden, dat hij of zij
vólznaakt spreekt, en dat iedere afwijking van die uitspraak incorrect is;
2e dat vocalen en consonanten op elkander invloed uitoefenen.; vooral de
lniddel-gehemelte consonanten (gutturalen) richten zich naar den volgenden vocaal, en de r omgekeerd influenceert dien. Die assimilatie is soms
zeer sterk: in; hij leas zoo groot, spreken wij beide s en z stemloos
uit; in: er was eens, is de s van was stemhebbend, Die klank-oefeningen
moeten plaats hebben, zoo noodig, afzonderlijk, los van alle ander
onderwijs; anders vooral bij het lezen leeren en het 'voortgezet lezen,
en ook bij alle spreken der kinderen. Aafje Kuipers en Braco van
Dantzig; J. Oostveen, Spreekoefeningen voor kinderen; Eldar, Spreken
en Zingen, geven tal van oefeningen.
Moeten vocalen of consonanten voorgaan? Bovengenoemde dame,
Johanna Dusault, geeft eerst alleen vocalen, daarna alleen consonanten,
Braco van Dautzig begint met de medeklinkers en neemt dan eerst
de klinkers ; Aafje Kuypers stelt wel de vocalen op den voorgrond,
maar oefent ze van meet af in verbinding met consonanten. Ik acht
deze manier de verkieslijkste. Bij die oefeningen moet de onderwijzeres
(of onderwijzer) vooral zelf zuiver, duidelijk, langzaam, met geopenden mond en intensief spreken. Uitleggen zal weinig baten ; voor- en
nadoen is hier hoofdzaak. (Braco v. Dantzig. Beknopte Handleiding bij
het onderwijs in spraakontwikkeling en het verbeteren van spraakgebreken, bl. 7.)
Bij het uitspreken van woorden, dus in den natuurlijken samenhang der klanken onderling, brengt de assimilatie hier en daar verandering te weeg, zoo als ik reeds opmerkte. Nu wil Mevr. Chr. EgenerVan Eijken (Methodisch-Hygiënisch spreken. Het genezen van stotteren en
andere spraakgebreken, bl. 27), dat men alle klanken hun eigen uitspraak laat behouden en alle assimilatie als ongeoorloofd vermijdt.
Dus: 't Is zoo, uitspreekt niet stemlooze s en en stemhebbende z ;
Hef int] met stemlooze ,f en stemhebbende v; 'k Zing met stemlooze
k en stemhebbende z; 't Geluk met stemlooze t en stemhebbende g.
Maar le is dat uiterst lastig, en 2e dunkt het mij uiterst gemaakt. Ik
geef toe, dat wie voor een groote vergadering spreekt, verplicht is,
ter wille der duidelijkheid, dien kant eenigszins uit te gaan, maar dat
geldt toch niet voor den dagelijkschen omgang noch voor de schoolpraktijk. Zal ik meer voorbeelden noemen ? Laat eens iederen medeklinker zijn eigen uitspraak behouden in deze uitdrukkingen : Uit drie
-
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en zestig. Ik ben. Ik heb. Ongehoorzaam als ze was. Ik zie. Ik heb
zes. Zakdoek, Was de. Hij is een. De hond.
Waarmede wij soms ook te kampen hebben, is de dialectische
uitspraak. Wij mogen het dialect nooit leelijk noemen (Vinden is wat
anders). (Leelijk is op taalgebied geen woord van wiskunstig zekere beteekenis.) Het dialect is der kinderen moedertaal. Maar ^tegelijk moeten
ze de Nederlandsche taal leeren, zooal niet als hoogei staand, dan toch
als de gemeenschapstaal voor heel ons volk, ook wat de uitspraak aangaat.
Niet eerst na deze uitspraakoefeningen, maar reeds daarmede gepaard, moet op de vorming van zinnen alle nadruk gelegd worden.
Het kind moet leeren zijn gedachten helder en duidelijk in woorden
weer te geven, welsprekend te zijn. De gemakkelijkheid, waarmede
sommigen zich kunnen uitdrukken, hangt voor een deel van de gesteldheid der spraakorganen, meer van karakter en oogenblikkelijke
stemming, evenzeer als de uitspraak der enkele klanken, maar voor
een groot deel van oefening af.
Het is zeker een dwaling, dat de mensch zonder taal niet kan
denken, maar het is wel waar dat de taal het denken helpt en bevestigt. Daarom moet ons spreekonderwijs, als het zich tot lllededeeling der gedachten gaat bepalen, wel bedenken, dat het spreken der
kinderen ook dient onl hun begrippen te verhelderen en daaraan een
vasten vorm te geven. Er zijn menschen, die veel denken maar er
weinig met anderen over spreken, en wier gedachten, hoe diep wellicht ook, toch klaarheid missen en evenzeer afronding, omdat het
correctief der spreektaal hun niet ter hulpe komt. Ik heb wijlen Professor
Gunning in een predicatie een enkele maal naar gepaste woorden
hooren zoeken, als zijn gedachten Lijn taal te boven gingen. Wij lezen
iets met de kinderen of vertellen hun iets en vragen dan, of zij het
begrepen hebben. „Ja Meester!" Maar als wij gaan navragen, blijkt
het spoedig, dat ze het nog niet geheel gesnapt hebben. Of ik lees
zelf iets en meen het te verstaan, maar als ik beproef, het nu ook
weer te geven, dan schiet ik te kort, of ik weet geen goed woord te
bedenken of de zaak is mij toch nog niet duidelijk. O.a met „sommen
maken" komt dat uit.
Die oefening in het spreken komt bij bijna alle vakken te pas.
Wij loopen zoo licht gevaar, alleen op liet behandelde vak te letten,
en tevreden te zijn, als de kinderen het geleerde weten ; ook op taalkundig
juiste antwoorden moet gelet worden. Nu kan neen alles en ook dit overdrijven. Wij behoeven niet altijd antwoorden „in volledige zinnen" te
eiscllen, gelijk boekjes wel eens doen. Op de vraag: „hoeveel verdient
-
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die koopman ?" behoef ik niet te verlangen,- dat geantwoord worde :
,,Die koopman verdient f 60," maar moet „f 60" voldoende . zijn. De
of zekerheid, het geleerde te moeten (of te mogen) weermogelijkheid
geven, prikkelt bovendien tot - grootere oplettendheid en maakt daardoor
het onderwijs vruchtbaarder, afgezien nog van alle taalbelang.
Vooral het lezen is het vak voor spreekonderricht. De lectuur niet
de mondelinge lessen van den onderwijzer, of juister : al zijn spreken
.moet den woordenschat der jeugd uitbreiden, rectificeeren en haar aan
goeden
zinsbouw gewennen. Ik behoef wel niet stil te staan bij de
_^ gewennen.
loveren
ti'd
dat de
g
dwaze
meening
van een
paedagoog uit den
nieuweren
.
kindertaal de eigenlijke, echte taal is, die dus niet door ons mag verbeterd (= verknoeid) worden. Aan den anderen kant vragen wij van het kind
geen groote-menschen-taal, maar blijven bedacht, hun taal aan de hand
hunner ontwikkeling hooger op te voeren. Als ze zeggen : „Daar bij
Ruins kregen de Spanjaards van Tromp op de kop", geven wij hun
daarvoor een gekuischter uitdrukking. Maar wel moeten wij onverbiddeli'Jk afkeuren, b.v. de vervelende herhaling van zindeelen; Jan,
die schrijft", (die als aanwijzend, niet als betrekkelijk voornaamwoord
bedoeld.) Bij Duins daar kregen ze." „Na een poosje kwamen de kinderen van de groote school kwwrmen ze terug-" Zulke herhalingen zijn
Vlinder dan ballast; ze bederven de helderheid van den zin. Behalve
natuurlijk wanneer rhetorische eischen gelden.
Als enkele zinnen, enkelvoudige of samengestelde, vlot geuit
worden, vragen wij meer: een kort verhaal, b.v. hoe ging liet niet het
turfschip van Van Bergen in Breda? Geleidelijke beschaving hunner
taal is daarbij onze zorg. Vooral: geleidelijk. Wie b.v. een redenaarstalent verwacht en daarna oordeelt, streeft zijn doel voorbij en ontnmoedigt. Taal is geen rekenen. Bij het rekenen staat alles vast: 2 -' 2
is 4 en blijft 4, onafhankelijk van allen smaak en alle gevoel. Maar
niet de, hooger staande, taal gaat het niet zoo gemakkelijk. Daar hangt
veel van smaak en gevoel (daarom nog niet van willekeur) af. Ik eisch
een goede constructie en goede woordenkeus, tot op zekere hoogte,
maar noem het een misdaad, een eigen vinding van het kind, die wel
ongewoon maar niet onjuist is, af te keuren. Zoo sprak eens een
schooljongen van „de tien nielaatsch gewezen mannen." Ik heb op die
uitdrukking geen captie gemaakt. Inderdaad vind ik den zinsbouw onzer
taal zoo ideëel niet. Zeker, het Duitsch is nog minder vlot, maar het
Fransch wint het toch van de onze. Bekend is het keurige Fransch
van den Code Na oléon boven de taal onzer wetten. Als ik zeg : ,.J'ai
acheté un livre," dan heb ik in . regelmatige volgorde ; onderwerp,
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werkwoord en voorwerp ; terwijl onze taal van het werkwoord na het
onderwerp alleen het hulpwerkwoord, en na liet voorwerp eerst liet deelwoord geeft. Op een ander punt winnen wij liet weer, nl. in de geniakkelijkheid, het voorwerp voorop te plaatsen. Prof. Woltjer wil b.v.
de vierde bede van het „Onze Vader" zoo schrijven : „Ons dagelijkscli
brood geef ons heden," in afwijking van de gangbare vertaling. De
belangrijke woorden in den zin moeten vooraan of achteraan staan.
Zoo klinkt : „Ik heb mijn horloge op straat weergevonden," matter dan
J'ai retrouvé ma montre dans la rue." Uit het oogpunt van gemakkelijker zinsbouw is het Engelsch weer de meest practische taal, getuige zinnen als deze : „I am told you won't come. This is the room
I slept in last night."
Ik moet nog iets zeggen over de leesles. Het overluid lezen, als
het goed is, komt zeer zeker ook het spreken ten goede. Ik zou er
dus, in het kader van dit opstel, bijzonderen nadruk op kunnen leggen.
Maar wij doen verkeerd, in dat overluid lezen de leesles zoo goed als
te laten opgaan. Die moet wel degelijk dienen tot uitbreiding van kennis en
verrijking der taal. Als er te veel te verklaren valt, is ze te hoog voor
de kinderen, en ondermijnt ze den leeslust. Maar gelijk met het niveau
der ontwikkeling geven ze te weinig. De boekjes, tegenwoordig onder
redactie van J. C. Wirtz Cz. uitgegeven, worden door de jeugd met
graagte gelezen (da't is nog niet het beste bewijs hunner deugdelijkheid),
maar ik zou ze nog hooger schatten, als er iets meer voor de jeugd
uit te leeren viel. Voor spreekonderwijs zijn ze m.i. uitstekend, omdat
ze beschaafde kindertaal geven, d.i. niet te hoog boven het kinderlijk
peil en weer hoog genoeg om de taal der kinderen te verbeteren.
Eindelijk: onze kinderen behoeven niet tot redenaars opgeleid te
worden. Maar ik heb bij vlugge wel eens een zeer bescheiden poging
in die richting gedaan, door er een voor de klas te roepen en wat te
laten vertellen. Dat is mij goed bevallen, even goed als sommigen,
wanneer ze een kind voor de klas laten komen ()ni een deel van een
leesles of een eigen opstel voor te lezen.
Heel wat zou er nog te zeggen zijn over het spreekonderwijs bij
de opleiding onzer onderwijzers. Bij de examens voor vreemde talen
vraagt men b.v. een en ander over klankleer; zelfs voor bewaarschoolonderwijzeressen wordt eenige kennis er van gevorderd, maar voor
onze eigene taal bij de lagere onderwijs-examens schijnt de phonetiek
minder waarde te bezitten. Evenwel, ik zou daarmede te ver gaan, en

wie te Ver gaat, doet verkeerd.

H. MILO.
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DE MONTESSORI METHODE OM LEZEN, SCHRIJVEN
EN REKENEN TE LEEREN AAN KINDEREN
VAN 4 EN 5 JAAR•
lnn afl. 5 van dezen jaargang vestigden wij de aandacht op de
Methode van Dr. M. Montessori. Deze doctores heeft, gelijk wij nfiededeelden, de leiding op zich genomen van, wat wij zouden noemen
„Bewaarscholen" te Rome. Deze bewaarscholen dragen echter een
gansch bijzonder karakter. In 't kort komen de opvoedkundige beginselen, waarop liet onderwijs in deze scholen berust, hierop neer.
le. Voor kinderen van 3-6 jaar moet in de school vrijheid van
beweging zijn.
2e. Banken zijn derhalve in de school niet toelaatbaar. De
kleintjes moeten als thuis op stoeltjes en aan tafels zitten.
3e. Zij moeten dingen leeren, die noodig zijn voor het huisgezin
en die de moeders thuis ze niet stelselmatig leeren kunnen, nl. knoopeln vastmaken, banden strikken, enz, om zich alleen te kunnen aanen uitkieeden ; stof afnemen, wat overhoop ligt opruimen, met de voorwerpen uit het dagelijksch leven omgaan.
4e. De zintuigen moeten stelselmatig ontwikkeld worden. Voor
elk zintuig zijn afzonderlijke oefeningen noodig; oefeningen in het
onderscheiden van vormen (vooral meetkunstige figuren), kleuren, geluiden. Er behoort groote verscheidenheid te zijn in deze oefeningen.
In overeenstemming met liet beginsel der vrijheid, mag 'ieder de oefening doen, die hij 't liefst wil, als hij maar bezig is en niemand
hindert.
5. De beginselen van lezen, schrijven, en rekenen kunnen geleerd worden. De oefeningen zijn van dien aard, dat ze liet karakter
van spel dragen.
6e. De bewegingsspelen van Fröbel zijn te verwerpen. Het gegephantaseerde leven in deze spelen moet vervangen worden door
het werkelijke kinderleven, zooals onder punt 3 werd aangeduid. Bovendien stelselmatige oefening van het lichaam door gymnastiek.
In hoeverre deze beginselen meer of minder juist moeten worden
geoordeeld, blijve thans buiten beschouwing. We bepalen ons voorloopig tot een uiteenzetting van de wijze, waarop volgens deze methode liet lezen, schrijven en rekenen wordt geleerd aan kinderen
van 4 en 5 jaar. Opmerkelijk is, dat het schrijven aan liet lezen
voorafgaat. Schrijven eischt meer physieke dan intellectueele, lezen
meer intellectueele dan physieke inspanning, zegt Dr. Montessori.

340
HET SCHRIJVEN.
Voor de eerste oefeningen dienen een reeks van meetkunstige
figuren: rechthoeken; vierkanten; stomphoekige-, rechthoekige- en scherphoekige driehoeken; trapeziums en vijfhoeken. Deze zijn van hout gemaakt, in 't midden voorzien van een koperen knopje en elk passende
in een houten vorm, waarin zij nauwkeurig sluiten. Voorts zijn noodig
gekleurde potlooden en witte vellen papier.
De houten vorm, b.v. van den rechthoek, wordt genomen en op
het papier gelegd. Met een gekleurd potlood worden langs de openingen, waarin de houten rechthoek past, lijnen getrokken op het papier.
Nu wordt in plaats van den houten vorm de rechthoek genomen, die
in dien vorm past en op de figuur gelegd. Met een ander gekleurd potlood wordt nu de rechthoek omgetrokken. Het kind is verrast te zien,
dat dezelfde figuur ontstaat.
Deze oefeningen hebben ten doel, het kind te doen ervaren,
dat zaken door teekens kunnen worden voorgesteld. Zijn op die wijze
Benige figuren op het papier geteekend, dan worden deze niet verschillende potlooden ingevuld, door liet maken van strepen. 000 leerere
de kinderen spelenderwijze het potlood hanteeren.
Voor het schrijven van letters toch is tweeërlei noodig, ten eerste:
het kennen van de beweging, die vereischt wordt, om den lettervorm te
maken, ten tweede liet hanteeren van potlood of pen. Door veelvuldige
oefeningen in het invullen der meetkunstige figuren worden de
strepen steeds meer regelmatig en evenwijdig getrokken. Met deze
,oefeningen wordt geregeld voortgegaan, ook nadat de tweede en derde
oefening is ter hand genomen.
In de volgende periode worden de (rezichts- en de tast 'oorstelling
der letters in het geheugen vastgelegd, evenals de spierbewe illo , die
noodig is om de letters te schrijven. Daartoe dienen bordpapieren
kaartjes, waarop letters geplakt zijn van gekleurd schuurpapier. De
klinkers zijn licht blauw op donkeren grond, de Medeklinkers zwart
op witten grond. De vorm
der letters is niet deJ
druk-, maar de schrijf.
vurni.
De letter i wordt geleerd. Het kaartje niet de i wordt omhoog
gehouden. De onderwijzeres zegt : „dit is i.*' Met den wijsvinger van
de rechterhand strijkt het kind over den lettervorm, waarbij de vinger
de beweging maakt, die noodig is om de letter te vormen. De ruwe
oppervlakte van het schuurpapier waarschuwt den vinger, watniieer
bij van de letter afraakt, en op het gladde bordpapier komt,
.
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Deze bewegingen worden veelvuldig herhaald. Ook met de ooggin
gesloten. Zoo ontstaan drie gewaarwordingen van den lettervorm : de.
gezichts-, de tast- en de spiergewaarwording. Het beeld van het letterteeken wordt op deze wijze in veel korter tijd in het geheugen vastgelegd, dan door de gezichtsgewaarwording alleen.
De medeklinkers worden geleerd volgens de klankmethode. Zoodra de kinderen enkele klinkers en medeklinkers kennen, worden
kleine woordjes gevormd. Terwijl nog geen letter wordt geschreven,
wordt toch door de invuloefeningen en door de oefeningen in het.
herkennen der letterteekens en het uitvoeren der bewegingen, welke
voor het vormen der letters noodig zijn, het schrijfonderwijs voorbereid, totdat de kinderen spontaan beginnen te schrijven.
De derde periode geeft oefeningen in het vormen van woorden. Hierbij.
gaat Dr. Montessori op soortgelijke wijze te werk als bij ons de lees-nlethode van Hoogeveen. De woorden worden gelegd met bordpapieren
letters; met dit verschil, dat de letters niet gedrukt staan op bordpapieren
kaartjes, maar in schrijfvorm uitgesneden zijn uit stevig karton. Bij het
vormen der woorden heeft het kind een groote doos voor zich, verdeeld in vakjes. Op den bodem van ieder. vakje is een letter vastgeplakt. De vakjes dienen om de letters te bevatten. Zoo wordt het
zoeken voorkomen, terwijl bij het uithalen en inleggen steeds de
lettervorm moet herkend worden. Spoedig wordt het vormen van
woordjes met de letterdoos een liefhebberij, waaraan het kind boven
andere. spelletjes de voorkeur geeft.
Kinderen van vier jaar kunnen op deze wijze binnen drie maanden alle letters met potlood schrijven en een begin maken met liet
schrijven niet pen en inkt. Als ze en half jaar bezig zijn geweest,
zijn ze wat de vaardigheid in het schrijven betreft, gelijk met leerlingen uit de derde klasse der Lagere School. De zeldzame snelheid,
waarmede de kleintjes van 4 jaar leerere schrijven, verklaart Dr. Montessori uit de juiste analyse van de psychische en physische werkzaamheden, waaruit het schrijven bestaat. Psychisch : het kennen van
den lettervorm ; physisch- psychisch : het kennen en uitvoeren der beweging, die noodig is, om den lettervorm te maken ; physisch : de
vaardigheid in het hanteeren van liet schrijfinstrument. Daar de voorbereiding van het schrijven op deze analyse is gebaseerd, ontstaat het
schrijven zelf spontaan.
Zij schrijft: „Op een mooien Decemberdag, toen het zonnetje
lekker scheen en liet een heerlijke lentelucht was, ging ik niet mijn
kinderen op het dak. Vrij speelden ze rond, enkelen zaten om mij
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heen. Vlak bij mij was een schoorsteen. Ik zei tegen een jongetje van
vijf jaar, die naast me zat: „Teeken dien schoorsteen eens uit," en
ik gaf hem een stukje krijt. Op den grond maakte hij een
ruwe schets van den schoorsteen. Volgens mijn gewoonte bij kleine
kinderen moedigde ik hem aan en gaf hem een prijsje. Het kind keek
naar mij op, glimlachte en zette een gezicht, alsof hij op 't punt stond,
iets heel prettigs te gaan doen. Op eens riep hij : „Ik kan schrijven!
Ik kan schrijven !" En terwijl hij weer neerknielde op den grond,
schreef hij 't woord „hand", daarna : » schoorsteen", „dak." Op
zijn geroep van ,Nu kan ik schrijven!", kwamen de andere kinderen
er om heen staan. Vol verbazing keken ze er naar, terwijl hij voortging bekende woordjes te schrijven. Spoedig vroeg er nog een oen
een stukje krijt en nog een. Ook zij probeerden het en zie, het gelukte. Nooit - hadden ze nog aniere oefeningen gehad dan het herkennen der letters, het volgen met den vinger van den lettervorm en
het maken van invuloefeningen met het potlood. Geen enkele letter
hadden ze nog geschreven en zie, ze schreven heele woorden."
Zooals het kind spontaan woordjes gaat zeggen wanneer liet
psychisch-musculaire mechanisme voor het spreken door de voorbereidende oefeningen, die het onbewust uitvoert, voldoende is ontwikkeld, zoo gaat liet ook spontaan woordjes schrijven als h-et psychisch-musculaire mechanisme voor het schrijven, door de stelselmatige voorbereidende oefeningen voldoende is gevormd. Dr. Montessori qualificeert haar methode voor het schrijven dan ook als de
methode van het spontane schrijven.
HET LEZEN.
De geleerde Italiaansche opvoedster maakt onderscheid tusscllen
het lezen van het zelf geschreven woord en het lezen van liet door
een ander geschreven woord. Bij het eerste bestaat het. psychisch
gebeuren slechts in het herkennen van 't woord, dat reeds te voren
bekend was. Bij het tweede in het opvatten van een denkbeeld, afkomstig van een ander. Alleen dit laatste noemt zij lezen. Het woord
dat men leest, staat in dezelfde verhouding tot de geschreven taal. als
't woord dat men hoort tot de gesproken taal. In beide gevallen is er
een • opnemen van taal, afkomstig van anderen. Bij het schrijven leest
het kind wel liet door hem geschreven woord, doch liet dient slechts
om te controleeren, of het woord juist geschreven is.
Voor het lezen heeft Dr. Montessori oefeningen bedacht, die op
deze onderscheiding gegrond zijn. Op strookjes gewoon schrijfpapier

:34schrijft zij in gewoon schrift bekende woorden, op ieder strookje één
woord. De woorden duiden in den regel een stuk speelgoed aan, of een
ander voorwerp in het lokaal aanwezig. Speelgoed is er in overvloed:
ballen, tollen, knikkers, poppen, de verschillende dieren uit een ark, boompjes, tinnen soldaatjes, spoorwagens en -bovendien voorwerpen. uit
het dagelijksch leven in groote verscheidenheid Door het schrijven
kent het kind alle letters, het weet ook, hoe het de letters moet uitspreken. Nu krijgt het kind, als het. begint te lezen, een papierstrookje,
waar de naam van een of ander voorhanden zijnd voorwerp of stuk
speelgoed opstaat. Het leest langzaam en spreekt de klanken uit, doch
begrijpt nog niet, wat het leest. „vlugger", zegt de onderwijzeres,
zonder nadere verklaring. Het kind leest voor de tweede maal, de
derde maal, steeds vlugger, totdat het plotseling een idee krijgt, van
wat er met het woord bedoeld wordt. Het haalt het voorwerp, waarvan het woord de naam is en legt het voor zich op de tafel met het
strookje papier er naast.
Om het leeren lezen aangenaam en gemakkelijk te maken,
dient het volgende spelletje. Op een groote tafel wordt allerlei
speelgoed uitgespreid. De naam van elk stuk speelgoed staat op
een kaartje geschreven. De kaartjes worden gevouwen en in een
mand gedaan. De kinderen, die woordjes kunnen lezen, mogen
beurt voor beurt uit het mandje een kaartje komen halen en meenemen naar hun plaats. Ieder mag het openvouwen, in stilte het woord
lezen, zonder het aan iemand te toonen of te zeggen, en het kaartje
weer dicht vouwen. Met het gevouwen kaartje komt nu ieder op zijn
beurt naar de tafel, zegt duidelijk het woord, dat op zijn kaartje staat,
overhandigt zijn kaartje aan de onderwijzeres en als hij het goed gezegd heeft, mag hij het genoemde stuk speelgoed van -de tafel nemen
en er mee spelen, zoolang hij wil.
Het duurt niet lang, of de kinderen willen liever aan het lezen
blijven, dan niet het speelgoed spelen. Dan komen de doozen met
papierstrookjes aan de orde. Op deze strookjes, waarvan er een groot aantal zijn, staan nu niet meer uitsluitend de namen van aanwezige voorwerpen, maar ook de namen van de kinderen, van steden, van allerlei
afwezige, maar bekende dingen ; ook namen van kleuren en hoedanigheden. Die open doozen staan zoo, dat de kinderen er vrij gebruik
van kunnen maken. Men zou meeven, dat de ongedurigheid van de
kinderen hen van de eene doos naar de andere zou doen loopen.
Doch dat is niet zoo. Als ze eenmaal den smaak er van weg hebben,
dan zijn ze onverzadelijk. Ze lezen de geheele doos leeg, voordat
.
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ze naar een tweede gaan en hebben geen " oog voor iets anders.
Hierbij dient opgemerkt, dat niemand gedwongen wordt. Wie
liever niet leest, leest niet. Doch het voorbeeld der leesgragen werkt
op de anderen zeer aanstekelijk. Toch komt 't wel voor, dat een
kindje van vijf jaar nog niet leest. terwijl een van vier zijn ouders er
mee verrast, dat hij de adressen van de brieven leest, of wel 'op de
wandeling zegt, wat er op een winkelraam te lezen staat.
Kunnen de kinderen de woordjes vlot lezen, die op de papierstrookjes staan, dan wordt er een begin gemaakt net liet lezen van
zinnetjes. Ook dit lezen van zinnetjes is gegrond op liet beginsel,
dat lezen is liet opvatten van de gedachten van anderen uit geschreven teekens. Als inleiding tot het lezen van zinnen, schrijft de onderwijzeres een zinnetje op het bord, waarin den kinderen gezegd wordt
iets te doen : b.v. ga stil zitten ; neem je potlood ; leg het potlood
neer ; Annie moet bij mij komen. De onderwijzeres spreekt niet, maar
schrijft alleen. De kinderen lezen alleen denkend, niet overluid en
voeren onmiddellijk uit, wat de onderwijzeres hun schriftelijk zegt te
moeten doen. Zoo leeren de kinderen verstaan, wat lezen is. - Evenals
liet vlot leeren lezen van woorden, wordt ook liet vlot leei en lezen
van zinnen spelenderwijs geoefend. Daartoe dienen een groot aantal
kaartjes, waarop zinnen staan als: „Doe het gordijn dicht, loop naar
de deur, wacht daar een oogenblik en haal dan liet gordijn. weer op."
„Vraa beleefd aan acht van uw kameraadjes, om op te staan en in
dubbele rij in liet midden van de kamer zich op te stellen, laat ze
dan op hun teenen vooruit loopen en terug, zonder leven te maken."
„Vraag drie van uw makkertjes, die netjes kunnen zingen, of zij midden in de kamer willen komen staan ; zing dan een versje niet ze,
dat ze allemaal kennen." Al deze kaartjes worden opgevouwen in een
mandje gedaan. Beurt voor beurt mogen ze er een uit 't mandje halen,
en mee naar hun plaats nemen. Dan lezen ze voor zichzelf, wat er
op staat en als ze goed weten, wat ze moeten doen, geven ze het
kaartje aan de onderwijzeres terug. Zonder spreken moet ieder kind
de handeling uitvoeren, die het door het kaartje was opgedragen, en
men hoort niets anders, dan het trippelen der voetjes, liet geluid
der zingende stemmetjes, het verplaatsen der voorwerpen, totdat alle
handelingen zijn verricht en ieder weer zijn plaats inneemt.
Het eerste lezen moet niet overluid geschieden. Het brengt de
kinderen in den waan, dat het lezen bestaat in het uitspreken der geschreven woorden, terwijl het toch in wezen is liet opnemen der ge
dachten. Het overluid lezen is, als het goed geschiedt, een zeer ge,

.
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compliceerde taak. Men moet over de beide vormen der taal - de
gearticuleerde en de geschreven, taal gelijktijdig beschikken en dit
vereischt zooveel inspanning, dat zelfs. volwassen personen, als ze iets
inn het publiek moeten voorlezen er voor zorgen vooraf met den inhoud bekend te zijn. Daarom moeten de beginners alleen stil lezen en
daarna toonera dat ze het gelezene hebben begrepen. De leesboekjes
voor het aanvankelijk leesonderwijs hebben bij Dr. Montessori afgedaan.
REKENEN.
Thuis hebben de kleintjes van drie jaar al tellen geleerd, niinstens tot drie. De gelegenheid voor liet leeren tellen doet zich op
honderderlei wijze in het huisgezin onopzettelijk voor. „Nu zijn er
toch twee knoopen van je jas." „Zet nog drie borden op tafel".
Tellen leeren ze dan ook heel gemakkelijk. Als eerste hulpmiddel
gebruikt Dr. Montessori geldstukken, zooveel mogelijk nieuw geld.
Klein geld maken is een middeltje om te leeren tellen, dat niet spoedig
zijn aantrekkelijkheid verliest. Ze mogen dan, in de naijlen van onze
kleinere muntstukken uitgedrukt ; dubbeltjes en stuivertjes in centen
wisselen.
Nadat ze op deze praktische wijze, die zoo nauw bij liet leven
aansluit, hebben leegyen tellen, wordt overgegaan tot de naeer methodische oefeningen. Als didaktisch n iateriaal, worden tien langwerpig
vierkante stokjes gebruikt, opklimmend in lengte. Het eerste is één
d.M. liet tweede twee, d.M. enz. liet tiende een Meter. Ze zijn alle in
d.M. verdeeld. De deden zijn afwisselend rood en blauw gekleurd.
Als de kinderen voldoende met de stokjes vertrouwd zijn geraakt,
worden ze zoo neergelegd, dat ze een rechthoekige n driehoek vormen,
waarvan de kleinste rechthoekszijde links en de langste beneden is.
Bovenaan ligt dus het stokje van 1 d.M. lengte, daaronder dat van
2 d.M. enz., met dien verstande, dat de linkeruiteinden loodrecht onder
elkaar liggen.
Het tellen begint nu van boven af naar beneden. Van elk stokje
wordt liet aantal d.M. geteld, altijd beginnende bij links, dus één
één, twee ; één, twee, drie ; één, twee, drie, vier ; enz.
Daarna krijgt ieder stokje zijn naam. Bij de naamgeving wordt
rechts begonnen. Bij de eerste oefening werd ieder stokje aan het
linkeruiteinde aangeraakt en dan het aantal d.M. van ieder stokje geteld. Bij deze tweede oefening wordt ieder stokje aan het rechteruiteinde , aangeraakt eni niet meer liet aantal d.M. geteld, doch dadelijk
genoemd ; , dus één ; twee ; drie ; enz,
-
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Als derde oefening wordt het aantal van de stokjes geteld, waar ij
weer links wordt begonnen.
Bij de eerste oefening komt het kind ten slotte aan de langste
rechthoekszijde en telt achter elkaar van één tot tien. Bij de tweede
oefening telt hij langs de schuine zijde van één tot tien. En bij de
derde langs de korte rechthoekszijde van één tot tien.
Dat het zoo bij deze figuur op drie manieren van één tot tien kan
tellen, vindt het kind zoo merkwaardig, dat het dit spelletje telkens
herhaalt.
Dan volgt een oefening in het benoemen van de stokjes, als ze
door elkaar liggen. Ze worden in willekeurige orde neergelegd. De
onderwijzeres kiest er een uit, b.v. 5 en laat liet kind de deelen tellen.
Dan zegt ze : „Geef mij nu het stokje, dat één langer is." Op 't oog
kiest nu liet kind liet stokje 6, 't wordt overeind naast het stokje 5
geplaatst, de deelen worden geteld, in lengte worden ze vergeleken
uet het stokje 5 en op deze wijze nagegaan, of de keuze juist is ge
weest.

Ten slotte krijgt het kind door deze oefeningen vaardigheid in liet
juist benoemen der stokjes, ook als ze in willekeurige orde liggen.

De cijfers als getalvoorstellingen.
De cijfers worden van schuurpapier uitgeknipt en op kartonnen
kaartjes geplakt. Het leeren onderscheiden van de cijfers geschiedt op
dezelfde wijze, als het leeren kennen der letterteekens. „Dit is één."
„Dit is twee." „Geef mij één." „Geef mij twee." „Wat voor getal is dit?"
Voor het leeren schrijven der cijfers wordt evenals bij het leeren
schrijven der letters, de vorm der cijfers op de kaartjes met den vinger gevolgd, overeenkomstig de bewegingswijze, waarop ze geschreven worden.
Om de associatie tot stand te brengen tusschen het cijfer en de door liet
cijfer voorgestelde hoeveelheid, gebruikt Dr. M. twee bakken ieder met
vijf vakken. Op den bodem van ieder vak is een kaartje geplakt met een
cijfer er op. Het kind krijgt allerlei voorwerpen voor zich in flink aantal,
doch voornamelijk blokjes. In elk vak moet het aantal gelegd worden, dat
door liet cijfer op den bodem van het vak wordt aangewezen. Als het
klaar is brengt het zijn bak bij de onderwijzeres, die controleert of
ieder vak 't juiste aantal bevat.

De les over - nul.
Men wacht - de vraag van 't kind af : „Wat moet ik in , dit
vak doen ?" Het kind wijst liet vakje aan met het cijfer nul. Dal
luidt het antwoord : „Niets, nul is niets." Maar dit is niet genoeg.
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Het kind moet gevoelen, wat niets eigenlijk beteekerit. Daarom plaatst
de onderwijzeres zich te midden van de leerli igen en zegt tot één
„Zeg, kon jij eens nul keeren bij me." Altijd komt dan het kind
toegeloopen erg loopt weer •naar zijn plaats. „Maar- kindje ! nu ben je
toch één keer bij me geweest, en ik had gezegd nul keer !" „Maar wat
moet ik dans doen ?" is de verwonderde vraag. „Niets, nul is :niets.
.ie moet heelemaal niets doen. Alleen maar stil blijven staan, waar
je staat, of zitten, waar je zit. Geef mij nip eens nul kushandjes.'
Zie, clan gaan ze gevoelen, wat nul is, en hebben er schik in, wanneer
ze nul keer iets roeten dolen ; ze blijven dan doodstil, waar zij zijn.
Oe f eningcn in liet onthouden van getallen.
Als de kinderen de cijfers en hun getalwaarde kennen, volgt de
oefening in het onthouden van getallen. Op verscheiden strookjes
staan cijfers geschreven. Ieder kind mag uit liet bakje, dat deze dicht-gevouwenl strooker bevat, er één komen uitaren. Ze gaan er stilletjes
mee naar huil plaats. Daar vouwen ze liet open, lezen ieder voor zich
het cijfer, dat er op staat, en bewaren liet in hun geheugen als een
geheim. Dan mag ieder op zijn beurt naar de tafel komen, waar allerlei
kleine voorwerpen liggen in groot aantal. Ieder haalt er zooveel als
zijn getal aanwijst en legt ze voor zich op de tafel. Bovenaan komt,
nog dichtgevouwen, het strookje papier te liggen. Daaronder de
dingetjes, die hij van de tafel heeft meegenomen en wel in rijen van
twee. Het blokje, of houtje, of ringetje, dat bij de oneven getallen
overschiet komt onder liet midden van die onderste rij te liggen. Dus
als volgt:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De bovenste rij kringetjes duiden hierbij de opgevouwen papierstrookjes aan, de kruisjes de voorwerpen, zooals ze gerangschikt moeten worden. Als het klaar is, komt de onderwijzeres de strookjes openvouwen en kijkt of het cijfer klopt met 't aantal voorwerpen.
Dit spelletje geeft tevens gelegenheid tot interessante waarnemingen.
Vaakg ebeurt het, dat een kind meer dingen genomen heeft, dan het
cijfer aanwijst, niet omdat liet 't aantal vergeten - was, maar omdat het
graag veel wil hebben, of meer dan een ander. Men kan al spoedig

de begeerigen er uit- kennen. 't Kost vaak heel wat moeite om dezer
aan tiet verstand te brengen, dat het mooie van 't spelletje juist is,
óm precies zooveel voorwerpen te hebben als het cijfer aanwijst. Merkwaardig is :het te zien, hoe verschillend de kinderen zich houden, die
het cijfer nul treffen. Als de anderen naar de tafel gaan, om het aantal te halen, dat hun cijfer aanwijst, moeten zij stil blijven zitten. De
een zit stoutmoedig rond te ` kijken, de ander zet een effen gezicht
van teleurstelling, een derde glimlacht geheimzinnig. Sommigen kijken
jaloersch naar hen, die het beter hebben getroffen, anderen blijven er
heel gewoon onder. De meesten moeten wat over d moeilijkheid van
de situatie heen geholpen worden. ,,'t Is moeilijk, om niet te laten
merken, wat je hebt. Maar wie nul heeft, die heeft het 't - moeilijkst.
Vouw je papiertje heel stijf dicht, als j hebt. Zorg, dat je het
niet kwijt raakt en laat er niets van merken, blijf. heel gewoon -: stil
zitten en zeg niets. Nul is liet moeilijkst van allemaal'.'. Het moeilijke
van het geval treft ze, en als de juffrouw komt en verbaasd vraagt:
„Heb jij niets?', dan vouwen ze triomfantelijk hun papiertje open
„Ik heb nul !"
-

--

-

Optellen en a Itrekken van één tot twintig. Verinenlgvuldigen
en deelen.
Het didaktisch materiaal voor het uitvoeren van de eerste rekenkundige bewerkingen is hetzelfde als voor het leeren tellen ; 11.1 de
stokjes, gerangschikt naar hun lengte. De eerste oefeningen bestaan nu
in het samenvoegen van de kortere bij de langere stokjes op zulk een
wijze, dat telkens tien ontstaat. De kinderen kennen de stokjes reeds
bij hun naam ; de een, de twee, de drie, enz. „Neem de één en doe
die bij de negen, de twee bij de acht, de drie bij de zeven, de vier
,bij de zes." Zoo worden vier verlengde stokjes gevormd, die alle
even lang zijn als de tien. Alleen de vijf blijft over, doch die past,
gemeten van het eene naar het andere eind, juist tweemaal op de tien.
Deze oefeningen worden herhaald en langzamerhand komen dan
de technische uitdrukkingen er bij : negen en een is tien ; acht en
twee is tien ; enz. twee keer vijf is tien. Dan volgen ook de teekens
voor»en"
enen
is"zoodat
n.
1 +
ze schrijven : 9 --- ._.... 10
8+2
10 enz.
-Voor het aftrekken warden de saam evoegde stokjes weer weggenomen. Van de laatst gevormde tien wordt de vier afgenomen, zes
blijft o ier. Van de volgelde wrdt de drie weggenomen, zeven blijft
over. Vier van de tien is zes, drie van de tien' is zeven, enz., of tien
.

—

349

en daar af vier is zes, tien en daar af drie is zeven, deze oefening weer
6 10 --- 3 — 7, enz.
gevolgd door de schrijfwijze: 10 4
Zooals met tien, kunnen ook met de andere stokjes soortgelijke
oefeningen worden gedaan. Hoe kunnen we drie maken ? Hoe vier?
Is er een stokje, waarmee ik hetzelfde kan doen als met de vijf, dat
twee keer op een ander gaat? Hoeveel is twee keer twee? Twee
keer drie? De helft van vier? De helft van zes?
Als de blokjes gelegd zijn in rijen van twee, zooals hierboven
werd aangegeven, is het gemakkelijk de even en oneven getallen te
leeren kennen. De blokjes liggen alle in twee rijen onder elkaar. Bij
de oneven getallen ligt echter in 't midden onderaan nog een blokje.
Bij welke getallen ligt er geen blokje onderaan ? Waar zijn alleen twee
rijen ? Leg die twee rijen uit elkaar. Hoeveel liggen er nu onder elkaar ?
Wat is helft van 2, van 4, van 6, van 8 ? Leg nu -de rijen weer naast
elkaar. Hoeveel is 2 keer 1, 2 keer 2, 2 keer 3 enz.
De hoeveelheden 11, 12,13 enz. tot 19, worden gevormd door één op de
tien, twee op de negen,enz.; twee op de tien, drie op de negen,enz.te plaatsen.
Om de schrijfwijze der hoeveelheden van tien tot twintig duidelijk
te maken, dienen vierkante kartonnetjes, waarop het getal tien gedrukt
staat en andere rechthoekige kartonnetjes, half zoo groot als de vierkante, waarop de cijfers staan van 1 tot en met 9.
De stokjes worden opnieuw naar volgorde van hun lengte gelegd
en aan elk een cijfer gegeven. Tot en met negen krijgt eIk een ander
cijfer. Maar voor de tien zijn geen cijfers meer. Bij de tien beginnen
we weer met het cijfer 1, maar zetten er een 0 achter, om te laten
zien, dat het een hoogere 1 is. Om elf te maken wordt de rechterhelft
van het vierkante kartonnetje, waarop het cijfer nul staat, bedekt met
het rechthoekige kaartje met het cijter 1, zoo ook bij 12, 13, 14 enz.
te voegen. Telt men alle roode en blauwe d.M. dan krijgt men 11, 12
13, 14 enz. Omgekeerd worden niet de -stokjes door elkaar de hoeveelheden gevormd van 11 tot en met 19. De onderwijzeres geeft b.v.
het getal 16, het kind vormt de hoeveelheid door de 6 bij de 10 te
voegen. Zij vervangt 6 door 8, het kind doet hetzelfde met de stokjes.
Voor de getallen van 20 tot en met 99 dienen twee langwerpige
kartons. Het eerste bevat tienmaal het getal 10. Het tweede de getallen
10, 20, 30 enz. tot en niet 90.
Op het eerste karton kunnen met de rechthoekige kleine kartonnetjes, bevattende de cijfers 1, 2, 3 enz. tot en met 9, door liet open
laten der eerste nul en het bedekken der overige met de 1, 2, 3 enz.
de getallen tot en met '19 gevormd worden.

=
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Op het tweede karton kunnen door achtereenvolgens bij ieder
tiental de nul te bedekken met de cijferkartonnetjes van 1 tot en met
9. alle getallen gevormd worden tot en met 99. Het getal honderd
leeren ze op den koop toe, bij wijze van belooning voor hun ijver.
Op bovenstaande wijze leert Dr. Montessori haar kleintjes van
4 en 5 jaar lezen, schrijven en rekenen. Kritiek wenschen we hierop
niet uit te oefenen. Evenmin onze meening er over te zeggen. Dit
laat de beschikbare ruimte op 't oogenblik niet toe. Wij meenen
bovendien den lezers een dienst te bewijzen, door hen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van eens anders werk, zonder hieraan
een waarmerk te hechten van meerdere of mindere deugdelijkheid.
Men keure zelf en behoude het goede. S.

FROBEL.
Gedurende tal van jaren en ondanks de roepstemmen van Conienius,
Locke, Rousseau, Basedow, Salzmann, Pestalozzi e.a. is de opvoeding van
de eerste zes of zeven levensjaren van het kind bijna overal overgelaten
geweest aan het toeval, aan de luimen van het oogenblik, aan regelen, al
te dikwijls in strijd niet den ontwikkelingsgang van de kinderlijke natuur.
Terecht kon Fénélon in zijn „Traite de l'éducation des filles" dan ook
zeggen, dat „geen opvoeding meer verwaarloosd is geworden, dan die van
de eerste jeugd."
En toch was de gedachte van eene inrichting, die geschikt zou zijn
voor de verzorging en de ontwikkeling van de teedere jeugd, volstrekt niet
nieuw.
Was niet reeds van de hand van den bekenden Coménius, „den vader
van_ de nieuwe paedagogiek", een werk verschenen, dat tot titel droeg:
„De Moederschool of het onderwijs aan de knieën der moeder ?' Werd in
dat werk niet vóóralles het huis gezin als de eerste school van liet kind
beschouwd en gehuldigd ? Schreef de groote paedagoog daarin niet reeds
zoo helder en voor ieder goed verstaanbaar weer, dat de moederschool
zich toe moet leggen op de ontwikkeling van de hand, de taal, de zinnen
de verbeelding en het geheugen van het kind?
Is niet zijn „Orbis pictus" de toepassing van een opvoedingssysteem,
dat gebaseerd is op deze idee?
En Rousseau ? Heeft hij niet, zonder liet werk van Comenius te kennen
hetzelfde gepredikt? Sprong hij niet voor de opvoeding van het kind in de
bres, al zullen wij er verre van zijn om zijn systeem te aanvaarden?
Rousseau toch sprak het uit : De zinnen zijn de eerste instrumnentcn van
onze kennis : váór het kind te leeren lezen, is liet noodig, dat men het leere zien.
Daarna kwam Pestalozzi. De Zuricher paedagoog kwam bijna tot
dezelfde gevolgtrekkingen als Comenius. Hij schrijdt op den weg van liet
onderwijs van het jeugdige kind een heel eind verder en schept als 't ware
een tot in bijzonderheden geregeld onderricht van het kind. Niemand kan zon-
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der een levendige aandoening zijn inleiding op het „Boek der Moeders" lezen.
Niemand heeft ook beter dan Pestalozzi de opvoedkundige roeping van de
vrouw en de moeder begrepen. En toch was hij zelf over zijn eigen werk niet
tevreden. Aan het einde van zijn
hij aan
een vriend : Ik
J loopbaan
Pschrijft
J
hij
»
zoek altijd nog naar de eenvoudigste en beste middelen. geschikt voor de
natuur van het kind, opdat het van de wieg tot aan zijn zesde levensjaar
harmonisch ontwikkeld worde in verband met de eischen van zijn natuur
en leeftijd. Want het kind heeft behoefte aan spontane werkzaamheid, welke
het alleen goed en gelukkig maken kan.'.'
Bij paedagogen van de oudheid zoowel als de middeleeuwen, als bij
die van den nieuweren tijd zou men uitspraken kunnen aantreffen, die er
op wijzen, hoe noodzakelijk het is, dat reeds, voor een degelijke opvoeding,
bij het jonge kind daarmede moet worden aanvangen en dat het een door
en door schadelijk ding is, deze ook bij het kleinste kind maar aan het
toeval (menschelijk gesproken) over te laten.
Al deze mannen kunnen in zekeren zin als voorloopers van Fröbel
worden aangemerkt.
De ontwikkelingsgang vooral in de kinder-psychologie van latere jaren
laat overigens geen twijfel toe aan de groote wenschelijkheid van zich niet
de opvoeding en het onderwijs van het kleine kind bezig te houden.
De eerste levensjaren van het kind mogen ook op grond van psychologische
overwegingen maar niet aan willekeur of toeval worden overgelaten, want
juist in deze levensperiode ontvangt de mensch een onuitwischbaren indruk,
die vaak het uitgangspunt vormt van zijn geheele latere ontwikkeling. De
indrukken der jeugd zijn vaak beslissend voor. het geheele leven - en onze
Heiland sprak zoo beteekenisvol uit : „Laat de kinderkens tot Mij komen en
verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk der hemelen 1"
Het standpunt der discipelen (en van nog zoo velen onzer dagen) deelde
de Heere niet ! Ook het kind, het kleine kind, is een schepsel Gpds, met
krachten en gaven toegerust, welke gesterkt en ontwikkeld moeten worden, maar dan ook naar den eisch van zijn weg, van zijn natuur en leeftijd.
Maar dan is liet ook noodig, dat allen, die roeping hebben tegenover dat
kleine kind, inzonderheid onze moeders, deze roeping verstaan en zich
de ernst, de verantwoordelijkheid, het hooge gewicht en de groote beteekenis
ervan meer en dieper indenken.
Is h et nu echter wel noodig, zoo heeft men beweerd, dat er voor de
kleine kinderen scholen moeten worden opgericht ? Rust niet op de moeders
de heilige taak om haar kleinen te leiden en in hunne harten te strooien
de eer e zaden van genegenheid, liefde, dankbaarheid, in een woord, de
zaden van alle ontwikkelingsvormen van verstand en hart?
En dan stemmen wij dadelijk toe, dat niets ter wereld, hoe schitterend
ook, ooit zou kunnen vervangen de goede kinderkamer, waar het kleine
kind onder de oogen van de liefderijke, verstandige en vrome moeder opgroeit,
en de kleinen voor verstand en hart ontvangen, wat ze noodig hebben om
straks het leven in te gaan. De moeder-opvoedkundige is voor elk kind
wel het ideaal. Maar . . . . liet ideaal ! Ook immer werkelijkheid ?
Hoevele moeders zijn er niet in de bevoorrechte klasse, die hare moederlijke plichten niet goed kennen en haar kinderen overlaten aan gehuurde
kinderjuffrouwen en bedienden ! En in de arbeidersklasse is het kwaad vaak nog
erger. De arbeid van den vader is dikwijls niet voldoende om in de behoeften
van het gezin te voorzien. De vrouw ziet zich dan genoodzaakt het huis uit te
gaan en bij vaders schrale verdiensten er nog iets bij te verdienen tot
onderhoud van het veelal groote gezin. Zij moet dan haar kleine kinderen
,

achterlaten, toevertrouwen aan de zorgen van een grooter broertje of zusje_'of
ze over geven aan de straatopvoeding, blootgesteld aan gevaren vari àllerlei
aatd. Voor zulke kinderen is een toevluchtsoord dringend noodig. Dit plekje
nu zullen zij alleen kunnen vinden in goed ingerichte kleine-kinder-scholen.
Daar zullen ze goede gewoonten leeren, daar zal hun lichaam zich ontwikkelen
door goed geleide spelen en lichamelijke oefeningen, daar zal hun verstand,
hun geest, hun hart zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Dergelijke inrichtingen, of liever gezegd „bewaarplaatsen" werden er
gevonden in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Schotland ; maar het meerendeel dezer inrichtingen waren slechts kinderbergplaatsen, waar bewaarsters zich- uitsluitend bezig hielden met op de kleintjes te passen.
In de 17e en 18e eeuw deed men reeds zwakke pogingen - voor de opvoeding van deze kleinen. Tehuizen voor vondelingen en weezen, waar de
eerste de beste bewaarster de kinderen oppaste en verzorgde, werden in de
17e eeuw reeds te Parijs gesticht. De speelscholen in ons land gevestigd
in de daaropvolgende eeuw, waar de kinderen zich overgaven aan het spel
en tegelijkertijd leerden lezen, schrijven en breien, vermeerderden zich 'ók
zeer snel. Frankrijk van zijn kant is veel verschuldigd aan den Straatsburger
predikant Oberlin, die te Ban de la Roche in de Vogezen de eerste bewaarscholen stichtte in 1779. Het schoolhuis van Belmont — aldus noemde
Oberlin zijn inrichting — ontving kinderen uit de arbeidersklasse. Terwijl
de kinderen zich oefenden in het zuiver Fransch spreken, leerden deze
kleinen van vier jaar er breien, naaien, schrijven en zingen.-Oberlin had
als trouw medewerker Legrand, oud-directeur van de Helvetische republiek,
hartstochtelijk vriend van het volksonderwijs, die te Ban de la Roche gekomen was om de riet-industrie daar in te voeren.
Legrand had in zijn jeugd in de omgeving van de groote Duitsché
paedagogen der 18e eeuw geleefd en op rijperen leeftijd was hij een innig
vriend van Pestalozzi geweest. Per slot van rekening werd hij onderwijzer
te Ban de la Roche om door practijk en voorbeeld onderwijzers te vormen,
waaraan Oberlin groote behoefte had. Een eenvoudige, edele boerin, Louise
Scheppier, van Bellefosse, werd door haar grenzelooze zelfopoffering en
haar werkwaardigen practischen zin, gedurende een halve eeuw, de trouwste
medewerkster van Oberlin.
Hij echter, die deze scholen zou veranderen ten goede en op een natuurlijk, grondig opvoedingssysteem voor de jeugd zou vestigen, was Friederich Fröbel. Aan hem komt de eer toe de illusie van Comenius en Pestalozzi te hebben verwerkelijkt. Hij heeft deze wetenschap, die met: .recht .de
kunst der moeders genoemd mag worden, in het aanzijn geroepen 4 èn zich
alzoo een eereplaats op liet opvoedkundig gebied verworven, welke hem
door geen enkel paedagoog met recht zal kunnen betwist worden.
Wij hopen voor onze lezers achtereenvolgens vrij breedvoerig een beschrijving te geven van liet leven en den arbeid van dezen nog veel te
weinig onder ons bekenden opvoedkundige:
AUGUST WILHELM FRIEDERICH FRÖBEL,
o.i. van veel belang, waar ook de aandacht der regeering meer en meer
op deze voorbereidende scholen werd gevestigd en een wetsvoorstel weldra
onze Staten-Generaal zal bereiken.
A.-19 Mrt. 1913.
K. v. d. BERG.
-
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Alle reparatiën worden spoedig en oordeelkundig uitgevoerd
Pr jscourauten op aanvraag.
Tal van aanbevelingen en tevredenheidsbetuigingen van
Heeren Hoofden van Scholen en van Landbouwcursussen.

KOOG aan de laan.

Firma P OUTI
1

Speciaal adres voor de levering van
Schoolbehoeften, Boeken, Atlassen, Kaarten, Platen,
Schrijf= en Teekencursussen.
NETTE VERPAKKINGSPOEDIGE LEVERING.
----Voor Schoolbesturen gemakkelijke condities.

FABRIEK- VAN

Natuur- en Scheikun1ige Instrumenten,
T. Ten Bosch —ApeldoornPRIJSCOUPANTEN OP AANVRAGE.
-

TALENS & ZOON

APELDOORN

-:-

FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders= en Studieverven, enz.
Leveranciers var tal van groote gemeenten in Nederland en Amerika.
Neemt proef met onzen Schoolinkt ,,IDEAAL", of onzen „BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCtiOOLINKT", onze
STUKJES 51" (Waterverf) en onze „JAN STEENDOOS"
-

-

Gemakkelijke

School- en Studieboeken:

i;

betalingsvoorwaarde.

Boekhandel W. TEN HAVE,

voorheen Hövekers Boekhandel.
KALVERSTRAAT 154 b. h. Spui — Tel... 4066.

.q/,/,,
tig

^`'•:

^^^r^A,leti

%^

^^^^ ^i^^° ,\ ^`^a a n\^\^ ^^^, '^^`
w 9P^
4^ y`^' yam.. ' / _J
lAf
f

f//^/G

`

PAEØACOGISCH TIJDSCHRIFT
voo r ehsj On der wI»" s
prijs 2,50 per

VanTijodschrift
bovengen oernd
zijn van Voti. e`j a argangen n og
losse e. e.rn 1ar^en bij den uil ever
te bekomen.
,

-

^/1/A.^r
/f/j^ ^^

^^^^iW
`

\ a\5\+
ID

1

^

^`/^

,,11
Q

f" ^ w

/

1ti "

®^ •r /

- `^^^iLa ^%
/%/^A "'+mei

v

r

,^^\\\^` `al
/^ v /^ ,
^^/ . y/,H/4 ////6

Z00 JUIST VERSCHENEN:
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Eenvoudigen Taalcursus,
DOOR --

T. PLUIM,
Hoofd eenex school te

BAARN.

Prijs f 0,35.

1 Bij den schrijver kwamen talrijke verzoeken in' om voor
eerlingen, ' die nog een zevende leerjaar wenschen door te
maken, een Slotstukje bij den „Eenvoudigen Taalcurcus"
te willen geven. Aan die wenschen .wordtdoor deze uitgave
voldaan.
Op inrichtingen, waar men de hoofdzaken der grammatica
nog eens wenscht te behandelen, kan dit werkje ook goede
diensten bewijzen. Ook leent het zich bijzonder voor leerlingen, die een vreemde taal moeten leeren, of die zich
voor een eenvoudig toelatings-examen moeten prepa Beren.
Kort gezegd is de inrichting van 't werkje als volgt :
Boven elke les is in kleiner letter een of ander onderdeel
der spraakkunst aangegeven ; daarop volgen, ter toepassing,
een voldoend aantal oefeningen.
T. PLUIM, Voorlooper, Taalwerk voor liet tweede leerjaar
met vele plaatjes 4e druk
,25
f
Eenvoudige Taalcursus, le stukje 8e dr. -- —,20
„
Eenvoud. Taalcursus 2e,3e,4e st. 8e. dr. f ---.?5
;,
Nieuwe Stelcursus, le en 2e st. 5e dr. f --,25
„
Nieuwe Stelcursus, 3e en 4e st. 5e dr. f —,30
„
Present-exemplaren word en op aanvraag toegezonden.
-

J. MUUSSES, Uitoever, Purmerend.

UITGAVE V .? J. B. WOLTERS TE. GRONINGEN.

P. VAN AALTE NENA.-C. DEN BESTE N
-

-

,

In de le v ende
L EESBOEK TEN I13EEÎOEVE VAN H. F I1 ONDU'jR

-

WIJ S I N 1)E NATUURLIJ KKE M ISTORI.,
VOOR CHRISTELi.7Kl SCHOL1 N.

COMPLEET IN DRIE DEELTJES.

-

Geïllustreerd niet gekleurde en zwarte plaattjes.

Prijs, per deeltje ... . f O, 35.
Ziehier een leesboek, lat wij niet blijdschap hebben ontvangen en met sti jgend genoegen hebben -,doorgelezen. Een
Leesboek, dat wis en zeker de volle belangstelling van de
schooljeugd zal genieten, want de juiste toon is er in getroffen.
Ieder lesje is weer opnieuw sappig en frisch. Het beschrijft
de dingen zoo- natuurlijk en zoo aantrekkelijk als iedere
jongen'ze zelf heeft ondervonden of zelf zal willen meemaken.
Het is een boek, dat de liefde tot Gods heerlijke Schep- ping die -in het hart van ieder jeugdig rnenschenkind leeft
en die wij zelfs niet onze dorre schoolopvoeding nog nauwelj ks vermogen te vernietigen, (lat die liefde zal aanmoedigen,
steunen en- leiden. Het is een boek, niet niet nok; eens gekauwde boekenwijsheid en groote-inenschen pedanterie, maar
met echt gevoelde, naar 't leven weergegeven tafereeltjes,
waarbij ook de gesprektoon giet gepaste losheid is ingevoerd.
En daarbij, een boek, ten volle geschikt voor onze Christelij ke School . Geen preek en toepassing bij ieder lesje, maar
tusschen de gesprekken het verhaal van het leven in het
Christelijk gezin en in de gesprekken op geheel ongedwongen
wijze uitgesproken wat ook- een Christen bij het aanschouwen
van Gods Schepping gevoelt en moet zeggen.
Overigens hebben de schrijvers geschreven met kennis van
zaken. Achter zulk vlotloopend gekeuvel ligt heel wat breeder
studie en dieper onderzoek. Uit boekje is goed bij. llet maakt
tusschen de beste boekjes die wij op dit gebied in de school
kunnen gebruiken een uitnenietl^le figuur. Ine illustraties zijn
flink en goed.
Wij hopen spoedig de vervolgstukjes te kunnen aankondigen.-Iet zulke uitgaven is de Christelijke school ter zeerste gebaat.
1sVVij wensehen schrijvers en uitgever een welverdiend succes!
Paedag. Tijd^chvift v/h.. Christ. Ond.
;

-

IUITGAVE VAN J. B. W OLTERS' Tb GRONINGl N

-

UITGAVE

\T

N J B \ OLIMW TE GRONINGEN

Ja

w ENGELKES,

Begin5çlen' van het gek(§(§.
EEN SERIE REKENBOEKJES
VOOR DE LAGERE SCHOOL.
Compleet in 8 deeltjes. -' 1-1V; V A-B en VI A-B.
Prijs, per deeltje f 0.253
De leerstof is z66 verdeeld, dat aan 't eind van 't 5de
sFioo1jaar alle hoofdbewerkingen met geheele getallen, gewone
en tiendeelige breuken (incluis de samengestelde en repteerende breuken), alsmede alle Nederlandsche maten en gewichten zijn behandeld, terwijl in de volgende klassen allerlei
zaken uit de praetjk aan de orde worden gesteld, zooals de
pereeutrekening, een en ander van het handeisrekenen,
vreemde geids waarden , oppervlakken en inhouden, en bovendien
liet bepalen van den G. '0. D. door deeling, de vierkantswoiteltrekkiiig, iets van de evenredigheden en enkele stellingen
uit de theorie der rekenkunde.
In scholen, waar deze cursus goed wordt doorgewerkt, moet
het rekenonderwijs noodwendig op een hoog peil komen te
staan. Wie daar naar streeft. make eens van meer nabij kennis
met deze Beginselen"

School nt. (1. Bijbel.

.) Van deze nieuwe rekenmethode heb ik met veel belangstelling kennis genomen.
liet staat bij mij vast, dat do schrijver een geheel heeft
geleverd, dat een ernstige kennismaking ten volle waard is.

Paedagoyisch Tijdschrift.
UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.

TALENS

PEL-,

t '

'

FABRIKANTEN VAN
Inkten, Lijmen, Kunstschilders en 'Studieverven, enz.
Leveranciers van tal van groote genreenten in Nederland - en Amerika.
Neemt proef met onzen Schoolinkt „IDEAAL", of onzen
„BLAUWZWARTEN GALNOTEN SCIIOOL1NKT", onze
STUKJES 51" (Waterverf) en onze ,,JAN STEENDOOS"

School- en

Studieboeken.

gemakkelijke
betalingsvoorwaarden.

Boekhandel W. TEN ' HAVE^
voorheen Hövekers Boekhandel.
KALVFRSTRAAT 154 b. h. Spui — Tel. 4066.
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PAEØACOGISCH TIJDSCHRIFT
voor het Christelij*k Onderwijs

Van bovengenoernd Tij' ds-chrift
zijn van vorige jaargangen no9
losse exem,pl^anen bid den uitgever
te bekomen.
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Z00 JUIST VERSCHENEN:

SLOTSTUKJE
VAN DEN

Eenvoudigen Taalcursus,
- DOOR

T. PLUIM,
Hoofd eener school te BAARN.
Prijs f 035.

l Bij, den schrijver kwamen. talrijke verzoeken in om voor
eerlengen, die nog een zevende leerjaar wenschen door te
maken, een Slotstukje bij den „Eenvoudigen Taa-lcurcus"
te willen geven. Aan die wenschen wordtdoor deze uitgave
voldaan.
Op inrichtingen, waar men -de hoofdzaken der grammatica
nog eens ' wenscht te behandelen, kan dit werkje ook goede
diensten bewijzen. Ook leent het zich bijzonder voor leerlingen, die een vreemde taal moeten leerera, of die zich
voor een eenvoudig toelatings-examen moeten prepai eeren. Kort gezegd is de inrichting van 't werkje als volgt:
Boven elke les is in kleiner letter een of ander onderdeel
der spraakkunst aangegeven ; daarop volgen, ter toepassing,
een voldoend aantal oefeningen.
T. PLUIM, Voorlooper, Taalwerk voor het tweede leerjaar
,25
f
met vele plaatjes 4e druk
Eenvoudige Taalcursus, le stukje 8e dr. - —,20
„
Eenvoud. Taalcursus 2e,3e,4e st. 8e. dr. - f -- . 25
„
Nieuwe Stelcursus, fe en 2e st. 5e dr. f —,25
„
Nieuwe Stelcursus, 3e en 4e st. 5e dr. f ==-,30
„
Present-exemplaren worden op aanvraag toegezonden.

J.

Uitgever, Purmerend.

Herdrukken April 1913 .
Boa /i flfre.^tt1 • en JJe) ' eI/( e/ , E EHS rl E L E ESBO E ELJ E , behoo -

•ende bij liet aanvankelijk spreek- en leesonderwijs. f'icerrIe
Met I9 zwarte en 2gekleurde platen. f 0 30
z-f)bt ycr?e en Verrol i•c1er(1e cdi'uk.

1oe,r•iiree er e B( , i•f)idse/1.

TWEEDE LEESBOEKJE, behoo-

rende bjj Het aanvankelijk spreek- en leesonderwijs.

1'iree(1e

r Fi bet ) (/e ei i z•ej•)1eei•( cri d e rdruk. lee t 14 zwarte en 2 ge-

kleurde platen. f 0.30
1)i. 1D. z . Guli1'.
,

BEVEILIGING TEGEN BLIKSEMSCUADE.

Met 58 figuren. Saii en esteld en uitgegeven in opdracht
van de 1 I ollar. dsehe Vl„.iatseliapppi der Wetenschappen te
Haarlem. IDerde (l)UI. f 1.000
Kim eti Sclii•àtler BLOEMLEZING UIT L_ATIJNSCIiE DICI1.'1'ERS, met aanteekeningen. Eerste stuk. Zcscle rdru/ . l ierzien door J . B. Kan. f 0 (30

J. K lee/sti a. BRIEVEN OVER OPVOEDING 1.
•

driiZ.
f>. .0![•)fl(31.

Tweede

f 0.40

rors rT_

r

DEN EN u áJ3EUU RLTENISSEN. I en-

vourdlge lessen over de Vaderlalndselie Geschiedenis voor liet
vierde of vijfde leerjaar. Eerste deeltje. Xeyenrle ge'rliustr.
(I)

eI.

f 0.30

IB. Luaj•iircrn. T(JESTXNI)ENT EN GE,; IIEURTE`ISSEN.
Tweede leerkriag voor het (ieschie eerlis-on(-1er^ •ijs ten 0ehoeve van de hoogste klasse der lagere school. Derde deelij e
T 'iet (/e :iei ll. (Iruk. f 0.40.
.I. B.
MUI.1T XTL LT. I'icf(de (Irii , geheel omge
(31 e b. f
f 2.7.5,
werkt, verbeterd en u i tg;ebreid.
-

'rH E0IIETISC l l E 11Z
PRAUTISL11IE1- LE 1 [)ING
TOTT DE I 1 }()(4 I)U ri'SC I lig T.1 XL. Eiertien door P.

D. C. )j•rr!/ .

B1'ouwer. %C'Ve/)

tVdr'

I)i•. J. v. TVC(yejamyen.
rij/ /e (Ira .

14. vv. 1),feii, :I jr.

(li

ii!'.(Jeb.

f 3.50

GIDS V()OR G M N ASI ASTEN,
f 1.0(), (cO. f i.0

LEERROEK der REI(EN I UN!)E, ten ne-

brtiike bij het onderwijs voor Ambachtslieden en op # 1 erlralingsseholen. IFiei•de di•u1' bewerkt door P. \V [jdenes f 0 .40

P. NOORDHOFF ----- Uitgever GRONINGEN.

Nieuwe Uitgaven April I()13 ,
R. Boo )nan, 1R. Ros en A. Jaspers. KLEINE REKENSCHOOL.
Rekenboek voor de lagere school. Compleet in 5 stukjes „i
f 0.20. Gecart.
f 0.25
S. 1!. Boumcin van Teïtlxo1Gl? . WAAR KLEINE KINDEREST
GAARNE VAN ZINGEN. 12 geillustreerde liedjes voor de
Fröbelschool en de laagste klassen der lagere school. Derde
deeltje
f 060

I)v. J. E. Enklaar en I)r•. C. J. Ej 1 iaï.
i
GROT D I3EG IN _
SELEtiN DER CHEMIE. Eerste deel _I.NORG ACV ISCIIE
CHHE IIE. Met .56 ti uuren. T weede druk 1 2.50 [web. f290
A. (/ Froe. ENOEI,SC H E SP E EKO EFENINC E r. (Coni pleme.nt bid Kern en Oefeningen.)

f 1.20

YT. 11. W. Moll. THEORIE DER REKENKUNDE voor
Candisa a nt 1 J oofdonderwjj zers

f 1 2( )
.

.

J. Stam. WAAROM HET ONDERWIJS IN li Nl)E` -

_tR_BEID NOODT AKELI.JK IS ALS 11ACTOR VAN EEN

ALZIJ DIGEOP VOE DINU. den woord a^iii alle», die het
onderwijs der jeugd Iieflhebben, voorafgegaan door een overzicht der geschiedenis voor practische bezigheid en gevolgd
door : Kaan neen den handenarbeid als atzonderlij k leervak
ontberen, ook dan, wt.nneer men hem als beginsel van alle
overige onderricht wenscht te beschouwers :? f 0.05

P. NOORDHOEF Uitgever GRONINGEN.

