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Het leugenachtige Kind.
„Alles is goed", heet het in Rousseau's Emile, „wanneer het komt
uit de handen van den Maker der dingen, alles ontaardt in de handen
van den mensch." „Zoo is ook de leugen der daad, die het verleden
betreft, den kinderen van nature niet eigen; het is de eisch der gehoorzaamheid, die de noodzakelijkheid baart, om te liegen." „De leugen
van het recht, die de toekomst raakt, is nog minder natuurlijk, omdat
de beloften, iets te doen of te laten, waaruit ze voortkomt, haar oorsprong
hebben in overeenkomsten, strijdig met de vrijheid." „De leugens der
kinderen zijn dus alle het werk der opvoeders; het kind te willen leeren,
de waarheid te spreken, is het te leeren, stelselmatig te liegen."
Deze optimistische opvatting van het kinderlijk hart, door de philanthropinisten gedeeld en verbreid, die in Victor Hugo's ,,double virginité,
corps ou rien n'est immonde, áme ou rien n'est impur" haar dichterlijke
formuleèring heeft gevonden, is in breede kringen langer dan een eeuw
de grondslag geweest èn van de theorie èn van de practijk der opvoeding.
Door een eigenaardige inconsequentie zij rekende het Rousseau
als, een grief aan, dat hij geloofde in de zondeloosheid der kinderlijke
natuur -- heeft Ellen Key uit diens leer, volgens haar alles bevattende,
wat noodig is voor de bevrijding van het opgroeiend geslacht, de uiterste
consequentie getrokken : „roeit de' leugen uit door afschaffing der gehoorzaamheid, majesteitsschennis van wie ze oplegt, slavernij voor wie
er zich aan onderwerpen moet."
In denzelfden tijd, waarin haar rhetorica het vraagstuk der behandeling van het leugenachtige kind op zoo radicale wijze oploste en uit
de Rousseausche theorie conclusies trok, die, door haar ongerijmdheid,
verzet tegen de praemissen moesten wekken, begon de opvoedingsleer
den invloed te ondergaan van Lombroso's anthropologie. De erfzonde,
verworpen als middeleeuwsch bijgeloof, werd, als herediteit, een door
de wetenschap geconstateerd feit. Met Montaigne, Boudin, Walter Scott
zijn tal van nieuwere psychologen er van overtuigd, dat alle kinderen
van nature leugenaars zijn en dat de waarheidszin een product is van
latere opvoeding. Dat veranderde inzicht komt ook tot uiting in Fritz

van Raalte's „Over de waarde van het getuigenis van kinderen." „Op
eiken leeftijdstrap", zegt hij, „is het kind moreel minderwaardig, zijn
oordeel over goed en kwaad is hetzelfde als dat van den misdadiger."
„Wil men op grond van die zedelijke minderwaardigheid, in navolging
der Italiaansche criminalisten, geen toerekenbaarheid toekennen, dan
eische men, met de Fransche school, toch verantwoordelijkheid. Bij
het beoordeelen van uitingen of van daden van een kind, heeft men
daarom eerst de intellectueele ontwikkeling na te gaan en te zien, of
die uitingen, die daden aan deze ontwikkeling beantwoorden. Is het
kind verstandelijk zoo ver, dat het de draagwijdte en de gevolgen zijner
uitingen, zijner daden kan overzien, dan moet men ze goed- of afkeuren,
naar den maatstaf voor volwassenen. Zijn ze verkeerd, dan moet er, ter
correctie en als preventief voor de toekomst, worden gestraft."
Ik deel deze laatste opvatting niet. Of uitlatingen van een kind al
dan niet als leugens aangemerkt moeten worden, hangt niet uitsluitend,
hangt niet allereerst af van den graad zijner verstandelijke ontwikkeling.
Bij normale kinderen is gebrekkige intellectueele vorming noch oorzaak,
noch verontschuldiging voor moreele tekortkomingen. Dat men dit nog
steeds meenen kan, is vooral te wijten aan een onjuist waarheidsbegrip.
Volgens Locke, Condillac, het rationalisme in velerlei schakeering, is
waarheid: „de door de rede geconstateerde overeenstemming van onze
voorstellingen met de werkelijkheid." Uitdrukkingen als „de pop wil
niet zoet zijn", heeten dan natuurlijk leugens, „overmits", zooals een
bekend paedagoog zou zeggen, „een levenloos voorwerp het begeervermogen mist." Dan is natuurlijk alle phantasie uit den booze, alle
figuurlijke taal contrabande, dan zijn fabels, sprookjes, mythen, legenden
paedagogisch verwerpelijk en is het nuchterste proza, de mathematische
formuleering, de zuiverste uitdrukking der waarheid. De volksverdichting, die Loki, het verpersoonlijkte gezonde verstand, bij de oude Oermanen tot den Vader der leugenen gemaakt heeft, gaf blijk, dieper
psychologisch inzicht te bezitten dan het platvloersche rationalisme,
dat, leugen noemende, wat geen leugen is, het geweten heeft vervalscht
en oorzaak is geworden, dat de echte leugen voor velen haar karakter
van leugen verliest. Dat speciaal het sprookje, de legende, de mythe
den waarheidszin ongevoeliger zouden maken, kan alleen opkomen in
de hoofden van wie zich geen waarheid kunnen denken buiten de
intellectueele sfeer. „Zij vergeten", zegt Bergson, „dat ook de dingen
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van dit leven voor ons verborgen blijven, zoolang wij trachten, ze te
begrijpen alleen met ons verstand, dat al te zeer met wiskunde en
mechanica is doortrokken". Waarheid toch is niet een relatie tusschen
voorstelling en gebeurtenis, formuleering en feit; ze is iets immanents,
ze is in de dingen, de feiten, de ideeën, de gevoelens, de woorden, de
daden, waarheid is alles, wat Ood denkt; de Waarheid is Hij, in Wien
de volheid van Gods gedachten vleesch is geworden, het Woord, dat
van den beginne was.
Wat leugen is, hangt af van wat we onder waarheid verstaan. Wie
de waarheid intellectueel opvat, brengt ook de leugen over in de intellectueele sfeer, en moet, als Prof. Duprat, het geneesmiddel er tegen
in meer wetenschappelijke ontwikkeling zoeken. Als men bij dezen
psycholoog de woorden leest: „Indien alle menschen de verstandelijke
onafhankelijkheid in wetenschappelijke kennis zochten, zouden ze weldra
ook zedelijk onafhankelijk zijn en, om hunne belangen te dienen, niet
langer tot leugens de toevlucht nemen", vraagt men zich af, heeft de
rnenschheid na de dagen der Aufklärung dan niets vergeten en niets
geleerd? Hierin ga ik echter met hem mee, „wie met hoop op succes
de leugen wil bestrijden, moet beginnen met haar wezen te kennen."
We weten allen, èn optisch èn acustisch nemen kinderen dikwijls heel
onjuist waar. Ze zien één kant van de dingen, dien, welke hun het eerst
opvalt, hun eigenliefde streelt, hun begeerte wekt, of met hun wijze
van voelen, deiken, handelen overeenstemt. Ze worden gewaar, wat
ze verwachten, gewaar te zullen worden en verbinden vaak elementen,
die tot geheel verschillende voorstellingsgroepen behooren. Op grond
van de onderzoekingen van Stanley Hall, Compayré, Stern enz. brengt
meer dan één kinderpsychologie deze onjuistheden, vergissingen, dwalingen tot wat Tracy noemt „leugens tengevolge van onbewuste herinneringsvervalsching". Een eerlijk kind komt op tegen deze qualificatie
en ik protesteer mee. Alle „onwaarheid" is geen leugen en men kan
liegen, de waarheid zeggende. Onze kleine phantasten, ziende, wat
geen oog heeft gezien, beschrijvende met een ernst, voor volwassenen
niet meer bereikbaar, ' de meest onwerkelijke werkelijkheid, liegen niet;
zij liegen, die, om welke reden dan ook, de waarheid verkondigen, die
voor hen geen waarheid nog is, die voor hen geen waarheid meer bleef.
Leugen toch is iedere meer of min opzettelijke poging, om anderen te
doen gelooven, wat men zelf niet als waarheid erkent. Die graad van
-
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opzettelijkheid kan zeer gering zijn bij de pathologische, de ziekelijke
leugen, die men een bijna vaststaand kenmerk kan noemen van manie,
debiliteit, hysterie, intellectueele en moreele imbéciliteit. Verwijt men
de lijders er aan, dat ze onwaarheid spreken, in de meeste gevallen
luidt het antwoord: „'t Is mijn schuld niet, 't is sterker dan ik." Een
ongebreidelde verbeelding, impulsen van subliminairen oorsprong, de
werking van ideés fixes, de invloed hunner droomen, tusschen wier
onsamenhangende elementen zij zijn vaak ziekelijk systematisch en
onrustbarend logisch zij door een behoefte, waaraan zij geen weerstand kunnen bieden, motiveerende overgangen phantaseeren, drijven
de ongelukkigen tot het in elkaar zetten van een getimmerte van leugens.
In de meeste gevallen is het onbegonnen werk, hen tot inzicht van het
verkeerde hunner handelwijze te willen brengen; hun geweten getuigt
snaar zeer zelden mee. Bij zulke patiënten is het noodzakelijk, de hulp
van een vertrouwd psychiater in te roepen. Wat vele ouders hiervan
terughoudt, is niet altijd begrijpelijk. Zij, die bij de geringste lichamelijke
ongesteldheid hunner kinderen een medicus raadplegen, denken er niet
over, bij ernstige psychische afwijkingen, als waarvan de pathologische
leugens de symptomen zijn, het advies van een deskundige in te winnen.
Men krijgt soms den indruk, dat zij het minder erg vinden, hun kinderen
als slecht dan als zielsziek te moeten aanmerken. Er is echter ééne
omstandigheid, die in dezen tot verontschuldiging kan dienen. De verrassend scherpe logica, die bij moreele imbéciliteit niet ongewoon is,
de minutieuze waarheidszin, waarvan gedegenereerden nu en dan blijk
geven, werken verwarrend. Iemand, die zoo helder redeneert, die meer
dan eens zoo nauwgezet in het weergeven van feiten zich toont, moet,
naar men meent, als volkomen toerekenbaar worden beschouwd en
men begint met zijn paedagogische wijsheid in toepassing te brengen,
die bij gezonde kinderen wel eens doel treft, maar bij geestelijk abnormale in den regel absoluut waardeloos is. Uit vrees voor een dilettantisme, dat op het gebied der psychiatrie al onheil genoeg heeft gesticht,
zwijg ik derhalve over de behandeling der pathologische leugen en
beperk mij tot de bespreking van maatregelen tegen de physiologische,
de natuurlijke leugen, de leugen van het verstandelijk en zedelijk normale
kind. Hierbij vergete men niet, dat paedagogische recepten alleen onfeilbaar zijn, als het de opvoeding geldt van het kind, de bloedlooze
abstractie uit het handboek, op de kweekschool in gebruik. Dat ver-
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andert nog vlugger dan Engelsch methodisme een leugenaar in een
oprechte van hart. Men weet, wat er gebeuren zal, als men op ongebluschte kalk water giet. Zal men ooit kunnen voorspellen, welken
invloed een woord, een daad op een bepaalden leugenaar van vleesch
en bloed zullen hebben? Zijn er in het psychische leven niet nog ondoorgrondelijker geheimenissen dan in de materieele wereld, die, ondanks
Becquerel's overmoedig Jr zijn geen mysteriën meer", nog altijd de
onneembare rotsvesting blijft, wier buitenwerken wij kennen, maar
waarbinnen wij nimmer doordringen zullen? Bergemann meent in zijn
Fundamental-Probleme der Pádagogik, dat bij het bezit eener „wetenschappelijke" opvoedingsleer het mogelijk zal zijn, de uitwerking van
maatregelen vooruit met dezelfde stelligheid te bepalen, als dit nu
in de geneeskunde geschiedt. Dan zal men de leugen met gelijke hoop
op succes kunnen bestrijden als nu de koorts. Ik vermoed, dat ook in
de toekomst de paedagogische practijk op haar weg nog weleens het
onberekenbare zal ontmoeten, dat de theorie heeft geëlimineerd. De
Erziehungskünstler zal ook dan blijken, noodig te hebben: intuïtie, een
gave van dien God, die wijsheid schenkt aan wie ze biddende van Hem
begeert.
In een studie over geestelijke defecten zegt Duprat: „Zoolang de
leugen niet wetenschappelijk bestudeerd is, zullen de opvoeders tevergeefs tot de kinderen zeggen: „Oij moet niet liegen", zullen de moralisten tevergeefs trachten, ons van de zedelijke noodzakelijkheid te
overtuigen, de waarheid niet te vervalschen; de leugen zal in weerwil
van de beste voornemens op de lippen der menschen terugkeeren, omdat
zij, die van goeden wille zijn, geen afdoende middelen kennen, om een
neiging te bestrijden, die zoo algemeen en zoo natuurlijk is. Om een
tegenstander te overwinnen, moet men hem kennen; daarom hebben de
onderzoekingen van de psychologen voor de zedelijkheid zooveel
hoogere waarde dan de formules der moralisten. Wij moeten dus
trachten, een juist inzicht te verkrijgen in de redenen, waarom men
liegt, opdat we in de toekomst de leugen in haar wortelen zullen kunnen
aantasten."
Al meen ik, dat de beteekenis van het voorschrift wel eenigszins
wordt onderschat beweerde een spiritualist als Fichte niet: „de
formule is de grootste weldaad voor den mensch?" en is uit Washington's leven niet gebleken, welk een zedelijke kracht een paar woorden
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hierin heeft Duprat
als: „Ik mag niet liegen" kan vertegenwoordigen?
gelijk, „bestrijdt de leugen niet rechtstreeks, bestrijdt de oorzaken
er van."
Die oorzaken zijn van socialen of van individueelen aard.
Men heeft van onze 'samenleving gezegd, dat het er liegt, het liegt
in het gezin, in de school, in de kerk, in de pers, in den handel, in de
politiek. „On ne vit pas pour mentir, on ment pour vivre et on ne vit
guère sans mentir." En daar, volgens Tarde, imitatie de basis is van
het maatschappelijk leven, kan onze maatschappij wel een vakschool
voor leugenaars heeten. Goethe beweerde eens: „Iedere Duitscher liegt,
zoodra hij beleefd wordt." Is het bij andere volken anders? Is wat men
„goeden toon", „beschaafde vormen" noemt, in tal van gezinnen iets
anders dan de kunst om van buiten te schijnen, wat men van binnen
niet is? Heeten kinderen als de jonge Blaise Pascal, ontroerend bij het
hooren eener leugen, ook als ze geëischt werd, door wat men wellevendheid noemt, niet vrij algemeen „des enfants terribles"? Ik weet wel, er
is tweeërlei eerlijkheid, één, die alles zegt, wat ze denkt en één, die
niets zegt, dat ze niet denkt, en ik zal de eerste niet in bescherming
nemen, maar durf toch vragen, zou het niet in het belang van de
kinderen zijn, als we in de omgangstaal wat soberder waren met hyperbolen, superlatieven, litótes, euphemismen, om van besliste onwaarheden
nu maar te zwijgen?
Een tweeden haard van besmetting vormen onze onderwijsinrichtingen. „Op onze scholen", schrijft Dr. Gunning, „heerschen onwaarachtigheid en oneerlijkheid als systemen." En wie vraagt niet met hem, of
het een kleinigheid is, als een kind dag aan dag leeft en ademt in een
sfeer, die met allerlei kiemen van gewetensverslapping bezwangerd is?
Wie is niet overtuigd, dat in een klas, waar gesmokkeld en voorgezegd
wordt, het voor een kind met nauwgezette begrippen op het stuk van
eerlijkheid haast geen leven is? Is aan de blanke oprechtheid daar niet
vaak het lot van het zwarte eendje beschoren?
En is in ons godsdienstig leven alles al echt? Behoort tot de talrijke
bondgenooten des geloofs ook niet somtijds de leugen?
En doet bij handel het attribuut eerlijk niet vaak wonderlijk aan?
En is in de diplomatie het woord nog niet altijd gegeven, om zorgvuldig zijn gedachten te verbergen?
Is voor de publieke moraliteit de pers wel geheel zonder gevaar?
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Hoe verschillend het oordeel, naarmate het vriend geldt of vijand. Hoe
groot, die onze beginselen belijden, hoe nobel hun karakter, hoe veelzijdig hun talenten, hoe belangeloos hun streven, hoe onbeteekenend
hun gebreken! Maar de tegenstander, hoe bekrompen van hoofd, hoe
zelfzuchtig van hart, hoe bedorven van wil! Is het woord van Fouillée
wel geheel onverdiend: „De pers doet iets ergers dan leugens verspreiden, zij doet smaak krijgen in valschheid, in draaierij, in sophisme, in
laster, ze bederft alles; niet alleen het geweten der schuldigen, ook dat
der rechters wordt onder den invloed der dagbladen misvormd. Hoezeer
onder haar invloed het chauvinisme een altijd vloeiende bron van leugen
is geworden, is allerwegen bekend.
En voeren de stroomen in literatuur en in wijsbegeerte ons enkel
waarheid toe? Werken ze in de massa, die onbewust toch haar invloed
ondergaat, niet de stemming, dat alles toch maar relatief is? Ook het
volk weet het al best, dat de waarheden van nu de leugens van morgen,
de leugens van gisteren de waarheden van nu zijn. Zoo wordt voor veler
bewustzijn de scherpe tegenstelling opgeheven, die tusschen leugen en
waarheid bestaat. Ook zij, die van Nietzsche misschien nimmer hebben
gehoord, weten u te zeggen, dat in deze wereld het kwaad de noodzakelijke voorwaarde is voor het goed: „zonder leugen geen vooruitgang"; „neem de leugen weg en de waarheid verzinkt in het niet."
En heeft ook in de opvoedingsleer dat relativisme niet zijn intrede
gedaan? Paul Bergemann acht de vorming van een zedelijk karakter
vrijwel waardeloos. In onzen tijd toch heeft de moraal enkel een dienende
taak. Het opvoedingsideaal worde daarom niet langer door het ethos
bepaald, het zij „kosmisch", „sachlich", „dynamisch". Een Scharrelmann,
in de onderwijzerswereld eveneens niet zonder invloed, schrijft naar aanleiding van 's Heilands woord: „Die getrouw is in het minste, die is
ook in het groote getrouw" : „Gelooft het niet, het is gelogen, schandelijk
gelogen, gelogen van het begin tot het einde. Wie trouw is in het
kleine, kan niet trouw zijn in het groote. Wees nonchalant in al die
kleinzieligheden, door een duffe moraal aan de geloovers als levensvragen opgedrongen." Zulke beginselen dringen-als heidamp overal door
en vormen ten slotte een bestanddeel van het onderbewustzijn. En juist
daarom zijn ze zoo vernietigend voor veler waarheidszin, omdat naar
een woord van Gaston Frommel, de bronnen der waarheid, in dien
geheimzinnigen ondergrond zijn gelegen. En hoe vaak is de paedago-
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gische practijk niet bevorderlijk aan het ontstaan der leugen. Lombroso
meent, dat de meeste onwaarheden verklaard kunnen worden uit de
wet der inertie, in het zieleleven dus de zucht tot zelfbehoud, en uit
de wet van het kleinst mogelijke krachtsverbruik, die in het psychische
leven evengoed als in het physische geldt. Mag er dan aanleiding
gegeven worden, dat een kind beloften aflegt, waaraan het zich niet
gebonden acht, en op een vraag, of het geen spijt heeft over wat misdaan
is, al spoedig bedrevenheid toont in het produceeren van berouw? En
verliezen zij, die zelfs een zeer beperkte vrijheid niet aandurven, deze
waarheid niet uit het oog, dat een kind des te meer gevaar loopt, leugenachtig te worden, naarmate het hem moeielijker wordt gemaakt, zich
zelf te zijn?
Hoe bestrijden we nu de sociale oorzaken der leugen?
Al is er wisselwerking tusschen het collectieve en het individueele
geweten, zoodat beurtelings het eerste het tweede draagt en er door
gedragen wordt, de bestrijding der sociale leugen zal steeds moeten
blijven bestrijding van onwaarheid in de individuen. En ook hierbij geldt
de regel, bestrijdt niet de leugen, bestrijdt de oorzaak er van.
Die oorzaken zijn legio: een te weelderige phantasie, moreele apathie,
vrees voor straf, valsche schaamte, opzien tegen moeielijkheden, speelsch
vernuft, artistieke zin, misplaatste eigenliefde, hoogmoed, ijdelheid, aanstellerigheid, snoeverij, vitzucht, gevoel van overwicht, lafheid, afgunst,
wraakzucht, begeerigheid, solidariteitsgevoel, medelijden, behaagzucht,
allerlei fouten, die een kind maakt, allerlei fouten, die het heeft, en
soms zelfs deugden, laakbare middelen gebruikende ter wille van een
loffelijk doel. Sommige moralisten verdeelen ze in lichtzinnige en boosaardige leugens. Met het oog op de practijk is van meer beteekenis de
onderscheiding naar het doel, dat beoogd wordt, het wekken eener
onjuiste voorstelling, of het najagen van, meestal materieel gewin. In
verband met het karakter, waarvoor ze kenmerkend zijn, kan men
spreken van positieve leugens, die het bestaan trachten te suggereeren
van wat niet is, en negatieve leugens, die willen doen gelooven, dat
niet zijn de dingen, die zijn. Phantasten, jagers, Provençalen, Gascogners
behooren tot de eerste; gesloten naturen, smokkelaars, Bretons en
Normandiërs tot de tweede categorie. Even veelvuldig als de oorzaken
der leugen zijn de middelen, waarvan ze zich bedient. Men kan liegen
met woorden, maar ook door te zwijgen, met tranen en met gebaren,
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door houding en door intonatie, door den martelaal of door den verontwaardigde te spelen, door een peinzende uitdrukking en door afwezigheid van aarzeling. En welk een verschil in graad van stelligheid) Soms
beoogt het kind alleen, een geneigdheid tot geldoven te voorschijn te
roepen, dan weer een vertrouwen zonder voorbehoud. Het eene kind
liegt met een zekere onschuld, zonder betuiging van oprechtheid, het
andere met een wel overwogen systeem van onwaarheden, zoo logisch
sluitende, dat men niet zonder schrik aan de toekomst van zoo'n ongeIhtkkige kan denken. Naarmate een kind ouder wordt, naar die mate
schijnt het vorderingen te maken in de onzalige kunst, met meer
handigheid en minder gewetenswroeging de waarheid te verdraaien.
Volgens Prof. Baginsky zijn meisjes van nature onbetrouwbaarder dan
jongens en loopen zij meer gevaar, tot moreele imbéciliteit te vervallen,
die onverschillig is voor zedelijke verplichtingen en de logica in het
liegen ongemeen schijnt te begunstigen. Als curiositeit vermeld ik de
meening van Duprat, dat wijziging in temperatuur en vochtigheidstoestand der lucht van grooten invloed is op den graad van leugenachtigheid van sommige sensitieve kinderen. Bij zulke naturen is omzichtigheid noodig, een deugd, die bij de behandeling van het leugenachtige kind beslist onmisbaar is. Hij, wiens paedagogische wijsheid
zich bepaalt tot een „Liegen is liegen", begaat flater op flater. Daarom
laten we niet te spoedig, laten we niet te dikwijls de qualificatie leugen
gebruiken. Als, wat het geweten van normale kinderen onschuldig acht,
enkel naar den schijn oordeelend, leugen wordt genoemd, verliest deze
voor' hun bewustzijn zeer veel van haar schuldig karakter. Laten wij
vertrouwen toonen, zoolang het maar eenigszins mogelijk is. Het vertrouwen in ons gesteld, maakt ons beter, dan we zijn, en wantrouwen
ontwikkelt slimmigheid van een bedenkelijke soort. Bij kinderen is het
maar hoogst zelden noodig, argwanend te zijn, ze verraden gewoonlijk
zich zelf. Nu eens zijn ze bedremmeld, slaan hun oogen neer, hebben
haast, om weg te komen; dan weer verraden spiertrekkingen hun inwendige onrust, hun hand beeft, hun oogleden knippen, hun neusvleugels
trillen, hun voorhoofd rimpelt zich, om hun mond verschijnt een raadselachtig glimlachje, met hun voet trappelen zij rhythmisch op den grond,
hun handen gaan beurtelings hun zak in, hun zak uit, ze hebben
behoefte, iets tusschen hun vingers te verfrommelen, ze worden rood
of ze worden wit, somtijds beurtelings het een en het ander, hun stem
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rijst of daalt, ze spreken met ongewone warmte, zijn zeer woordenrijk,
betoonen zich slagvaardig of redeneeren verward, soms zijn ze overmoedig, bij het onbeschaamde af. Deze kenmerken zijn natuurlijk niet
onfeilbaar; het gevoel, verdacht te worden, kan bij een kind gelijksoortige verschijnselen oproepen, maar voor ouders, die het karakter
hunner kinderen kennen, zijn gewoonlijk deze aanwijzingen voldoende.
Bij weinig begaafde, niet heel fijn voelende, koppige of vreesachtige
kinderen is bovendien de positieve, bij levendige impressionable naturen
de negatieve leugen een uitzondering. Met het oog op deze laatsten
achtte Plato den invloed van dichters zóó schadelijk, dat hij ze uit zijn
Republiek zou willen verbannen. Wat niet waar is, achtte hij ongeschikt
voor zedelijke vorming der jeugd. Hoe schooner de verdichting, hoe
gevaarlijker voor kinderen. Hoe poëtischer de leugen, hoe schadelijker
haar invloed op een zich nog vormend karakter. „De smart en de
vreugde van gefingeerde personen zijn ook gefingeerd, maar niet gefingeerd is de vrees, dat de hypocritis, eerst enkel onschuldig tooneelspeler, al heel spoedig een welbewust huichelaar zal zijn. Wat spel
was, wordt gewoonte, wordt behoefte, wordt tweede natuur." Moeten
we dus de phantasie onzer kinderen kortwieken, omdat een levendige
verbeelding met krachtigen scheppingsdrang zooveel gevaar loopt, allen
zin voor realiteit te verliezen? Dooft men alle vuur, omdat het brand
stichten kan? Ik geloof, dat Hij, dien wij ook in de opvoeding als onzen
oversten Leidsman • nederig willen volgen, van deze platonische vrees
voor de fictie kan verlossen. Hij gebruikte de parabel als leervorm van
het propaedeutisch onderwijs, tot de scharen in gelijkenissen sprekende,
naardat zij het dragen konden. En tal van mannen en vrouwen met
gevoeligen waarheidszin hebben te midden van het proza des levens,
zoo vaak een kreupele vertaling onzer illusies, met heimwee in het
hart terugverlangd naar dien tijd van poëzie, toen door het: „Er was
ereis" heen hun de waarheid in de ooren klonk. Nog niet geblaseerde
kinderen leven in de onzienlijke wereld even reeël als in de wereld der
stoffelijke dingen en men late hen zoo lang mogelijk in dit paradijs,
waar de levensboom staat.
Als we heel gewoon doen tegenover de creaties onzer kleine phantasten, hun nimmer toonen, dat we hen belangwekkend vinden, is
het gevaar niet zoo groot. Niet het sprookje is de schuldige, maar een
opvoeding, die van de ficties der kleinen zooveel nota neemt, dat ze
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zich interessant gaan achten. Met de bewustwording doet ook de leugen
haar intree. Ontwikkelen we verder in hen een gezonden critischen zin,
die hen wapent tegen een gevaarlijke naieveit, tegen de sophismen, wier
slachtoffers zij kunnen worden, tegen de afdwalingen van gevoel of
verbeelding. ,,Zonder aan dualisme. zich . schuldig te maken", schrijft
Pierson, „is het mogelijk, vroom te luisteren naar de . droomen, bespiegelingen, wier onsterfelijk vaderland Indië, Hellas of Kanaan is, en
tevens te werken naar de strenge methode, die thans in de wetenschap
heerscht". Ik geloof, dat Vinet, dat Ziller en zoovele anderen voor de
opvoeding terecht groote waarde hebben toegekend aan wat Haeckel
de biogenetische wet van Fritz Muller heeft genoemd: „Ieder mensch
doorloopt in vlugger tempo den ontwikkelingsgang der menschheid" of
in de formuleering van Paulhan: „De psyche der kinderen is die der
primitieve volken". Zou de menschheid waarheidlievender zijn, als ze
niet met de poëzie harer mythen, maar met mathesis of mechanica was
begonnen? In 1899 bezocht de Duitsche paedagoog Fritz Lehmensick
tal van Nederlandsche scholen. Over zijn ervaringen deed hij verslag
in „die Kinderfehler". Hij vond in ons .onderwijs veel, dat te prijzen
viel, maar had één ernstig bezwaar: „alle poëzie ontbreekt, de phantasie
wordt gekortwiekt, het is alles dor, droog, practisch, prozaïsch, verstandelijk, positief". En hoe staat het nu met den waarheidszin van
de generatie, geheel gevormd naar het recept, dat Duprat voor de
bestrijding der leugen onfeilbaar acht? De enquête, door Prof. Heymans
en Prof. Wiersma ingesteld, toonde een sterke vermindering van.betrouwbaarheid, juist onder die met nuchterheid gevoeden. Er zijn misschien
minder demonen in de wereld, maar ook minder heiligen. Het geslacht,
dat opgroeit, vindt, vrees ik, weleens te spoedig, dat iets nog wel kan.
Het beste, dat opvoeders daartegen doen kunnen, is streng te zijn tegenover zich zelf. Hen bij hun geweten te zien leven kan voor. hun kweekelingen een beletsel zijn, te leven over hun geweten heen. De krachtigste
prediking van het „Weest waar" is het zelf-waar-zijn, het „hebben van
waarheidszin, van waarheidsliefde, van waarheidsmoed". Wanneer opvoeders de waarheid liefhebben met die liefde, „die zelfbedrog weert,
die tegen. begoocheling op- hare hoede is, die den schijn haat, die met
geen halve waarheid tevreden is, die haar boven alles en in alles wil,
die haar geheel wil, die haar wil, zooals zij is, die niet schuw is van
wat zij zegt en niet opziet tegen wat zij vergt; wanneer zij den moed
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hebben, de waarheid onder de oogen te zien; terwille van de waarheid
den strijd op te nemen tegen leugen, tegen schijnwaarheid, tegen halve
waarheid, hebben zij de belofte, ook in de opvoeding, in alle waarheid
geleid te zullen worden. Daarom, wie wezenlijk de leugen bij anderen
wil bestrijden, bestrijde ze allereerst, allermeest in zich zelf. „Het werken
aan ons zelf toch", schrijft Dr. Gerretsen, „moet vruchten dragen voor
anderen, omdat ons eigen leven ook het leven van onzen naaste is."
In Oods kracht de heiligmaking najagende, opdat ook anderen geheiligd
worden, ontvangt men macht over hun leven, een macht, die zich onwillekeurig zal bewijzen. Die onwillekeurigheid is van onovertrefbare waardij
ook bij de preventieve en de repressieve bestrijding der leugen. De oogenblikkelijke, opzettelijke resultaten zijn ook hierbij geestelijk meestal
waardeloos. Als ik mijn kind, dat onwaar is geweest, zóó heb vastgepraat, dat het erkennen moet, gelogen te hebben, hoe hoog schat men
dan de zedelijke winst, die behaald werd? Zoolang niet het schuldgevoel
gewekt is, is de beteekenis dier verstandelijke belijdenis al heel gering,
voorkomt ze alleen, dat de eerste leugen in de tweede een bondgenoote
zoekt. Werkelijke bestrijding der leugen is bestrijding van haar oorsprong
en daarom is de rechte lijn hier nimmer de kortste weg.
Wie niet vergeet, dat een werkzaamheid a bout portant minder uitricht
dan de stille invloed van het onopzettelijke, zorgt daarom bij de bestrijding der leugen voor het milieu, waarin het kind leeft, de atmosfeer,
waarin het ademt. Dat milieu kenmerke zich door benepenheid uitsluitenden waarheidszin, door met zonnige blijdschap vereenigbaren ernst,
door afwezigheid van mondaniteit, ook van die, welke in vrome vormen
zich •hult, en ten slotte door vrijwillige soberheid. Verwende kinderen
worden veeleischende kinderen en veeleischende kinderen worden leugenachtige kinderen. Ik geloof, dat Duprat gelijk heeft, als hij beweert,
naarmate in een kring meer onnoodige luxe heerscht, naar die mate is
tiet gevaar grooter, dat het kind een leugenaar wordt. Voor den
waarheidszin is verslappende rijkdom niet minder gevaarlijk, dan nijpende armoede, die meent, dat alleen kronkelpaden haar nog uitkomst
kunnen brengen. Ook in de opvoeding is er een smalle weg, dwars
tusschen de wijde velden van eenzijdigheid door. Ik zou durven zeggen,
die kringen zijn de beste voor de ontwikkeling van een eerlijk kinderhart, die practisch de synthese hebben gevonden van gehoorzaamheid
en vrijheid. Waar weeige lievigheid de uit liefde geëischte, wil en geweten
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vormende gehoorzaamheid gaat vervangen, omdat men deze als een
archaïsme is gaan beschouwen, waar men de vrijheid niet aandurft en
altijd door maar commandeert en reglementeert, zoolang tot het overbodig gemaakte geweten niet meer spreekt, en zucht tot zelfbehoud het
kind naar een verdedigend wapen doet grijpen, is een vruchtbare cultuurbodem voor de leugen ontstaan. Bestrijding der leugen is in laatster
instantie opvoeding van het geweten, zoowel wat zijn gevoeligheid, zijn
zuiverheid, zijn energie, als wat zijn inhoud betreft. Die inhoud zij de
Wet Gods, de wet onzer wezenlijke natuur. Na met Hem, de bron aller
Waarheid, over de kinderen gesproken te hebben, spreke men met de
kinderen over Hem, Wien bedrieglijke lippen een gruwel zijn. Hierbij
is soberheid noodig, soberheid, steeds in vreeze van het te veel. Hierbij
geen ijdel verhaal van woorden, van woorden zonder levenswaarde.
Hierbij nimmer begonnen over hooge dingen, waaraan de kinderlijke
consciëntie nog geen getuigenis geven kan. ,,God ziet, God hoort, God
weet, God helpt", als dat geen phrase voor hen is, maar heilige realiteit,
is bij de kleinen reeds zoo heerlijk veel gewonnen. Volgen we ook in
dezen het voorbeeld van Hem, die leerde, „naardat zij het dragen konden". Liegen worde, liegen blijve den kinderen zondigen tegen God, die
waarheid in het binnenste wil, die ook hen vraagt, vóór Zijn aangezicht
te wandelen en oprecht te zijn. Von Bismarck, die blijkens zijn brieven
het menschelijk hart wel eenigszins kende, zei in zijn plastische taal:
„Tegen de leugen van het natuurlijke leven zou zelfs de veldmaarschalk
tevergeefs den strijd aanbinden." En Trüper, zeker wel een der meestbevoegden tot oordeelen in alles, wat de behandeling van het leugenachtige kind aangaat, schrijft: tt utilarisme, eudaemonisme, ethische cultuur, evolutionistische ethiek maken daarbij fiasco." Hij kent maar één
afdoend middel: het eenvoudig geloof in dien God, die het leven verlost
van het verderf en het hart wil vernieuwen. Maar dan moeten de daden
van wie het kind opvoeden, niet afbreken, wat hun woorden bouwden.
Salzmann beweerde, van het religie-onderwijs zijner jeugd nooit eenigen
godsdienstigen indruk ontvangen te hebben. Gerhard meent, dat de
zedelijke verwording - nergens zoo groot is als in streng kerkelijke
streken, waar men de kinderen met dogma's opvult, „nul voor het hart
en voor 't verstand, te duister en te hoog". Ik wensch niet mee te doen
aan een op miskenning van een geestelijke behoefte berustend verwexpen aI1 dogmatiek, maar op grttnd van ervaring durf ik toch beren:
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er is een dogmatisme, dat de gewetens verstompt. Als, wat men inprent,
geen zedelijke waarde vertegenwoordigt, als men de geloofsmysteriën
hanteert, als waren het wiskundige gegevens, vormt men verleugende
karakters. Misschien wordt nergens onbeschaamder gelogen dan in wat
men noemt „ernstige" kringen, waar men 't allerintiemste veruiterlijkt
en niets van den ontzaglijken ernst verstaat van dit woord van den
Heiland: „Uw ja zij ja, uw neen neen, wat boven deze is, is uit den
Booze". Maar zullen we nu, omdat bederf het allerhoogste het allerdiepst doet zinken, aan de kinderen onthouden, wat hen helpen kan in
den strijd tegen de leugen, die hun strijd moet worden, als onze strijd
er tegen hun iets zal baten? Voor geen strijd is meer moed noodig dan
voor den strijd tegen zich zelf. Kent men buiten God voor dien moed
een andere bron? Leeren we daarom de kinderen gehoorzaam te zijn
aan de waarheid, voor zooverre zij die kennen, dan en dan alléén hebben
zij de belofte, van stap tot stap in alle waarheid geleid te worden en
zal het oogenblik aanbreken, waarop zij zullen verstaan, dat de waarheid
Christus heet, het Licht, dat in de consciëntie moet schijnen, opdat deze
ten spiegel ons zij. „Geen gevoelig geweten toch", zegt Van Lodenstein, „zonder geloof des harten, maar ook geen geloof des harten zonder
waarheidszin." In het 'geestelijk leven is alles wederkeerig, oorzaak
wordt gevolg en gevolg wordt oorzaak. Christus' nabijheid maakt het
geweten gevoeliger en het gevoelig geworden geweten drijft weer uit tot
Hem, die het geweten ontlast.
Die gewetensontlasting is de laatste phase in het psychologisch
proces, dat het leugenachtige kind moet doorloopen. Wat de eerste is?
Inzicht, dat de bedrieger bedrogene wordt, dat niemand een ander voorliegen kan, zonder eerst zich zelf voorgelogen te hebben? Maar wat
baten verstandelijke overwegingen, zoolang het instinctieve leven oppermachtig is? Zullen we naar Locke's voorschrift een beroep doen op het
eergevoel? Zullen we zeggen, dat een leugenaar laf is? Maar het .eergevoel blijkt meestal een gebroken rietstaf, als men er op steunen wil. Het
argument, dat de Engelsche jongen., anders dan onze spes patriae, het
beneden zich acht, door slinksche middelen zich in de oogen van zijn
meester knapper voor te doen, dan hij is, vergeet, dat hier minder het
eergevoel in het spel is, dan wel de imitatie van wat „men" doet. Met
de school van Herbart in gewenning de panacee zoeken? Welken waarborg heeft men, dat wie gewoon waren, in de goede richting met den
-

-

-
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stroom mee te zwemmen, niet ook een anderen kant uit zich zullen laten
afdrijven? Moeten we dan meegaan met Paul Dubois, die het even
onzinnig acht, iemand zijn moreele fouten, als hem zijn physieke gebreken te verwijten? Of zullen we, zooals Prof. Duprat wil, er den
kleinen zondaar op wijzen, „dat iedere verminking der waarheid schadelijk is voor de maatschappelijke orde, omdat ze in tegenspraak is
met de wetenschap, die, voor alle menschen, in alle tijden en aan alle
plaatsen dezelfde zijnde, het beste middel is om tot eenheid van denken
te komen, de krachtigste bewerker van socialen vrede en het werktuig
bij uitnemendheid voor maatschappelijken vooruitgang"? Maar zal men
uit altruïsme laten, wat men uit egoïsme gezocht heeft?
„Leugen", zegt men, „eischt straf". Ik ontken het niet. Een lievige
opvoeding, die naar een uitdrukking van Vinet, „alles maar in den peilloozen afgrond der genade werpt", is ook mij niet sympathiek. Maar als
vrees voor straf nu de oorzaak is van ruim 75 % van alle kinderleugens,
zou vrees voor straf dan het meest probate geneesmiddel zijn? En dan
welke straf? Een verbitterende tentoonstelling? Een als natuurlijk gevolg
zich aandienend ontzeggen van vertrouwen? Ik zwijg van de strafregels,
die in zich genezing voor alle kwalen schijnen te bergen. Maar heeft
men nooit ervaren, dat ons straffen bij kinderen den indruk wekt, nu is
de rekening weer vereffend? Zoo wordt hun schuldgevoel verzwakt, hun
geweten verstompt. Wij straffen te dikwijls, wij straffen niet altijd oordeelkundig, wij straffen niet immer rechtvaardig, wij straffen niet steeds
door ontferming bewogen, door ons geweten gedrongen. Wij kunnen
niet straffen. God leere het ons en Hij, die de ongerechtigheden vergeeft,
worde bij de bestrijding der leugen ons steeds meer tot wijsheid. Want
er is één opvoedingsmiddel, Zijn opvoedingsmiddel, dat krachtiger is
dan straf: vergeving. „Wilt gij", schrijft Dr. Gunning in zijne Paedagogische Opstellen, „het waarachtige, het echte schuldbesef gaandeweg
bij kinderen opwekken, dan moet gij niet straffen, maar vergeven, en de
gevolgen niet op hèn, maar op U laden, gelijk ook Christus heeft
gedaan." Dit woord beaam ik. Ik geloof, dat men het Christelijke der
opvoeding weleens te weinig in de tucht zoekt. Voor tal van kinderen is
vergeving de zwaarste straf en zeker de beste kastijding, dat is reinigings--, dus opvoedingsmiddel. Wij, die bidden „en vergeld ons niet naar
onze ongerechtigheden", hebben als opvoeders niet tot allereerste taak,
wèl te vergelden naar wat misdreven werd. Laten we toornen over de
,
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leugen, maar laten we het leugenachtige kind liefhebben met den hoogsten
vorm van liefde, met barmhartigheid. Er ligt zulk een diepe zin in de paradox : „Straf nooit kwaad". Onze kinderen moeten er diep van doordrongen
zijn, kwaad kan door ondergane straf niet. worden uitgeboet, kwaad kan
alleen worden vergeven. Maar dat niemand van kwijtschelding zijn stelregel make, voor wien zonde geen zonde is, die nog nooit heeft begrepen,
dat berouw ook gevolg, maar in de eerste plaats psychologische voorwaarde is voor vergeving, want hij vermoordt er gewetens mee. Alleen
echte liefde, heilige liefde, liefde, die lijdt onder anderer onwaarheid,
kan de consciëntie het schuldig doen uitspreken over wat werd misdaan.
Zulk een liefde wekt het vertrouwen, dat noodig is, zal een opvoeder
de biechtvaderr zijner kweekelingen kunnen zijn, wien ze, door innerlijken
aandrang gedreven, hun zonden belijden. In de eenzaamheid, als met de
stilte de waarheid binnentreedt, zal hij ze kunnen doen verstaan, dat hun
daden zijn zaden, dat de leugen, ook de aesthetische leugen, die de
onverhulde waarheid te crí vindt, ook de ethische leugen, door medelijden
roet anderen op de lippen gelegd, een schakel is van een lange keten,
die ons bindt aan een schuldig verleden, en in zulke oogenblikken heeft
men beter dan anders gelegenheid te spreken van Hem, wiens stem
alleen hooren zij, die uit de waarheid zijn en die alleen door de macht
Zijner herscheppende liefde in staat is, den zondaar te doen verstaan,
dat het een mensch niets baat, als hij door leugen geheel de wereld zou
winnen en door die leugen schade zou lijden aan zijne ziel. Zijn waarheid alleen maakt werkelijk vrij, ook vrij van de macht der leugen.
N.

P. O.

De groote Synode van Dordrecht
1618-19. *)
De nationale synode van Dordrecht is onbetwist het meest belangrijke
feit uit de geschiedenis onzer Gereformeerde Kerken. Nimmer daagde
hier te lande schitterender vergadering van Kerken en personen. In
zekeren zin had men in Dordt een Gereformeerd oecumenisch concilie,
daar immers uit vele landen van Europa tal van uitnemende Godgeleerden deze Synode hebben bijgewoond en een bijzonderen luister aan haar
hebben bijgezet. Ze droeg een gansch buitengewoon karakter; in de
leer werden decisies genomen, welke den Gereformeerden Kerken van
alle landen aangingen, weshalve den buitenlandschen afgevaardigden
niet alleen een adviseerende, maar „in doctrinalibus", in de leer, een
keurstem werd verleend en menig besluit op hun aandringen werd
gewijzigd of verzacht. )
Vele pennen heeft deze Synode in beweging gebracht en overal de
drukpersen doen zweeten. Zelfs in het buitenland verschenen tal van
geschriften over de Dordtsche Kerkvergadering, welke echter veelal een
vijandigen geest ademen, dank zij de Remonstranten, die, hoewel onderliggende partij, niet stil zaten, maar door het vertalen en het verspreiden
hunner pamfletten, libellen, spotprenten en liedekens een sterk vooroordeel tegen haar wisten te wekken. Een volledige bibliografie van al
*) Deze bijdrage dankt feitelijk haar ontstaan aan een causerie, door mij te
Rotterdam op een districtsvergadering van „Gereformeerd Schoolverband" gehouden over de vraag : „Wat moeten wij onzen kinderen vertellen van de Dordtsche Synode?" De bekende schoolplaat van de heeren J. W. de Jongh en H. Wagen.
voort : „Eene vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 14 April 1619"
bewees daarbij uitstekende diensten. Op verzoek stonden wij de kopij af aan
het „Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs". Intusschen meenden wij wel te doen, den causerievorm te vervangen door een meer ordelijke
inkleeding. Ook hebben wij, in verband daarmee den titel veranderd in : „De
groote Synode van Dordrecht in 1618--19" in de verwachting, dat het geheel
ook na deze wijzigingen den lezer welkom zal zijn.
De aanteekeningen, waarheen de cijfers in den tekst verwijzen, zullen later
volgen.
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datgene, wat over, voor en tegen deze Synode geschreven is, zou alleen
reeds een boekdeel vullen. 2
Op de Synode van Dordt ging het om de handhaving van de leer der
vrije en souvereine genade Gods tegenover een hier te lande sterk
gewassen, krachtig aaneengesloten groep van semi-pelagianen. Feitelijk
worstelden twee levensbeschouwingen om den voorrang. Aan de eene
zijde stonden de Calvinisten, de confessioneelen, door sommige historieschrijvers de „preciesen" geheeten. Aan den anderen kant had men de
geesteskinderen van Erasmus, Coornhert, e. a. Zij hechtten aan de handhaving der Confessie geen gewicht, zagen den band aan Confessie en
Catechismus het liefst opgeheven, waren tegenstanders van het leerstuk
der praedestinatie en worden daarom door sommige geschiedschrijvers
de „rekkelijken" genoemd. 3
Daarbij kwam nog iets. De Calvinisten ijverden op voetspoor van
Prins Willem van Oranje voor de souvereiniteit der Kerk op haar eigen
gebied. De tegenpartij zocht steun bij de Overheid en had tegen haar
inmenging in dingen, die van zuiver kerkelijken aard waren, geen
bezwaar.
Dogmatisch ging dus de worsteling over de leer der praedestinatie,
het cor ecclesiae, het hart der Kerk; juridisch over de vrijheid der Kerk
om binnen haar eigen terrein de lijnen uit te stippelen overeenkomstig
Gods Woord en de aangenomen Confessie en Catechismus.
Ongetwijfeld zal de Synode van Dordrecht in 1918-19 worden herdacht. In 1819 was het alleen Ds. Nicolaes Schotsman, die het aandorst
„een eerezuil ter gedachtenis van de te Dordrecht gehoudene Nationale
Synode op te regten." Toen stak een storm van verontwaardiging op
en de moedige predikant werd met smaad en hoon overladen. Die storm
is weer geluwd en de handelingen der veel verguisde Kerkvergadering
hebben sedert niet slechts meer bekendheid, maar ook meer waardeering gevonden. 4
Het doel van deze historische bijdrage is om een kort overzicht te
geven van de Dordtsche Synode van 1618-19 en van wat aan haar
voorafging, terwijl haar internationaal karakter bijzonder zal worden
belicht.
Op één ding wijzen we nog. Er is een tijd geweest, dat men alle „Gommaristen" en Arminianen neerlegde op het Procrustes-bed der verdraagzaamheid. Aan dat spel doen wij niet mee. Omdat de „furious" Gomarus,
)

)

)
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een man met een cholerisch temperament,. „belgsiek" van aard was a),
staat hij waarlijk niet minder hoog dan de „zachtmoedige" Arminius,
die steeds een slag om den arm hield, openlijken strijd zooveel mogelijk
meed, als hoogleeraar dekking zocht achter de omwalling der academische souvereiniteit, maar op zijn private colleges de Gereformeerde
leer „blameerde en bij zijne discipelen suspect maakte". Trouwens we
hebben te doen met mannen, die streden borst tegen borst, oog in oog,
op leven en dood. Deze stoere mannen met groote deugden, maar ook
iet groote gebreken, late men daarom in de omlijsting van hun veelbewogen tijd en men retoucheere hun beeld niet. Hier geldt het fijngevoelde woord van Prof. I. van Dijk: „Het is niet raadzaam te twisten
met de nagedachtenis van groote mannen. Dat angstig berekenen of er
van hun grootheid niet wat af kan, werpt enkel een treurig licht op
onze kleinheid; zij blijven in majestueuze kalmte op hun voetstuk staan,
terwijl wij in de Iaagte bezig zijn met het weven van den zweetdoek
der vergetelheid voor ons zelven." 6)
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HOOFDSTUK I.
Het voorspel der Dordtsche Synode.

AFDEELINO

1.

De persoonlijke strijd tusschen Arminius en Gomarus (1603-09).
§ 1. Arminius.
Arminius of eigenlijk Jacob Hermans werd 10 October 1560 te Oudewater geboren als zoon van Herman Jacobsz, een messenmaker, en
Engelina Jacobs. Veel had hij voor zijn eerste vorming te danken aan
den priester Theodorus Aemilius, die het ,,vaderloose weeskint inde
gronden der ware Godsalicheyt ende religie" onderwees en aan Rudolf
Snellius, met wien hij naar Hessen toog. Deze beide mannen waren geen
Calvinisten en de kiemen, door hen in den jeugdigen Arminius gelegd,
zijn later tot ontwikkeling gekomen. In het jaar 1576 werd hij als
twaalfde student aan de pas opgerichte Academie te Leiden ingeschreven. Hier was hij bij hoogleeraren en studenten zeer gezien. Nog vóór
1582 trok hij, op kosten van het Amsterdamsche kramersgilde naar
Genève, waar hij de lessen volgde van Beza, die juist bezig was met
de verklaring van den brief aan de Romeinen. Hier maakte hij kennis
met Wtenbogaert benevens eenige aanzienlijke studenten uit onze gewesten. Op hun verzoek gaf Arminius hun les in de wijsbegeerte van
Piérre de la Ramée ( die bekend is door zijn krachtig
verzet tegen de filosofie van Aristoteles. Dit lekte uit, gaf aanleiding
tot misnoegen en Armihius vertrok naar Bazel. Na eenigen tijd keerde
hij echter naar Genève terug. Uit dien tijd hebben wij nog een „Témoignage donné par la Compagnie des Pasteurs en faveur d'Arminius", geschreven door Beza, waarin zijn doorzicht en onderscheidingsvermogen
geroemd werden. In Amsterdam waren burgemeesteren 'n beetje ongerust geworden over hun pupil; zij vreesden dat hij hoogmoedig en stijfhoofdig was. Ware dit zoo, dan zagen ze liever, dat zijn vernuft niet

die rijpheid kreeg, welke gevaarlijk zou kunnen worden voor de Kerken.
In 1587 was hij, na een reis, in Italië, te Amsterdam en werd in Februari
van het volgend jaar door de Classis van Amsterdam tot proponent
b vorderrL Hier trad hij nu en dan des avonds in een weekbeurt op,
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waarin hij echter door sommige uitdrukkingen aanstoot , gaf. Toch werd
de voedsterling van het kramersgilde in Amsterdam's Kerk als dienaar
des Woords beroepen (1588). In den aanvang ging alles naar wensch.
Een man met zulke uitnemende gaven moest opgang maken. Helaas,
straks kwamen er klachten over zijn prediking. Hij behandelde den brief
aan de Romeinen voor de gemeente, maar weldra was heel het Gereformeerde volk in opschudding over 's mans uitleg. Ook collega Plancius,
een Vlaming, trad tegen hem op. Arminius wist echter den opkomenden
storm nog te bezweren. 7 ) In dezen tijd had hij op een bruiloft (!) te
Leiden met den hoogleeraar Franciscus Junius, uit een Fransch adellijk
geslacht gesproten, een diepgaand gesprek over de leer der praedestinatie, een discussie, welke schriftelijk werd voortgezet. 8
In 1603 kwam nu zijn benoeming tot hoogleeraar aan Leiden's hoogeschool. Deze benoeming, reeds gevreesd door Junius en door Oomarus
tegengewerkt, was beslist een fout. Arminius wist, dat hij bezwaren had
tegen de Gereformeerde leer, in Confessie en Catechismus beleden. Ook
\Vtenbogaert, die zoo sterk voor de benoeming geijverd had, kende
Arminius' onrechtzinnigheid. Voor Wtenbogaert had Arminius immers
geen geheimen. 9 ) De strijd moest dus komen. In Amsterdam stond
enen noode zijn vertrek toe, daar men vreesde, dat zoodanig „dertel
verstand" op de academie de gansche Kerk zou besmetten. Na eenige
onderhandelingen moest men echter berusten. 10
)

)

§2. (somarus.
Francois Goemaere 11 ), de zoon van Francois Goemaere en Johanna
Moermans, werd 30 Januari 1563 te Brugge geboren. Reeds als knaap
noest hij -met zijn Hervormd-gezinde ouders uitwijken naar Duitschland,
waar hij drie jaren studeerde aan het beroemde gymnasium van Jean
Sturen te Straatsburg. Hier hoorde hij met den diepsten eerbied spreken
over den Reformator van Genève. Van Straatsburg ging hij naar Neustadt en volgde daar de colleges van de uit Heidelberg gebannen Geretormeerde hoogleeraren. Naar Engeland vertrokken, hoorde hij daar
Rainoldus te Oxford en Whitaker te Cambridge. Na twee jaren keerde
hij terug en voltooide zijn studiën aan de hoogeschool te Heidelberg
onder Zanchius, Ursinus en Tossanus. In 1587 werd hij dienaar des
Woords te Frankfort a/M. en werd hij in 1594 op aanbeveling van den
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hoogleeraar Junius tot professor aan de academie te Leiden benoemd.
Als doctor theologiae in Leiden aangekomen, bevestigde hij den goeden
naam, die van hem was uitgegaan. Ook mannen als Hugo Grotius en
Gerard Vossius spraken steeds over hem met groote achting. 12
Inderdaad was hij een uitnemend Godgeleerde. 't Is waar, zijn houding
tegenover Arminius is dikwerf gelaakt, zijn onstuimige Vlaamsche aard
menigmaal misprezen, toch moesten de Remonstranten in 1623 erkennen,
dat Gomarus niet eens de voorbarigste was geweest om zich tegen
Armijn te kanten; kerkelijke leiders hadden hem voortdurend aangezet
zijn collega niet met rust te laten en de wacht te betrekken bij het
beginsel. 13
)

)

§ 3. De strijd ontvlamd.
had op zijn sterfbed (1602) Gomarus voor Arminius
Reeds J
gewaarschuwd. Oomarus' positie zou door diens komst verre van aangenaam worden. Wel promoveerde Armijn onder Oomarus als promotor
tot doctor theologiae, wel wist hij in een samenkomst met Oomarus
(in tegenwoordigheid van kerkelijke deputaten en curatoren der academie) dezen te bevredigen, wel had hij vóór zijn vertrek uit Amsterdam
beloofd „noch op den Predickstoel noch oock in de Academie" zijn
afwijkende gevoelens te openbaren, maar al ras lekte uit, dat hij op zijn
private colleges zijn woord schond. Bij de kerkelijke examens bleek ook
wat de vrucht van Arminius' onderwijs was. Toen hij dan ook in 1604
liet disputeeren over de praedestinatie, gespte eveneens Gomarus het
zwaard aan de heup en slingerde hem in 't publiek zijn theses als in 't
aangezicht. 't Is waar, in 1606 konden de curatoren aan de verontruste
Kerken mededeelen, dat volgens eigen verklaring der hoogleeraren Oomarus inbegrepen geen geschillen int fundament der leere bestonden, maar overtuigd was men niet. 14 ) Men vertrouwde de „schalckheyt" van Jacobus niet. 15 ) In 1608 stonden beide mannen voor den
Hoogen Raad. 16 ) Eerst werd getwist over de wijze van procedeeren.
Arminius wees op Oomarus als zijn aanklager. Gomarus vond het ongehoord kerkelijke zaken voor een politiek college te behandelen; op een
wettige synode zou hij gaarne bewijzen, dat de leerstellingen van Arminius met Gods Woord, de Confessie en den Catechismus in strijd waren.
Door Arminius geprest beschuldigde Gomarus hem eindelijk, dat hij in

23
de leer der rechtvaardigmaking on-Gereformeerd geleerd had. Nu keerde
Arminius zich tegen „het hooghe gevoelen" van den supralapsariër
Gomarus. Arniinius wérd echter vrijgesproken en vóór de Kerk zich
opnieuw in deze zaak kon mengen, was hij na een smartelijk lijden aan
de tering gestorven, midden in den strijd (1609).
AFDEELING II.

De strijd tusschen twee bartijen in de Kerk (1610-15).
Wie gedacht had, dat met Arminius' sterven het geschil zou doodbloeden, zag zich deerlijk bedrogen. Een breede kring van leerlingen
en vereerders propageerden reeds zijn gevoelens (voorzichtig-Pelagiaansch getint) in de Kerken.
Bij de keuze van zijn opvolger hadden bovendien de curatoren eens
voor goed den predikanten willen afleeren zich met de benoeming -der
hoogleeraren in te laten. In plaats van Arminius werd Vorstius aangesteld, professor te Steinfort, die onder zware verdenking stond van
Sociniaansche ketterijen aan te hangen. Een kreet van verontwaardiging
steeg nu uit de kerkelijke wereld op. Nu, voor een klein geruchtje was
men in Leiden niet bevreesd. Juist wilde men al het „getier" schouderophalend laten voorbijgaan, toen plotseling Jacobus I, de Koning van
Engeland, zich mengde in den strijd. Deze Jacobus, hoewel een groot
vereerder van zijn bisschoppelijke Kerk („no Bishop, no King!", was
zijn gezegde), was in de leer vrij zuiver Gereformeerd. 17 ) Daarbij
kwam, hij was een echt theologant en beschouwde zich zelven als een
Koning, „whom God hath made the sole protector of his religion". 18
Jacobus nam de zaak zeer ernstig op en toen hij dreigde zijn gezant terug
te zullen roepen, indien de aanstelling doorging, gaven de Staten toe
en werd Vorstius ontslagen. Gomarus had onderwijl zijn hoogleeraarschap uitgeruild voor de bediening des Woords in de Kerk te Middelburg; straks zou hij naar Saumur in Frankrijk gaan om daar het professoraat te aanvaarden. 18 ) Curatoren benoemden nu Johannes Polyander
(een vredelievend Calvinist) en Simon Epigcopius, die reeds als student
„suspect in de leere was, omdat hij Arminij discipel, iae soogkint geweest
hadde" (1612).
In de Kerken laaide de twist al hooger op. Zelfs kwam het tot twee
partijen. Hiervan droegen de Arminianen de schuld. Zij weken af van
)
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de aangenomen en beleden leer der Kerk (hun gevoelen was niet een
intra-confessioneel geschil) en zij vormden het eerst een eigen factie
onder leiding van den nu sterk op den voorgrond tredenden hofprediker
Wtenbogaert. In 1610 hadden de Arminianen in Gouda een geheime
samenkomst, waar een „Remonstrantie" werd opgesteld. Dit vertoog
werd bij de Staten van Holland ingediend. Vandaar sedert de naam
Remonstranten. Vooral de V artikelen over de leer trokken in deze
remonstrantie de aandacht. In 1611 volgde de „Contra-remonstrantie",
het tegen-vertoog, van de zijde der Gomaristen. Vandaar sedert hun
naam Contra-remonstranten. Pogingen tot bemiddeling (de conferenties
te 's-Gravenhage in 1611 en te Delft in 1613) bleven vruchteloos. Op
het verzoek tot het bijeenroepen eener generale synode werd door de
Staten nu geen acht meer geslagen. Zelfs het houden van particuliere
synoden bleef sedert 1608 in Holland door de Staten streng gekeerd.
Zelf grepen deze nu in door uit te vaardigen het bekende edict van
tolerantie, de „resolutie tot den vrede der Kercken" (1614), waardoor
feitelijk leervrijheid in de Kerken werd ingevoerd. Geen wonder, dat de
Contra-Remonstranten bleven roepen om een generale synode.
AFDEELING III.

Overheidsbemoeiing en scheuring der Kerk (1615-17).
Resultaat van de overheidsinmenging werd nu scheuring der Kerk.
Overal ontstonden de „doleerende Kerken", zoo geheeten, omdat zij bij
de Overheid klaagden, dat hun hun wettige positie ontnomen was. In
de classis van Alkmaar begon de scheuring; zij splitste zich in een
binnenclassis (die der Remonstranten) en in een buitenclassis (die der
Contra-remonstranten). In vele steden in Holland werden de getrouwe
t Volk noemde de
predikanten afgezet; in Rotterdam Geselius. 21
doleerenden „slijkgeuzen". In de stad Utrecht werd alles Remonstrantsch.
In Gelderland kwam men tot accomodatie. In Overijsel was Kampen een
„broeinest" der Remonstranten, met Deventer. 22
Maar al hadden de Remonstranten, door de hulp der Staten en vroedschappen in Holland gezegevierd, de Contra-remonstranten kwamen tot
een krachtig verzet. Amsterdam met zijn Calvinistische predikanten Plancius en Trigland bood cordaten tegenstand en bleef als „Synodale Kerk"
)

)

'
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aanhouden op een Generale Synode. 28 ) Ook in het buitenland werd de
felle strijd met groote aandacht gevolgd. Uit Genève kwamen brieven
van Academie en Kerk met welgemeend advies. 24 ) De Keurvorst van
de Paltz (een schoonzoon van Koning Jacobus I) bood aan een of meer
theologen te zenden ter apaiseering van den twist. 25 ) Ook Jacobus
zelf, de „Low Countries" zoo verscheurd en verdeeld ziende, begon .bij
monde van zijn ambassadeur Sir Dudley Carleton aan te dringen op het
bijeenroepen eener Generale Synode. 26)
Maar nu kwam eensklaps voor de benarde Calvinisten ongedachte
hulp. Prins Maurits, door den wakkeren stadhouder van Friesland Willem Lodewijk aangezet, koos openlijk de partij der „slijkgeuzen" (Juli
1617) . Toen werden de borden verhangen.
AFDEELINO IV.

De Generale Synode voorbereid (1617-18).

Geen wonder, dat meer en meer gevreesd werd, dat het verlangen
naar het beleggen eener synode zou moeten worden ingewilligd. Toch
liep het nog niet zoo vlot. Bij weigering van Holland, zouden de goedgezinde Staten het bijeenroepen der synode eenvoudig moeten doorzetten. Al spoedig bleek (1617), dat het in de Staten-Generaal vier
tegen drie zou staan, dus wel een meerderheid, maar niet de vereischte.
Holland bleef voor alle persuasie doof. Het meende, dat het „decideren"
der leergeschillen behoorde te geschieden door een overeenstemming
van alle Kerken, die voor leden eens lichaams worden gehouden, dus
op een oecumenisch concilie. 2 7) In Augustus 1617 werd echter door
de Staten van Zeeland besloten de zaak met pluraliteit van stemmen
door te zetten. Op den 29sten September 1617 werd dan ook in de
Staten-Generaal het besluit gearresteerd om een Generale Synode saam
te roepen. Wel teekenden de weerspannige Staten (Holland, Utrecht en
Overijsel) protest aan, maar reeds werd den 12den October een avantprojet over het houden eener Generale Synode door een commissie bij
de Generale Staten ingediend. 28 )
Als vergaderplaats werden genoemd Dordt, 's-Gravenhage en Utrecht.
Koning Jacobus verklaarde zich tegen Utrecht „as a town, which hath
been always given to sedition and mutiny." 29 ) Ook werd voorge-

26
steld Z. M. van Oroot-Brittanje, de Gereformeerde Kerken van Frankrijk,
de Keurvorst van de Paltz, de Landgraaf van Hessen en de Gereformeerde Steden van Zwitserland uit te noodigen om drie of vier Theologen
te deputeeren tot assistentie der Synode. Vooral dit laatste lachte Jacobus
toe. Reeds vroeger had hij voorgesteld te zullen zenden „grave and
learned persons to assist at that synod", maar den gezant Dudley Carleton werd uit Londen medegedeeld, dat het beter was, dat zulke
nlenschen werden uitgenoodigd „than that they should be sent by his
majesty's voluntary accord." 30)
Nog werd in beraad genomen, of men bovengemeld verzoek ook tot
de Kerken van Oost-Friesland en van Bremen zou richten.
Ook werd voorgesteld alleen Gods Woord, niet eenig ander geschrift,
tot richtsnoer te nemen, een bepaling, welke Jacobus met zorg vervulde.
Beriepen alle ketters zich niet steeds op het Woord van God? Daarom
moest men zich in dubieuze zaken conformeeren aan „the general
consent of the ancient church and councels, and approved doctors
thereof, before the time of the church's defection to popery." 31)
De tijd van de samenroeping der Synode werd beraamd tegen 1 Mei
1618. Den 11 den Mei werd het avant-projet, onder protest der drie
provinciën, vastgesteld. Op voorstel van Gelderland werd Dordt gekozen
als vergaderplaats. Dordt was de oudste der Hollandsche steden en
stemde in de Staten van Holland het eerst. Dordt was in die dagen een
eiland, lag bijzonder veilig en had een contra-remonstrantsche bevolking
en Calvinistische predikanten.
De datum werd echter al spoedig van 1 Mei tot 1 November 1618
verschoven. Maar...... de afwijkende Staten bleven halsstarrig weigeren
en verleenden geen consent. Ook het verschijnen van den Engelschen
gezant in de Staten van Holland, die openlijk in naam van zijn Koning
op het houden der Generale Synode kwam aandringen, had het verzet
niet gebroken. 32 ) Oldebarneveld, Holland's raadpensionaris, wist van
geen toegeven. Wat nu? De Prins zat niet stil. Hij reisde met Willem
Lodewijk, „uz Heit", Holland door om de weifelende steden over te
halen. Gelderland werd unaniem vóór de Generale Synode gemaakt. Ook
Overijsel werd overgehaald. Nog bleef Holland weigeren. Dit liep aan
de eene zijde uit op het aanstellen der „waardgelders", aan den anderen
kant leidde het bij Prins Maurits tot den bekenden „coup d'état". En
als dan Oldenbarneveld c.s. zijn gevangen genomen en de vroedschappen

27
in Utrecht en Holland zijn omgezet, geven ten slotte ook de Staten van
deze .provinciën volledig consent.
. Ondertusschen was Johannes Bogerman, predikant te Leeuwarden en
vriend van C raaf Willem Lodewijk, aan de Kerk van 's-Gravenhage
geleend, vooral om als geestelijk adviseur aan Prins Maurits te worden
toegevoegd. 33)
De invitatie-brieven naar Vorsten en Steden, naar Staten en Kerken
waren onderwijl verzonden. Toch zou het nog 13 November 1618 worden,
eer de groote Synode te Dordrecht op plechtige wijze werd geopend.
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HOOFDSTUK II.
De Dordtsche Synode.
AFDEELINO I.

Haar saamstelling en werkwijze.
§ 1. De buitenlandsche afgevaardigden.

a. De Engelschen.
Koning Jacobus, die reeds beloofd had mannen te zullen zenden „of
judgment and moderation, void of malice or factious passion", 34)
zou woord houden. Als summus episcopus deputeerde hij voorloopig
vier theologen, echter allen behoorende tot de „Episcopal Church".
De voornaamste van het illustre gezelschap, dat op een schip onzer
Admiraliteit de reis naar Holland maken zou, 35 ) was George Carleton (1559-1628), de bisschop van Llandaff, een Lord en bloedverwant van Sir Dudley Carleton, den Engelschen gezant te 's-Hage. Hij
had gestudeerd te Oxford en in 1579 zijn M. A. (master of arts) gehaald.
Hier verwierf hij den naam, dat hij een goed dichter en spreker was
en bijzonder thuis in de Patres. In : 1618 was hij bisschop geworden
van Llandaff. Hij was in de belijdenis beslist Gereformeerd („a bitter
enemy to the papists and a severe Calvinist") . 36 ) Op de Dordtsche
Synode nam hij een bevoorrechte positie in, al waren onze Vaderen
wars van alle episcopaal systeem. Hij genoot het hoogste presentiegeld;
voor zich alleen 18 gulden 's daags, een in die dagen aanzienlijke
som. 37 ) De toespraken werden gewoonlijk niet alleen tot den kerkelijken Praeses, maar ook tot hem gericht. 38 ) Dikwijls zag men
Bogerman met hem confereeren. Feitelijk was hij de voorzitter der
buitenlandsche Godgeleerden. 39 ) Soms speelde hem zelfs de zucht
om de hegemonie in handen te hebben parten. Zoo zou hij straks den
hoogleeraar Gomarus openlijk bestraffen, maar deze liet zich door
den statigen man met zijn hoog-kerkelijken titel niet overbluffen.
„Eerwaarde heer Bisschop", zoo klonk het eensklaps uit den professoralen hoek, „hier op de Synode moet gehandeld worden niet
met gezag, maar met verstand", m. a. w. ik zwicht niet voor uw titel,
maar slechts voor argumenten. 40)
-
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Eens maakte de Bisschop beslist misbruik van zijn bevoorrechte
positie, toen hij namelijk een van te voren beraamden publieken aanval
deed op den presbyteralen vorm onzer Kerkregeering en een uitbundige
lofrede hield op het bisschoppelijk stelsel. De Synode gaf misschien
het beste antwoord, dat ze geven kon, ze bewaarde een veelbeteekenend
stilzwijgen, dat echter door de Engelschen verkeerd werd uitgelegd. In
particulier gesprek verklaarde Carleton nog, dat de oorzaak van al de
Remonstrantsche troebelen hierin schuilde, dat wij geen bisschoppen
hadden, die aanstonds de woelige geesten, die met nieuwigheden
kwamen aandragen, konden intoomen. Dit optreden was beslist ongepast
en als een Engelsch schrijver vertelt: „His proposition was ineffectual,
but his courage and ability won the admiration of his opposition", 41)
dan moge het eerste waar zijn, bewondering heeft dit optreden niet
gevonden, wel kwalijk verholen ergernis. 42 )
Op de benoeming van Bogerman tot kerkelijken Praeses zonder medewerking der buitenlandsche afgevaardigden, maakte Carleton geen aanmerking. 43 ) Anders werd het, toen Bogerman de redactie van de
Canones op zich nam. Dat kon onze Bisschop niet zetten. Het was
beneden de waardigheid van de leden der Synode, dat de Praeses
Canones formuleerde en de anderen, especially a Bishop, hem zouden
moeten volgen. Er ontstond zelfs een heftig dispuut tusschen de Engelschen en een der Nederlandsche hoogleeraren over deze zaak. Bogerman'
zelf deed nu het voorstel, mede uit naam der politieke commissarissen
(namens de Staten-Generaal op de Synode aanwezig), de opstelling der
Canones op te dragen aan een Commissie, uit de buiten- en binnenlandsche leden gekozen. Dit voorstel werd aangenomen en toen ook de
Lord-Bisschop in deze Commissie zitting verkreeg, luwde de storm. 44 )
Een ander theoloog, door Koning Jacobus ter. Synode gezonden, was
de geleerde Dr. Joseph Hall, de deken van Wigorn (1574 1657), later
met de bisschoppelijke waardigheid bekleed. 45 ) In Dordt zou hij in
Bogerman een ouden academievriend ontmoeten; samen hadden ze aan
de Universiteit te Cambridge college geloopen bij den uitstekenden
Calvinist William Perkins. Vele jaren later zal Hall nog aan Bogerman
schrijven: „Dikwijls en met genoegen herinner ik mij de vroegere vriendschap, die er te Cambridge, toen wij nog jongelingen waren en onzen
eersten vlasbaard nauwelijks van de kin misten, tusschen ons bestond,
de vriendschap, welke de beroemde synode (waarvan gij met zooveel
-
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eer het voorzitterschap bekleeddet) daarna bevorderde, vermeerderde
en volmaakte." 46 ) Hij was de eerste buitenlander, die feitelijk had
Bisschop Carleton het moeten doen) een stichtelijke oratie tot de Synode
richtte. Ze werd zeer geprezen en de Zwitsers hadden ongetwijfeld
genoten; immers zij noemden haar „ein schone und sehr zierliche lateinische Predig." 47 ) Scherp en geestig was ze in elk geval wel. Hij
sprak over de woorden: „Weest niet al te rechtvaardig" (dit vooral aan
het adres der politieke commissarissen), „noch al te wijs" (dit speciaal
aan het adres der al te scholastieke theologen). „Er is", zoo riep hij uit,
„tweeërlei theologie: een schoolsche en een voor 't volk (popularis);
de laatste vormt een Christen, de eerste een redetwister". „Wat nut heeft
het", zoo ging hij voort, „dat iedere zakkendrager en schipper van
de verborgenste oorzaak der praedestinatie vermetel durft disputeeren!" 48 ) Al sprekende liep hij zóó 'warm, dat hij nog even leelijk zijn
mondje voorbijpraatte door iets uit zijn geheime instructie te verklappen. 49
Dat hij later door zijn Vorst tot het bisschops-ambt werd verheven,
was geen wonder. Noemde hij Koning Jacobus niet ten aanhoore der
gansche Synode, „onder alle Vorsten, naast Salomo, den wijsten"? 50
De Synode zal echter van den geleerden Hall weinig nut meer hebben,
daar hij al heel spoedig ziek wordt. De lucht te Dordt is hem te vochtig
en te zwaar. Ook ten huize van den Engelschen gezant, waar hij liefderijk
verpleegd wordt, treedt volkomen herstel niet in. Straks keert hij dan
ook met toestemming van zijn Koning naar Engeland terug. Op de
doorreis naar zijn „sweet home" vertoeft hij nog even te Dordt en neemt
daar in een haast al te bloemrijk schrijven afscheid van de Synode.
„Nooit zal hij deze Kerkvergadering vergeten, immers daar is onder
den hemel geen plaats den hemel zoo gelijk als deze en waar hij liever
zijn tabernakelen zou willen opslaan", zoo schrijft hij. En dan durft men
nog lasteren, dat heel zijn ziekte slechts een voorwendsel was om de
Synode te kunnen vaarwel zeggen! 51 ) Ook over zijn krankheid schrijft
lij aan de Synode: „Mijn Koning heeft met zijn ellendigen, nederigen
dienaar (famulus) deernis gehad en ontbiedt mij weer naar huis, daar
hij wel begreep, dat mijn asch en doodbaar u niet tot nut kunnen zijn."
Nauwelijks is de zitting, waarin de Praeses een vurig gebed voor Hall's
gezondheid en voorspoedige reis had opgezonden, gesloten, of de Praeses
met assessoren en de secretaris der politieke commissarissen spoeden
)

)
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zich naar den kranken broeder, nemen uit naam der gansche Synode
op de hartelijkste wijze van hem afscheid, terwijl de heer secretaris hem
nog een klein geschenk aanbiedt. 52 ) In Engeland teruggekeerd, kan
hij aanstonds een goed werk verrichten. Toen Bogerman in zijn bekende
rede de Remonstranten uit de vergaderzaal had weggezonden, werden
allerlei leelijke geruchten over deze demissie verspreid. Ook Jacobus
had_ er van gehoord. „Ik heb uw goeden naam, mij altijd dierbaar en
beminnelijk, verdedigd", zoo schrijft de vriendelijke Hall aan Bogerman,
„ik heb den Koning overvloedig bevredigd." 1,3 ) Later zal Hall van de
Synode blijven spreken als „an honourable, grave and reverend
meeting." 54 )
De derde afgevaardigde, namens den „allerdoorluchtigsten" Jacobus
ter Synode aanwezig, is een hoogleeraar, Dr. John Davenant (15761641). Hij zal zich in Dordt wel thuis gevoelen, immers zijn vader is
„a wealthy merchant". Hij is een geboren Londenaar, maar niet Mercurius, Minerva zal hem boeien. In 1609 tot doctor gepromoveerd, werd
hij al spoedig professor aan het „Lady Margaret College" te Cambridge.
Hier hield hij hoog-geprezen „praelections" over den brief aan de Colossenzen, zoodat zijn faam zelfs tot Jacobus doordrong. Vandaar dat
's Konings keuze ook op hem viel. Jacobus zal hem na de Synode zelfs
nog tot bisschop benoemen (1621). 55)
Op de Dordtsche Synode is Davenant een man uit één stuk. Als hij
en zijn collega Dr. Ward universalistische neigingen hebben en Davenant
over de kwestie, of Christus voor allen of alleen voor de uitverkorenen
gestorven is, zelfs stellingen heeft geponeerd, verzoekt hem de Bisschop
,,to change some things", maar dan stuift hij op en zegt: „I would rather
have my right hand cut off, then recall or alter any thing." 56 )
In Engeland zal hij later nog moeite krijgen over de praedestinatie-leer.
Karel I heeft in 1628 verboden over deze leer te spreken en als Davenant
haar in een prediking toch even aanroert, wordt hij in een heftige rede
door den Aarts-bisschop van York voor het hof aangeklaagd. Later is
hij echter al te onderworpen. Dan haalt hij den avondmaaisdisch uit het
midden van de kerk en plaatst hem „altarwise". 57 )
De vierde theoloog namens Engelands Koning ter Synode is: Dr.
Samuel Ward. Hij is geboren „in the country of Durham" en gesproten
uit een zeer goede familie. Hij was een van de vertalers van de beroemde
„Authorised Version", op initiatief alweer van Koning Jacobus in 1607

32
begonnen en in 1611 gedrukt. 58 ) Aan deze vertaling hadden 45
geleerden hun krachten en gaven gewijd en Ward had hoofdzakelijk
aan de Apocryphen gewerkt. Toen op de Dordtsche Synode ook de
bijbelvertaling aan de orde kwam, was het dus juist een kolfje naar
zijn hand. Met verontwaardiging heeft hij misschien wel Gomarus en
Diodati (hoogleeraar te Genève) over de Apocryphen hooren spreken,
die eenvoudig heel dien rommel uit den bijbel willen verwijderen. Gelukkig voor hem, dat de Synode meer gematigd is. 59)
Ward was een hoog-kerkelijk man, maar ging door voor beslist
Calvinistisch. Met heel zijn hart hing hij aan zijn episcopale Kerk, maar
voor romaniseerende denkbeelden en inkruipsels is hij bevreesd. Perkins
had hem dan ook de uitgave toebetrouwd van zijn tractaat over het
„verzonnen katholicisme van het Roomsche geloof". In 1610 tot doctor
gepromoveerd, werd Ward in 1615 archi-diaken van Taunton. Hij was
een man van hoog karakter en groote gaven. Episcopius zal later verklaren, dat hij het geleerdste lid van de gansche Synode is. Nu, in 1623
wordt hij nog professor te Cambridge. 60 )
op de Synode is hij het met collega Davenant eens in zake het universalistisch karakter van Christus' dood, zoodat hij op dat punt niet zoo
heel ver van de Remonstranten afstond. 61 ) Hij zal het dan ook leelijk
aan den stok krijgen met Professor Scultetus uit Heidelberg, die vast
gelooft, dat de genade particulier is. Er zullen zelfs harde woorden
vallen 62 ) en Sir Dudley Carleton zal door een zaakgelastigde van de
Paltz Scultetus laten weten, dat hij een toontje lager moet zingen (Niet
tevergeefs was de Keurvorst een schoonzoon van. Koning Jacobus). 68 )
In de leer der praedestinatie is hij echter overigens zoo Calvinistisch
mogelijk. Later werd hij zelfs wegens zijn trouw aan de Calvinistische
beginselen onder Koning Karel I gevangen gezet en vlucht hij na zijn
vrijlating voor korten tijd naar Holland. 64 ) Hommius (een der
scriba's) zal op de Synode een warme vriendschap met hem sluiten en
zelfs in 1634 staan beiden nog met elkander in briefwisseling. 65)
Na zijn dood leest men deze woorden op zijn grafsteen:
„Watch Ward! yet a little while
„And He that shall come, will come."

66 )

(Wordt vervolgd).
DR. H. KAA]AN.

De groote Synode van Dordrecht
1618-19.
II (vervolg).
In de plaats van Dr. Hall werd door Koning Jacobus Dr. Thomas
Goad gedelegeerd. Goad, te Cambridge geboren (1576), had zijn
educatie in zijn vaderstad en te Eton genoten en stond reeds in de
studenten-wereld bekend als een goed dichter. Hij promoveerde in
1615 tot doctor theologiae en was thans huiskapelaan van niemand
minder dan Abbot, den aartsbisschop van Canterbury. Ook was hij
praecentor in de machtige St. Paul's kerk te Londen. Inzonderheid aan
de krachtige aanbeveling van Dr. Hall had Goad zijn benoeming te
danken. 67 ) Den 17den Januari 1619 op de gebruikelijke wijze binnengeleid, hield hij slechts een korte toespraak. 68 ) Hij was het vooral, die
sommige phrases duriores, hardere uitdrukkingen van de Contra-Remonstranten, wilde veroordeeld zien. 69 ) Later zal Goad openlijk tot het
kamp der Remonstranten overloopen. Koning Jacobus was waarschijnlijk
met zijn houding op de Synode weinig ingenomen; hij is de eenige onder
zijn collega's, die niet deelde in de bevorderingen, waarmede de Koning
zijn afgezanten zou bonen. 70
Vlak voor de Engelschen zal nog plaats nemen Dr. Walter Balcanqual,
geboortig uit het land der Schotten. 't Had ergernis gegeven, dat er uit
het land van den getrouwen hervormer John Knox niemand ter Synode
was. 1 ) Balcanqual was omstreeks 1586 in Edinburgh geboren als de
zoon van een „presbyterian" Godgeleerde, die fel gekant was tegen de
invoering van het bisschoppelijk stelsel. Onze Walter bezocht eerst de
hoogeschool te Edinburgh, waar hij in 1609 zijn M. A. haalde, en toog
vervolgens naar Oxford, om te studeeren aan het Pembroke College.
Hier werd hij in 1611 tot „fellow" bevorderd. Vóór hij naar Dordt ging,
verleende de Universiteit van Oxford hem nog eerst den doctorstitel.
Den 16den December kwam hij te 's-Oravenhage aan en reeds den
volgenden dag, een Zondag, sprak hij een geleerde predicatie uit in de
)

?
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Engelsche kerk aldaar. 72 ) Den daarop volgenden dag werd hij door
den Engelschen gezant in een plechtige zitting aan de Staten-Generaal
voorgesteld als iemand, die „the first plantation" van zijn studiën in
Edinburgh had ontvangen, maar ze voorts in Engeland had voltooid.
Ook bij Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk maakte hij zijn opwachting. 73 ) Van twee leden der Staten-Generaal vergezeld, reisde hij
nu zoo spoedig mogelijk naar Dordt. 74 ) Hier werd hij door de beide
scribae ontvangen en door twee politieke commissarissen naar zijn zetel
geleid. Na lezing van den brief van de Staten-Generaal (als 't ware zijn
credentie-brief) en na den welkomstgroet van den kerkelijken Praeses,
nam Balcanqual het woord. Daar de reden van zijn komst reeds aan de
Staten was bekend gemaakt, had hij gemeend nu te kunnen zwijgen,
maar de zoo groote „Courtesie" van den Praeses noopte hem wel tot
spreken. Hij wees er op, dat de Schotsche natie steeds op het nauwst
met het volk der Nederlanden was verbonden geweest. Ook vertelde
hij, dat de Koning verbis sublimibus (met verheven woorden) hem had
gelast hen allen tot den vrede te vermanen. Na den eed te hebben
afgelegd, nam Balcanqual bij de Engelschen (zij het op een afzonderlijk
en lager bankje) plaats. 75 ) Tot zijn groote verrassing ontving hij (dank
zij de bemoeiing van Sir Dudley Carleton) dezelfde presentiegelden als
zijn Britsche collega's. 7 6) Ook was hij grootelijks vereerd, toen hij in
het college der Engelschen een plaats kreeg en zij nu samen advies
uitbrachten. 77 ) Onze Walter is dus een gansch ander man dan zijn
puriteinsche vader; wel is hij in zijn Schotsch kostuum van de Engelschen
onderscheiden, maar innerlijk is hij met dezen één van geest. Balcanqual
zal nog een der meest bekende leden van de Dordtsche Synode worden,
daar hij een wel ietwat partijdig verslag zal geven van wat hij hier ziet
en hoort. Deze brieven, aan Sir Dudley Carleton gericht, zijn veel later
uitgegeven. Soms schrijft hij in 't Latijn, aangezien hij als Schot niet is
„so good an Englishman as to adventure to translate". 79)
Balcanqual is nog jong. In zijn maidenspeech wees hij er op, dat „his
years were not many". Maar aan vrijpostigheid ontbrak het hem niet.
Bejaarde en hoogstaande mannen als Gomarus, Lubbertus (hoogleeraar
te Franeker) en Scultetus (hoogleeraar te Heidelberg) valt hij in zijn
geheime en daarom zeer gevaarlijke correspondentie zoo scherp mogelijk
aan: ,, omarus en Lubbertus zijn in staat de heele Synode in vuur en
vlam te zetten, tenzij zij in 't oog gehouden worden." 80 ) Scultetus spreekt
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soms „in exceeding bitter words". 81 ) Oomarus is vermaand den Bisschop van Llandaff wegens zijn scherpen uitval zijn leedwezen te betuigen, maar „de oude sufferd" is er nog niet geweest. 82 ) De Godgeleerden
uit de Paltz en Gomarus zijn „the only Magistrales Doctores" (de eenige
meesterachtige Doctoren) op de gansche Synode en denken, dat hun
woorden gelijk staan met een bijbeltekst. 83 ) Met de Embdensche afgevaardigden neemt hij voortdurend een loopje. 84 ) Zijn de Hollandsche
hooggeleerden het op een bepaald punt oneens, dan blijkt aanstonds
„the Belgick humour of particular opinions" (alsof de Engelschen het
met elkander steeds zoo roerend eens zijn!) 85 ). Spreekt de Lord-Bisschop, dan zijn diens woorden altijd even gepast en veroveren zij „wunderful great reputation"; zijn stijl is „masculous".. 86 ) Ook Bogerman
is soms in het complot (tegen den Bremer hoogleeraar Martinius), zoodat gene (op advies van Balcanqual) een vermanend schrijven van den
gezant ontvangt. 87 ) Genoeg, uit heel de briefwisseling spreekt een
pedante, een verwaten toon.
Veel laat zich verklaren, als wij in de ,,Calendars of State Papers"
van 1625 bemerken, dat Balcanqual is geweest „a pushing suppliant"
om ambten en waardigheden, dus een echte baantjesjager. Nu, Koning
Jacobus zal hem nog tot deken van Rochester bevorderen. In zijn geboorteland is hij echter later zoo onpopulair geworden, dat hij in 1640
de vlucht moet nemen. Op Kerstdag van het jaar 1645 is Balcanqual
gestorven. 88
Als auditor zal een tijdlang de Synode bijwonen Mr. John Hales, kapelaan van Sir Dudley Carleton. Hales is geboren te Bath, 19 April 1584.
In 1597 is hij student van het Corpus Christi College te Oxford. Door
zijn buitengewone geleerdheid en scherpzinnigheid van verstand werd
hij in 1605 „fellow" van Merton. Straks werd hij professor in de Grieksche taal en letterkunde en zelfs „fellow" van het beroemde Eton-college.
In 1616 kapelaan van den Engelschen gezant geworden, werd hij nu
door dezen naar Dordt gezonden om zijn heer door brieven van al het
gebeurde op de hoogte te stellen. Zijn verslagen zijn hoogst interessant
en ademen een gansch anderen geest dan die van Dr. Balcanqual. Als
hij echter Martinius van Bremen Johannes III : 16 hoort uitleggen,
wenscht hij Calvijn goeden nacht (there, I bid John Calvin good
night) 89 ), maar zegt Dr. Tulloch: „Hij zei niet tot Arminius goeden
morgen." 90 ) Op de Synode zal hij zich soms kostelijk vermaken, vooral
)
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toen de Zwitsers vertelden, dat bij hen een predikant het recht had een
huwelijk uit te stellen, als de trouwlustigen nog wat zwak waren in
den catechismus. „Dat zal helpen", zoo schrijft hij, „tenzij zij meenen
not overhastely to marry, zooals ik" (hij was coelibatair). 91 ) Hij moppert erg tegen de zittingen met gesloten deuren, daar hij dan niets kan
mededeelen tenzij „by relation". 82 ) Daarom draagt hij straks zijn taak
over aan Dr. Balcanqual, die als lid der Synode tot alle vergaderingen
toegang heeft. Deze John Hales was een zonderling man. Zoo was hij
gewoonlijk niet in 't deftig zwart gekleed, maar in „violet-coloured
cloth". Hij vastte den geheelen Vrijdag van elke week. Geestig van aard,
was hij zeer gezien in „a cercle of men of letters". Hij had een prachtige
collectie boeken, en zijn vrienden noemden hem „a walking library".
Oud-geworden zal hij dien prachtigen boekenschat, dank zij de ongunst
der tijden, voor veel te lagen prijs van de hand moeten doen. Immers,
wel is hij door Bisschop Laud wegens zijn zachte, irenische natuur tot
kanunnik van Windsor aangesteld (1639), maar in 1649 wordt hij uit al
zijn ambten ontzet. In zijn laatste levensjaar is Thomas à Kempis' Imitatio
Christi zijn vade-mecum. Daarom wilde hij in alle stilte en eenvoud
worden ter aarde besteld zonder „sermon or bell-ringing or calling the
people together". Hij stierf te Eton in 1656. 98)
Nog op één Engelschman moeten wij wijzen, n.l. op Dr. William Ames,
beter bekend als Guilielmus Amesius. 84 ) Hij was door de StatenGeneraal als particulier secretaris aan den kerkelijken Praeses toegevoegd. Deze William Ames, in het jaar 1576 te Ipswich in Suffolk geboren, was in zijn prille jeugd streng-puriteinsch opgevoed. Reeds vroeg
verloor hij zijn ouders en werd hij in huis genomen door zijn oom
Mr. Robert Snelling te Boxford, ook een volbloed Puritein. Studeerende
aan de Universiteit te Cambridge (aan Christ's College) volgde hij de
lessen van William Perkins, die een blijvenden invloed op hem uitoefende.
Straks werd hij zelf „fellow" van Christ's College. Als zoodanig liet hij
zich heftig uit tegen alle plechtgewaden en ceremoniën in de kerk; ook
getuigde hij sterk tegen kaart- en dobbelspel en de ontheiliging van den
Zondag. In ongenade gevallen, moest hij ontslag nemen uit zijn ambt
en zelfs vluchten naar Holland (± 1610) . Door een Puriteinsch edelman,
Sir Horace Vere, naar 's-Oravenhage ontboden, kreeg hij hier een aanstelling bij het Engelsche leger. Ook bond hij in geschriften den strijd met
de Remonstranten aan. Maar in Engeland zat men middelerwijl niet stil en
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de hofinvloed deed Ames zijn post te 's-Gravenhage verliezen. Op voorspraak van machtige begunstigers kreeg hij echter een aanstelling van
de Staten-Generaal, waarbij hem tegen een salaris van 4 gulden daags,
werd opgedragen op de Dordtsche Synode Bogerman van raad en voorlichting te dienen. Gretig aanvaardde Dr. Amesius ongetwijfeld deze
taak. Hoewel achter de schermen gehouden, kon hij niettemin grooten
invloed uitoefenen. De Engelsche prelaten, ter Synode gedelegeerd,
schenen nu hem niet ongenegen. Op de talrijke „dinners", die de Engelsche heeren van Hollandsch geld gaven, werd ook Amesius wel gezien.
Zelfs werd hij eens door Bisschop Carleton geprezen over een door hem
uitgegeven werk, dat betrekking had op de Arminiaansche troebelen.
Ook met den ambassadeur Sir Dudley Carleton stond hij in rapport en
soms bracht hij hem mondeling verslag uit van hetgeen op de Synode
plaats greep. Natuurlijk, het groote twistpunt kon niet vergeten worden.
We lezen dan ook in een van Hales' brieven : „My Lord Bishop is a
little displeased with Mr. Amyes". Vanwaar die ontstemming? Alweer
omdat Mr. Ames zekere woorden zou geschreven hebben „very reproachfull unto Bishops". Lang zal deze ontstemming wel niet geduurd hebben,
immers een man, die zulk een grooten invloed op Bogerman kon uitoefenen, moest men te vriend houden. Schreef Hales niet eens aan zijn
heer Sir Dudley Carleton : „Ik veronderstel, dat Mr. Amyes U beter kan
inlichten over de werkzaamheden van den laatsten avond. Hij is veel
bij den Praeses geweest en ik vermoed, hij kent nog het best diens
bedoeling." 't Is niet onmogelijk, dat de Engelsche afgevaardigden
daarom Bogerman's positie trachtten te verzwakken, omdat Amesius,
de Puritein, achter hem stond. In de twistzaak van den Franeker hoogleeraar Maccovius koos Amesius diens partij. Ongetwijfeld was Amesius'
verdienste op de Dordtsche Synode groot. De Kerken zouden dan ook
geen moeite sparen om hem in Leiden een professoralen zetel te bezorgen, maar de Engelsche tegenstanders waren machtiger dan zijn vrienden. Zeker, men was in Engeland verblijd over de eere, die een Engelschman in den vreemde werd waardig gekeurd, doch Amesius was en bleef
in hun oog een rebel, een ongehoorzame zoon der Engelsche moederkerk.
Gelukkig was men in Franeker minder beschroomd en werd 'hij aldaar
tot hoogleeraar benoemd. Ook nu zat Sir Carleton niet stil, maar 't was
te laat. 7 Mei 1622 hield Amesius zijn inaugureele oratie. Ook als hoogleeraar muntte hij uit. Amesius stierf in het jaar 1633, te Rotterdam.
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Zóó aangrijpend was zijn sterfbed, dat een Roomsche medicus, die hem
verpleegde, met verbazing moest uitroepen : „Itane moriuntur Reformati ?" (Sterven zóó de Gereformeerden?) Zijn gansche leven ademde
trouwens liefde tot God en den naaste.
De Engelsche heeren hebben ongetwijfeld een belangrijke rol in het
synode-bedrijf gespeeld. Ze waren afgevaardigden niet van Kerken,
maar van een vorst, en wel van den bemoeizieken theologant Koning
Jacobus I. 95 ) En als zoodanig moesten ze worden ontzien. De Synode
stond onder den hoogen druk van de Staten-Generaal, en deze weer
onder dien van Engelands Koning. De ultra's als Gomarus, Diodati (van
Genève) en Scultetus werden in toom gehouden. Een afgevaardigde van
de Nederlandsche Kerken in Engeland, de ouderling Carolus Liebartius
uit Londen, kon niet eens op de Synode verschijnen, omdat anders de
toorn van Jacobus tegen hem en zijne Kerken zou worden opgewekt; wel
woonde hij de zittingen der Synode bij, maar op een aparten stoel gezeten, en...... meestemmen mocht hij niet. 96 )
Daarbij komt, de heeren Engelschen, zich bewust van hun sterke
positie, zaten vol met aanmerkingen. Soms ging liet hun te langzaam.
Dan weer vergeleken ze de Synode bij een uurwerk, waarvan de voornaamste raderen het minst in 't gezicht zijn. Ook meenden zij, dat in
de wijze van werken verwarring school. Dan weer ging het hun veel
te snel en te haastig. 97 ) Met den Praeses twistten zij telkens over de
wijze van werken (the English went in private to the Praeses to consult
what manners of proceeding were fittest to be used). 98 ) Toen in de
zitting van 6 Maart 1619 de gevoelens der Engelschen in besloten kring
zouden voorgelezen worden, omdat zij niet alleen zeer flauw waren in
hun oordeel over de leer der Remonstranten, maar ook de ContraRemonstranten over hun harde uitdrukkingen vooral ten opzichte van
het leerstuk der verwerping wilden kapittelen, ontstond al weer tusschen
Bogerman en de gedelegeerden van Koning Jacobus een hevige woordenstrijd, die ten slotte door de Politieke Commissarissen ten gunste van
den Praeses werd beslecht (De Engelschen vonden deze wijze van
behandeling wel veiliger, maar de hunne, met open deuren, eerlijker). 99)
Jammer voor hen, dat zij het zelf oneens werden bij de behandeling van
het tweede der V artikelen! 100)
Hun geheime instructie is niet bekend. Wel weten we, dat zij speciaal
in opdracht hadden de Nederlandsche broeders te vermanen de eenmaal
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aangenomen belijdenisschriften onveranderd te bewaren (to keep unaltered the former Confessions). Ook hadden ze in last, een bezadigde
formuleering van de leerregels te bevorderen (to endeavour that positions
be moderately laid down), om aldus bij beide partijen de hartstochten
te doen bedaren. 10 ") Aan deze instructie hebben de Engelschen zich
strikt gehouden. De Dordtsche leerregels zijn mede door hun invloed
in beslist infralapsarischen geest opgesteld. Op deze instructie beriep
zich Goad, toen hij aandrong op de veroordeeling der phrases duriores
van de Oomaristen. Veel moeite hebben zij aangewend nog een verzoening te treffen tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten. Toen
deze pogingen alle mislukten, zochten zij in elk geval de eendracht
tusschen de buitenlandsche Godgeleerden onderling te bewaren. 102)

b. De Franschen.
Ook de Fransche Kerken waren uitgenoodigd afgevaardigden ter
Synode te zenden. Reeds op de Nationale Synode te Vitré (1617) had
men de theologische hoogleeraren van de academie te Saumur, voorts
den voortreffelijken Heer Philippe du Plessis de Mornay en een viertal
predikanten aangewezen om geschillen, welke in de Gereformeerde
Kerken mochten rijzen, te helpen beslechten. Deze vier predikanten
zouden dan nu de Fransche Kerken op de Dordtsche Synode vertegenwoordigen. 103 ) Het waren: de hier te lande later zoo beroemd geworden
André Rivet (1573-1651), predikant te Thouars; Jean Chauve, predikant te Sommiéres; Daniel Chamier (1570--1621), hoogleeraar en predikant te Montauban, wiens kennis eens de bewondering van den beroemden Scaliger opwekte; en (last not least) Pierre du Moulin (15681658), voorheen reeds professor aan de Leidsche hoogeschool en in die
dagen predikant te Parijs.
Hoe jammer, deze „issus de Calvin" zijn niet verschenen. Hun bank
zal gedurende de gansche Synode onbezet blijven. Frankrijk's Koning
belet hun den gang naar Dordt. Aan Dn Moulin en Rivet wordt zelfs
gelast „sous peine de la vie de ne pas sortir du Royaume." Waarom?
Het heet, dat de Koning nog steeds voldoening verlangt in zake- den
gezant Aerssens. Later moest Sir Carleton aan zijn Vorst schrijven: „Wij
hebben alle hoop verloren, dat de Fransche afgevaardigden hier zullen
komen." 104 ) Welk een teleurstelling! Breytinger schrijft dan ook aan
het ministerie van predikanten te Zurich : „De afwezigheid der Franschen
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smart ieder en zulks te meer, omdat alle hoop op hun komst is afgesneden." 105 )
De kwestie, welke afgevaardigden de vooraanzetting zouden genieten
(de Engelsche of de Fransche), had nu ook geen practisch belang meer.
Reeds hadden de Engelschen op de „precedence" aanspraak gemaakt.
Kwamen zij niet openlijk geauthoriseerd door hun Vorst en waren hun
Kerken niet de meest florissante van heel Europa? De Franschen konden
hoogstens ter Synode verschijnen „by cor^yance", terwijl hun Kerken
nog „sub cruce" (onder het kruis) waren! En dan, had Koning Jacobus
niet een bisschop en een deken gezonden? 100)
Pierre du Moulin, hoewel niet ter Synode aanwezig, heeft daar toch
een rol gespeeld. Achter de schermen is in Dordt nog druk het plan
besproken, om onze geheele confessie op zij te zetten en een generale
confessie voor alle Gereformeerde Kerken te ontwerpen, een plan, waarvan Du Moulin de vader was. Reeds in 1615 had hij persoonlijk met
Jacobus van Engeland dit plan besproken, die het hartelijk toejuichte.
In die dagen wilde Molinaeus nog Gereformeerden, Lutherschen en
Remonstranten onder één hoedje vangen en op een gemeenschappelijke
basis vereenigen. Ook nu zat hij niet stil. Tal van brieven werden aan
verschillende leden der Synode, aan Sir Carleton en ook weer aan
Koning Jacobus verzonden. Maar het voorstel bleek onuitvoerbaar en
leed dus opnieuw schipbreuk. Volgens Voetius zou zulk een generale
confessie (met wegslijping van alle geschilpunten) geen vooruitgang,
maar beslist achteruitgang zijn geweest. 107 )
Meer succes had Du Moulin met zijn omvangrijk schrijven over de
V artikelen. 108 ) De Praeses liet het geheel voorlezen. Kort en bondig
verklaarde Molinaeus: „Damno Arminium ejusque sectarios", in de
Nederlandsche „Handelinghen" aldus vertaald: „Derhalve verdoeme ic
Arminium ende zijnen aenhanck." 108 ) Geen wonder, dat hij voor dit
schrijven den dank der Synode inoogstte. Later zal Du Moulin van de
Dordtsche Synode verklaren: „Gedurende vele eeuwen is er geen beroemder, geen heiliger en voor de Kerken nuttiger Synode geweest dan
deze." 110 ) Curatoren in Leiden zullen straks alle moeite doen om Molinaeus aan hun hoogeschool te verbinden, maar voor den professorenzetel te Leiden bedankt hij. 111 )
Ook Philippe du Plessis zal zich nog over de Synode laten hooren. 112)
Deze edelman, le pape des huguenots geheeten, „un guerrier habile,
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politique profond, écrivain infatigable", richtte zich in zijn hoogen ouderdom tot een der broeders met een merkwaardigen brief. 113 ) Ook hij
streed voor „une union generale des églises protestantes dans toute
1'Europe." Daarom zag hij 't liefst, dat de Synode zoo voorzichtig
mogelijk optrad en zich gematigd zou uitdrukken. „Laat ons", zoo
schrijft hij, „de troostrijke leer van de verkiezing vrij instampen, zooveel
wij kunnen; maar wat de leer der verwerping aangaat, laat ons den
vinger op den mond leggen, Gods oordeelen aanbidden en met een
Paulus roepen: 0 diepte!" 114)
't Blijft altijd jammer, dat de Fransche afgevaardigden niet zijn verschenen. Wie zal zeggen, welken invloed zij nog hadden uitgeoefend.
Eigenaardig is het, dat juist door de Fransche Kerken op de Synode
van Alais onder het praesidium van Petrus Molinaeus de besluiten en
leerregels van Dordt eenparig werden toegejuicht, wijl ze in volkomen
overeenstemming geacht werden met het Woord van God en de Confessio Gallicana. Dit was ongetwijfeld het antwoord, dat de Kerken van
Frankrijk aan haar Koning wilden geven. 115)

c. De Pal tzers.
Ook Frederik V, door zijn schoonvader geheeten „the director of the
union of the religion in Oermany", 116 ) had woord gehouden en drie
van zijn beroemdste theologen naar Dordt gezonden, n.l. de hoogleeraren
Scultetus, Tossanus en Altingius.
Dr. Abraham Scultetus (1566-1624) te Grunberg in Silezië geboren,
heeft, na een droeve jeugd, gestudeerd aan de hoogescholen van Wittenberg en Heidelberg. In 1594 werd hij Pfarrer te Schriesheim, daarna
huiskapelaan van Frederik IV, in 1614 hofprediker van Frederik V, en
in 1618 hoogleeraar in de theologie aan de universiteit te Heidelberg.
Bij gelegenheid van het huwelijk van Frederik V met de Engelsche
prinses Elisabeth had hij in Engeland vele vooraanstaande mannen
ontmoet. 117)
Op de Synode is Scultetus aanstonds een „hervorragende" figuur en
zal hij zich geducht doen gelden. Hij was de tweede buitenlander, die
een stichtelijke oratie voor de Synode zou uitspreken, handelende over
Ps. CXXII. Naar den ouden regel ontwikkelde hij drie gedachten: 1. 't Is
der menschen hoogste vreugde den vrede in de Kerken te aanschouwen;
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2. 't Is der menschen hoogste wensch voor den vrede in de Kerken te
bidden; 3. 't Is der' menschen hoogste streven den vrede in de Kerken
te bevorderen. Volgens Mr. John Hales was heel de rede slechts „a pathetical exhortation", maar de Praeses verklaarde, dat hij „has been very
much moved. " 118 ) Scultetus ijverde er voor, dat de redactie der canones in
één hand zou blijven, n.l. in die van den kerkelijken Praeses; toen echter
een commissie van redactie gekozen werd, kreeg ook hij daarin zitting. 119 ) Uit naam van de Paltzen eischte hij ook „a Copy of the considerations" van de Remonstranten over den Heidelberger Catechismus,
wijl dit leerboek de Catechismus van de Paltz was. 120) Ook gaf hij een
kort relaas van de houding der Remonstranten op de Synode, waarin
hij wees op hun liegen en bedriegen en voorstelde hun niet langer tegemoet te komen. 121) Tegen den Bremer hoogleeraar Martinius, die een
algemeene verzoening voorstond, trad hii scherp in het krijt, 122) maar
ook Dr. Ward werd door hem niet ontzien. 123 ) Bisschop Carleton met
Goad en Balcanqual hadden dan ook handen vol werk om Martinius
en Scultetus weer te verzoenen; gelukkig was Scultetus nog al „tractable" en stond Martinius niet al te stijf op zijn stuk. 124) In de twistzaak
van den Franeker hoogleeraar Maccovius kreeg Scultetus een moeilijke
taak. 125)
Later zal onze Heidelberger professor schrijven, dat hij eerst vele
pogingen had aangewend om de Remonstranten en de Contra-Remonstranten met elkaar te verzoenen, maar toen alle hoop daarop vervlogen
was, had hij de vrije genade Gods en den knechtelijken wil des menschen
naar vermogen verdedigd. 126 )
Donkere dagen zullen nog voor den bejaarden Godgeleerde aanbreken. De zon gaat voor hem droevig onder. Zijn biograaf schrijft:
„Nicht leicht ist ein Mensch mehr ungerecht beurteilt und gelástert
worden als Scultetus." 127 ) Straks moet hij ook nog met zijn armen
„Koning" de vlucht nemen. In Emden vinden wij hem weer (1622),
waar hij echter na twee jaren overlijdt, 58 jaar oud. Meermalen placht
hij te zeggen:- „het is goed te sterven tusschen 50 en 60 jaar." Op zijn
graf liet hij deze woorden graveeren: „Coetera dolor et labor fuere",
een zinspeling op de woorden van Mozes (Ps. XC : 10) : „Het uitnemendste van die is moeite en verdriet." 128)
Scultetus was niet alleen een veel-schrijver, maar ook een helder
denker. Hij gold voor een der beroemdste mannen van zijn tijd en stond
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met tal van geleerden in Duitschland, Holland, Engeland en Zwitserland
in levendig verkeer.
Dr. Paul Tossanus, de tweede afgezant van den Paltsgraaf, is de
zoon van den beroemden hoogleeraar Daniel Tossanus en is in 1572
te Montargis geboren. Hij is afstammeling van de Hugenoten-familie
Toussaint. Paul studeerde te Heidelberg, Altdorf, Genève en Leiden.
Zijn publieke loopbaan opende met zijn rectorschap te Deventer en te
Amsterdam. Ter voltooiing zijner studiën maakte hij nog een studiereis
naar Oxford en Cambridge. In 1599 promoveerde hij tot doctor theologiae aan de hoogeschool te Bazel. Eerst predikant bij de Waalsche
Gemeente te Franckenthal, wordt hij in 1608 pastor bij de Klosterkirche
te Heidelberg. Hier is hij sedert 1613 ook als hoogleeraar in de dogmatiek werkzaam.
Tossanus is beroemd als schrijver van een groot „Bibelwerk" en als
wetenschappelijk exegeet. Wat hij schreef is „werthvoll" (Cuno). 129)
Op de Synode zal Tossanus zijn ouderen ambtgenoot Scultetus laten
voorgaan.
De derde hoogleeraar, door Frederik V gezonden, is Dr. Hendrik
Alting, zoon van den bekenden Menso Alting. Hendrik is in 1583 te
Emden geboren, waar hij op de Latijnsche school zijn eerste opleiding
genoot. Naar Groningen getogen, krijgt hij hier onderwijs van zijns
vaders vriend Ubbo Emmius. Op 19-jarigen leeftijd trok hij naar Herborn,
waar Joh. Piscator, Matthias Martinius en Wilhelm Zepperus doceerden.
Hier stond hij zeer hoog bij zijn professoren aangeschreven. Al spoedig
werd hij belast met de opvoeding van vier Duitsche prinsen, waaronder
ook den lateren paltsgraaf Frederik V. Ook hij was tegenwoordig bij diens
huwelijk met Elisabeth, de dochter van Koning Jacobus I. In 1613 werd
hij nu te Heidelberg tot hoogleeraar benoemd. Drie jaren later
werd hij opziener van het te Heidelberg bestaande Collegium
Sapientiae.
Onder de wetenschappelijke mannen van zijn tijd nam Alting een
voorname plaats in. Niet alleen te Groningen, waar hij in 1626 als
hoogleeraar optrad, ook te Utrecht en te Leiden (als opvolger van
André Rivet) begeerde men hem als professor. Alting was een voortreffelijk historicus. 130)
Den 29sten Januari hield hij een geleerde rede over het leerstuk der
verwerping. Hij sprak ongeveer anderhalf uur. Deze rede kon zelfs de
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hooge goedkeuring van Dr. Balcanqual wegdragen. 't Was nog het
beste, dat deze tot dusver gehoord had. 181)
Ook bracht Alting brieven over van den ouden hoogleeraar Dr. Pareus
van Heidelberg, welke de Praeses openlijk liet voorlezen. Op deze wijze
nam ook nog Pareus aan de beraadslaging deel. Deze David
Pareus had een Europeeschen naam, zoodat uit alle landen de studenten
naar Heidelberg stroomden om den hooggeleerde te hooren. In zijn
brieven aan de Dordtsche Synode nam hij een zacht standpunt in.
Trouwens, hij heeft een irenische natuur. 182)
De Godgeleerden uit de Paltz hebben als Heidelberger theologen
ongetwijfeld grooten invloed op de Dordtsche Kerkvergadering uitgeoefend. Ook al confereerden ze telkens met de Engelschen, 133 ) zij namen
niettemin een zelfstandige positie in. Inzonderheid hadden zij van den
paltsgraaf in last gekregen te waken over den Heidelberger Catechismus.
De consideraties der Remonstranten op het Heidelberger leerboek werden dan ook in hunne handen gesteld. Bij de revisie der belijdenisschriften gaven ze een kort overzicht van de geschiedenis van den Catechismus. Met blijdschap konden ze verklaren, dat zij op deze Synode hun
leerboek nog liever hadden gekregen, omdat hun gebleken was, dat
de Catechismus niet met de Schrift, maar wel met Socinus in strijd
was. 134 ) Nu, de heeren uit de Paltz moesten ten slotte erkennen, dat
men hier te lande zóó met den Heidelberger was ingenomen, dat de
Nederlanders hen verre in eerbied er voor overtroffen. 135)
De Paltzers hadden den naam trouwe Calvinisten te zijn en het moet
erkend, de verwachting hebben zij niet beschaamd.
Jammer, dat zij straks, in Heidelberg teruggekeerd, met hun ongelukkigen vorst een bangen tijd moesten doormaken. Kreeg Scultetus
in Emden een onderdak, Tossanus moest vluchten naar Hanau en Alting
ontsnapte ter nauwernood aan den dood. Toen de soldaten van Tilly
Heidelberg innamen en ook Alting zochten, vonden ze hem in 't gebouw
der hoogeschool; op de vraag: „Wie zijt gij?" antwoordde hij : „Ik ben
een schoolmeester in 't kollegie der wijsheid" en wist zoo te ontkomen.
Pareus stierf reeds in 1622 te Heidelberg. 186 )

d. De Hessen.
Den 19den Juli anno 1618 ontving de Landgraaf van Hessen brieven
van_ den Edelman Van Brederode, „Ambassadeur ordinaire des Messieurs
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les Etats Oeneraulx vers les Electeurs, Princes et Estats de St. Empire".
Deze brieven behelsden de gewone uitnoodigingen van de Staten-Generaal om theologen naar Dordt te zenden „afin que par leur sage intervention ils puissent ayder à remettre la concorde et la charité Chrestienne
parmy eulx. r' Ook Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk drongen
sterk op zending van eenige theologen aan. De „Geheime Ráthe" vonden geen enkele reden, waarom de uitnoodiging niet zou kunnen worden
geaccepteerd. De landgraaf zag dan ook aanstonds naar geschikte mannen om. Op zijn advies werden gelegateerd: Dr. Georg Cruciger, Paul
Steinius, Daniel Angelocrator en Rudolphus Ooclenius. 137 )
Dr. Georg Cruciger, zoon van Caspar Cruciger, werd in 1600 aan de
Academie te Cassel tot praeceptor benoemd. Sedert 1605 doceerde hij
logica en Hebreeuwsch te Marburg. Wegens zijn liefde voor Melanchton
kwam hij later in groote moeite. Hij hield in de Synode een toespraak
over het tweede artikel. 188 )
Paul Steinius in 1585 te Sontra geboren, als zoon van een waard,
werd in 1609 tweede hofprediker en spoedig daarop eerste. Toen in
1618 het collegium Adelphicum Mauritianum geopend werd, werd Stein
er decaan en leeraar in de theologie. Hij stierf in 1634, na nog tal van
jaren als superintendent ten rijken zegen te zijn geweest. Steinius hield
nog in 1618 bij gelegenheid van een huwelijksbevestiging van een Gereformeerd edelman en een Luthersche edelvrouwe een „Friedenspredigt'.',
waarin hij toenadering tusschen Gereformeerden en Lutheranen be-.
pleitte.
Aan Steinius was het praesidium .over de Hessensche gedelegeerden
opgedragen. 189 ) Op de Synode kreeg hij als zoodanig in verschillende
commissies een plaats. 140 ) Ook hield hij in openbare zitting een rede
over de onwederstandelijkheid der genade. 141 ) Over de houding der
Remonstranten gaf hij „a bitter sentence". 142)
Daniel Angelocrator (Engelhard), zoon van een bakker-burgemeester,
werd in 1569 te Corbach geboren. Hij studeerde aan de hoogescholen
te Marburg, Franeker en Genève (onder Beza). In 1597 werd hij Pfarrer
in het dorp Martinhagen, in de nabijheid van Cassel. In 1607 archidiaconus, werd hij in 1614 superintendent te Marburg. Ook hij zou door
den 30-jarigen oorlog nog een veel bewogen leven leiden. Hij overleed
in 1635 in de stad KSthen. 148 )
Aan deze drie Godgeleerden werd nu toegevoegd Professor Rudolphus
,

46
Goclenius (Rudolph Göckel). In 1547 in Corbach geboren, werd hij in
1575 rector aan de school te Cassel en in 1581 hoogleeraar eerst in de
physica, daarna in de mathematica en ethica. Ooclenius genoot een
Europeesche vermaardheid. Overal begeerde men hem als professor (te
Bremen, Herborn, zelfs te Wittenberg), maar aan de hoogeschool te
Marburg had hij zijn liefde verpand. Hij heette „de Marburger Plato",
„de Christelijke Aristoteles" en ook wel „das Licht Europa's". Geniaal
of origineel was hij niet, maar wel bezat hij een groote geleerdheid,
een dialectische scherpzinnigheid, een helderheid van voorstelling, welke
bewondering afdwongen. Bekend was hij om zijn zachtaardig karakter
en zijn „schlagfertigen Witz". Enghartig was hij allerminst; zoowel
onder de Ramisten (de voorstanders van de filosofie van Pierre de la
Ramée) als onder de anti-Ramisten had hij zijn warme vereerders en
talrijk, dat hij ze zelf niet eens
vrienden. Zijn geschriften waren
meer alle kende. In zekeren zin was hij nog scholasticus: vragen als deze
of de tong den mensch gegeven was om te spreken, dan wel om te
proeven, werden ook door hem in den breede behandeld. In zijn werk
„Psychologia de lacrimis" onderscheidt hij de tranen in: warme en koude,
dikke en dunne, zoete en bittere, enz. Nu eens sloot hij zich bij Aristoteles, dan weer bij Plato aan, soms bij Petrus Ramus. Feitelijk was hij
eclecticus. Volgens hem is echter de theologie koningin, de filosofie
slechts slavin. Er is geen tweeërlei waarheid; is er conflict tuschen theologie en philosofie, dan moet deze de vlag strijken. Zijn werken hebben
thans slechts historische waarde, in die dagen oefenden ze echter grooten
invloed uit. 144)
Feitelijk zou Goclenius de Synode slechts als auditor bijwonen om,
indien noodig, zijn Hessische collega's privatim van raad te dienen. De
Synode gaf hem echter een plaats onder hare leden. 145)
Als Breytinger schrijft: „Inderdaad men ziet op de Synode zelden
eenigen lach, alles is vol bekommeringen" 146 ), dan maakt de oude ,,Witzmacher" Goclenius wel een uitzondering. Van de Remonstranten zal hij
zeggen: „Ze zijn Canonici irregulares; zij willen niet voor ongehoorzaam
gehouden worden en toch bewijzen ze geen gehoorzaamheid." 147 ) In
den twist tusschen Sibrandus Lubbertus en den Bremer hoogleraar
Martinius zal de laatste zich in zeer vleiende woorden op Goclenius
beroepen. Martinius had beweerd, dat God causa physica (een natuurlijke oorzaak) der bekeering was. Goclenius, door den Bremer princeps
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philosophorum (de vorst der wijsgeeren) geheeten, greep deze gelegenheid gretig aan om als adviseur en bemiddelaar op te treden en weldra
daverden de namen van Themistius, Averroës, Alexander Aphrodisaeus
en anderen door de Synode-zaal. Voorzichtigheidshalve zei de slimme
philosoof nog, dat Martinius wijsgeerig geredeneerd gelijk had, maar of
hij zich theologisch juist had uitgedrukt, dat kon hij moeilijk vaststellen. 148)
De afgevaardigden van Hessen kregen bijzonder in last om nauwkeurig toe te zien, dat alles duidelijk en bescheiden sine acerbitate vel
vehementiori commotione (zonder bitterheid of heftige gemoedsbeweging) toeging; voorts om met alle buitenlanders, maar vooral met de
Paltzers, vertrouwelijke communication te onderhouden; eindelijk om
te waken, dat in ipsis dogmatibus (in de leer) niets gedecideerd en
gesteld zou worden, dat in conflict kwam met hunne ware Religie en
de Hessische Confessie. 149)
De Hessen hebben de Nederlandsche Kerken wel een weinig teleurgesteld. 150 ) Met de Engelschen en de Bremers vormden zij de meer laksche
partij en waren zij geneigd den Remonstranten veel toe te geven. 151)
Vooral toen zij (in overleg met de Bremers) aandrongen op publieke
veroordeeling van sommige hardere uitdrukkingen der Oomaristen, 152)
stieten ze dan ook op een krachtig verzet. Soms gaven zij echter uitnemende adviezen. Zoo adviseerden zij, dat men, om gemakkelijker de
eendracht in de Nederlandsche Kerken te bewaren, de hoogescholen in
de vereenigde Nederlandsche provinciën tot een kleiner getal moest
herleiden, zóó echter, dat er minstens twee academiën overbleven, opdat
niet, als er slechts één is, alle Nederlandsche Kerken (wanneer deze
eene bedorven is), wat de rechtzinnigheid betreft, in gevaar verkeeren, of
omgekeerd, als er meer dan twee zijn, de veelheid van academiën aan de
eenheid in de leer in den weg sta en scheuringen verwekke. Ook
vonden zij het raadzaam, dat sommige boeken niet gedrukt mochten
worden, daar de ervaring leerde, dat de „oude schrijvers" door nieuwe
van veel minder gehalte verdrongen werden. 153)
e. De Zwitsers.
Ook tot Burgemeesteren en Raden van de steden Zurich, Bern, Bazel
en Schaffhausen was het dringend verzoek gekomen, om drie of vier
van hun uitnemendste mannen naar de Synode van Dordrecht af te
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vaardigen. De vier genoemde steden zonden nu mannen naar Aarau om
samen over deze materie te spreken. Hier bleek, dat er ernstige bedenkingen tegen de afvaardiging bestonden. Deze waren in hoofdzaak:
„In eigen Kerken kan hierdoor licht een vuur van tweedracht ontstoken
worden. Moeten de buitenlanders adviseeren en ook aan de discussie
deelnemen, dan is de tijd van voorbereiding veel te kort. Onze vrome
voorvaderen hebben zich met twisten van buitenlandsche Kerken nooit
bemoeid, 't geen hun niet berouwd heeft. Door brieven kunnen wij ook
wel van raad dienen. Gewoonlijk neemt de verbittering tusschen beide
partijen na zulke besprekingen eer toe dan af. Zal de tegenwoordigheid
van onze geleerden inderdaad kunnen leiden tot dooving van een twist,
waaraan zelfs Koning Jacobus niets kon veranderen? Zal de minderheid
zich onderwerpen aan de meerderheid? Beide partijen beroepen zich op
de Zwitsersche Confessie en op de geschriften van Zwitsersche theologen, hoe licht krijgen wij beide partijen tegen ons. Men heeft niet voor
een vrijgeleide gezorgd en er zijn gevaren aan de reis verbonden, daar
de Synode den paus, den Koning van Spanje en aartshertog Albertus
zeer tegen de borst stuit."
De voorstanders hadden echter ook krachtige argumenten: „De Nederlandsche Kerken beschouwen de onze als moederkerken. Juist omdat
beide parijen zich op de Zwitsersche Confessie beroepen en vooral op
de werken van Bullinger, is het raadzaam, dat eenige geleerde mannen
uit die Kerken, welke Bullinger gekend en gehoord hebben, der zuivere
leer getuigenis geven. Door brieven kan men zulk een ingewikkelde zaak
onmogelijk beslechten. Ons wegblijven van de Synode zal verkeerd
worden uitgelegd; 't zal een blaam op onze Kerken werpen, alsof wij tot
de verdediging van zusterkerken noch lust noch bekwaamheid bezitten.
De Arminianen zullen zich op ons wegblijven beroepen en bij mislukking,
krijgen wij van alles de schuld. Ook zou men onze Kerken kunnen verdenken van onrechtzinnigheid. Het vragen om nadere omlijning der
punten in geschil, zou weinig medeleven met zusterkerken verraden, te
meer, daar deze twisten reeds jaren duren. Dank zij de voorzorgsmaatregelen zal de reis geen gevaar opleveren; de Arminianen zijn er trouwens
verre in de minderheid. Dat de paus, de Koning van Spanje en velen deze
Synode gram zijn, zij ons een reden te meer om te gaan."
Na lang delibereeren (de heeren Zwitsers gingen niet over één nacht
ijs) en na ernstige bemoeiingen van den zaakgelastigde, den Heer van
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Brederode, en zelfs van den paltsgraaf Frederik V, werd eindelijk tot
afvaardiging besloten (17 September 1618). 154)
Zurich, dat zich gereed maakte het eerste eeuwfeest zijner Reformatie
te vieren („es wird auf kiinfftigen neuen Jahres Tag ein hundert Jahr
seyn, dass die erste Evangelische Predigt in dieser Stadt beschehen ist",
zoo heet het in een stuk der beschreven vaderen), 155) heeft in overleg
met het ministerie van predikanten zijn bekenden Antistes Breytinger
afgevaardigd.
Johann Jacob Breytinger, 19 April 1575 te Zurich uit een welgestelde
familie geboren, had reeds vroeg zijn vader verloren en ging, in het
begin vooral op aandrang zijner moeder, theologie studeeren. Eerst
bezocht hij verschillende Duitsche en Nederlandsche hoogescholen
(1593—'96). In 1597 tot predikant geordend, werd hij in 1611 Diakon
en in 1613 Antistes (obster Pfarrer) am Groszmünster te Zurich. In
dagen van bange epidemieën had hij door trouwe zielzorg de blijvende
liefde van velen verworven. Hoewel niet uitblinkend door religieuze of
theologische originaliteit, had hij niettemin een scherp, natuurlijk verstand en bezat hij een groot organiseerend talent. Zijn prediking was
levendig, warm, aanschouwelijk en boeiend. Een bijzondere gave was
hem geschonken om met lieden van allerlei slag om te gaan en vooral
de jonge menschen dweepten met hun Pfarrer. 166)
Als praeses van het college der Zwitsers, treedt Breytinger onwillekeurig meer dan zijn collega's naar voren. In de verschillende commissies
wordt hem gaarne een plaats gegund. 167 ) Als opvolger van Bullinger
acht hij het zijn bijzondere roeping om voor dezen als paladijn op te
treden. 168 ) Van Bogerman is hij een oude vriend. 169 ) Over den Engelschen bisschop, die door groote vriendelijkheid vooral de Zwitsers voor
zich weet in te nemen, spreekt hij met groote achting. 169 ) De inlandsche
theologen zijn als een wonder in zijn oog: welk een schoonheid van
taal, welk een wellevendheid en deftigheid in alle handelingen, welk
een ongelooflijke ijver om de rust in patria te herstellen; hoe zijn ze
thuis in de geschriften der Patres en zelfs in die der Zwitsersche Godgeleerden! 170 ) Over de Remonstranten op de Synode is hij slecht te
spreken: het zijn meerendeels jonge, maar in moeilijke redeneeringen
zóó geoefende lieden, dat men zich daarover niet genoeg verwonderen
kan; 171 ) in weerwil van de schoone * toespraken, die diamanten harten
zouden week maken, blijven ze echter volharden bij hun boosheid. 172)
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Oomarus vindt hij wel rechtzinnig, maar in zijn supralapsarisch gevoelen
vreeselijk stijf op zijn stuk staande. 178 ) Toen de Engelschen, de Bremers
en de Hessen aandrongen op het veroordeelen der hardere uitdrukkingen der Contra-Remonstranten, hield Breytinger een rede, welke
vooral aan het slot zeer heftig was. Hij kon het niet verdragen, dat deze
heeren, als het over de Arminianen, Socinus en den paus ging, steeds
zochten naar de zachtste bewoordingen, maar nu het liep over enkele
uitdrukkingen, welke ook door Zwingli, Calvijn, e. a. wel gebezigd
waren, plotseling zulk een ijver aan den dag legden. „Zullen wij, die
onze tegenstanders met zoo groote zachtmoedigheid behandelden, nu de
dingen, welke onze voortreffelijke voorouders temidden van duizend
dooden en brandstapels, wel overdacht hebben beleden, veroordeelen?"
zoo riep hij in zijn peroratie uit. Zelf gevoelde hij, dat hij warm geloopen
was, immers hij eindigde met deze woorden: „Ik bid, dat men mij
vergeve, dat ik nog al heftig gesproken heb." 174)

(Wordt vervolgd.)

ere
' op de
La School.
Het zangonderwijsg
In vergelijking met de andere vakken van het lager onderwijs is het
zangonderwijs steeds zeer stiefmoederlijk behandeld. Of neen, niet
steeds. In de oude scholen der Roomsche Kerk was de zang een der
meest beoefende vakken van onderwijs, in verband met den koorzang
in de kerken. Doch toen het onderwijs uit de handen der geestelijkheid
overging in die der leeken, en niet meer speciaal werd opgeleid in, en
door, en voor de Kerk, toen de opkomende handel in den jongen poorterstand zijn invloed begon te doen gelden, verloor langzamerhand het
zangonderwijs zijn eminente plaats.
Er waren zooveel dingen van meer belang, van zooveel grooter
zoo denkt men nog!
practisch nut. zoo dacht men, en
Zelfs in onzen tijd, waar de kunst per dubbeltje wordt verkocht,
waar volksconcerten het beste geven, dat op muzikaal gebied te hooren
waar de draaiorgels een toestand van volmaaktheid gaan beis,
reiken, -- zelfs te midden der „kunst"-voor-het-volk-vereenigingen",
leeft nog altijd het oude idee, dat het zangonderwijs, de kinderzang
er minder op aankomt.
nu, ja --- als 'n
Het wordt beschouwd door verreweg de meesten
wel aardige bijzaak.
Nog altijd is het voor de groote menigte, ook de groote menigte der
onderwijzers, niet duidelijk, welk een voorname rol de „kunst", in 't
bijzonder de zang, bij de kinderopvoeding spelen kan en moet.
Merkwaardig is nu, dat, waar dit in onzen tijd niet wordt gerealiseerd,
meer primitieve volkeren zich hiervan ten volle waren bewust.
Henri Borel schrijft in „de Geest van China":
„Muziek werd dan ook in de Chineesche oudheid niet beschouwd als
„een soort aangenaam amusement alleen, maar als een groote ethische
„en moreele kracht, en werd onontbeerlijk geacht voor de opvoeding der
„kinderen, en zelfs voor de studie der ambtenaren en geleerden."
Confusius, de stichter der Chineesche Godsdienst, zegt reeds in zijn
wijze spreuken: „Om den invloed van een volk en zijn gewoonten en
gebruiken te veranderen, is niets beter dan de muziek."
Bij de Grieken, waar alle kunst zulk een hoogen trap van volmaaktheid bereikte, werden poëzie en muziek als onafscheidelijk beschouwd
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en als een der gewichtigste factoren in de opvoeding des volks.
Aeschylos schreef zelf de melodieën voor zijn tragédies, en zelfs de
Homerische epen werden gedeclameerd met begeleiding der luit.
Allen hebben we gelezen van den invloed der mysterieuze muziek der
donkere volken van het Oosten. We hebben hen gezien, zittend in breede
rijen, de bruine lijven zich nauw-afteekenend in den schemer-duisteren
kring der boomen.
We hebben meegevoeld de verwachting van mystiek gebeuren, wanneer de spelers zitten gingen achter hunne instrumenten.
We hebben mee gehoord met hen de donkere, trillende tonen der
gamelan, als stemmen van fluisterende nachtwinden; we hebben meegevoeld de deining van huiverende weemoed, die aangolft door de
avond-stille lucht.
En dan was het ons zoo klaar bewust: de beschaving van die volken
was een andere dan de onze; meer verinnerlijkt; meer vergeestelijkt;
dieper en fijner dan de onze. En het kan ook haast niet anders.
Onze opvoeding is te practisch; ons onderwijs is te practisch; ik
bedoel, te veel eenzijdig practisch. Er is te weinig idealisme in het
onderwijs; te weinig geven wij „schoonheid" aan de kinderen, en te
veel, veel te veel dorre nuttigheid.
En schoonheid geven; iets doen gevoelen van het innig-schoone,
kunnen we op school toch in de eerste plaats door ons zangonderwijs.
Maar ver, heel ver zijn we hiervan nog verwijderd. En zoolang het
geschiedenis-onderwijs blijft bestaan in een „histoire bataille", of 'n
beschavingsgeschiedenis, gebaseerd op de staatkundige ontwikkeling in
verband met oorlog en vrede; zoolang de staatsinrichting van Griekenland en de hegemonie van Athene wordt van meer belang geacht voor
de geschiedenis der menschen-ontwikkeling dan de Grieksche kunst;
zoolang het leven van Karel V wordt beschouwd als van meer beteekenis
voor de beschaving der menschheid dan dat van Beethoven of Bach, -zoolang zal een radicale verandering op zanggebied onmogelijk zijn.
Nooit zal men in de onderwijskringen iets van de waarde van den
zang beseffen, zoolang het nog van meer gewicht wordt geacht dat
tal van plaatsnaampjes worden gememoriseerd, dan dat een mooi lied
goed wordt gezongen.
Ik heb een onderwijzer gekend, die in de 5e klas liet leeren plaatsen
als Ulrum en Eenrum, die met onuitputtelijk geduld, alleen voor Friesland 57 plaatsnaampjes kon inheien. Dan zag hij met veel voldoening
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terug op zijn arbeid. Nu waren de jongens weer een eind verder; weer
veel beter voorbereid voor den strijd in de maatschappij, weer veel
sterker om de ellende en misère van maatschappelijk leven te dragen.
Na tien, twaalf jaar zullen de meeste dier namen. wel verdwenen
zijn uit het geheugen, terwijl dan misschien gebleven zou zijn de
herinnering aan een zangles; aan het mooie, het hooge, het opjuichende
jubellied, dat zooveel leed met 'n glimlach kan doen dragen.
Hij leerde ze zoo af en toe eens een versje.
Zoo wordt helaas door zoo velen gedacht en gehandeld: ze leeren
eens een versje.
Als kind was ik op een Muloschool. Alle vakken werden met kolossalen ijver onderwezen; doch zangles hebben we maar eens gehad, in
de 4e klas.
Daar begon een onderwijzer
stel u voor, we hadden nooit zangonderwijs gehad
met: „Merck toch hoe sterck"; twee-stemmig van
notenschrift.
't Resultaat kunt ge u wel voorstellen.
Na die proefneming verdween het zingen weer van 't programma.
En zoo zal het blijven op de meeste scholen, zoolang niet duidelijk
als doel van het zangonderwijs wordt begrepen: de kinderen iets te
doen gevoelen van het wezenlijk schoone.
Alle liederen, die wij geven, alles wat we laten zingen, moet slechts
het middel zijn, om dit ideëele doel te bereiken.
Doch een eerste vereischte om het te benaderen is, dat de onderwijzer
zèlf voelt de schoonheid der muziek, zèlf vervuld is van groote liefde
voor den zang.
Alle andere vakken, zelfs teekenen, kunnen onderwezen worden zonder die groote liefde voor het vak zèlf, zingen niet.
Daar moet men zèlf in zijn, zèlf in kunnen wèg zijn, wil men zijn
liefde aan anderen, aan kinderen overdragen.
En dan komt ons onderwijs veel te kort.
Hier moet echter de fout niet in de eerste plaats gezocht worden
bij den onderwijzer, doch bij hun opleiders.
Hoe is in de meeste gevallen de opleiding voor den zang op kweeken normaalscholen?
Meest allertreurigst!
Ik heb zelf m'n opleiding gehad op een kweekschool, die als uitstekend
bekend staat; doch — het zangonderwijs was bedroevend.
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We moesten maatlezen ---- dat werd op 't examen gevraagd. We
moesten van 't blad zingen in ieder geval probeeren, want dat werd
ook soms gevraagd.
We moesten raden in welken toon 'n stukje stond; voor de meesten
bleef 't bij raden.
We moesten toonschalen opnoemen, den heelen quarten- en quintencirkel door, met vijf en zes mollen en .kruisen, we goochelden met aïs en
bis en fisis. Och wat 'n onzin. En toen ik onderwijzer was, wist ik van
het bestaan der Chevé-methode alleen door mijn vader, die 't cijferschrift had bestudeerd voor 't partituurlezen.
De naam Beethoven heb ik op de les nooit gehoord, en de meesten
wisten niets meer van hem, dan dat er varianten op zijn naam waren,
en spraken heel familjaar van Heetboven en Beetwortel, maar verder
kwamen ze niet.
'n Methode voor den zang hadden we nooit gezien. We hadden er
niet van gehoord, dat zoo iets bestond. En zoo was 't niet alleen bij
ons, doch zoo gaat het op de meeste kweekscholen, en vaak nog erger
op normaallessen. Er. zijn natuurlijk uitzonderingen, maar 't blijven
uitzonderingen.
Waarom wordt niet, evengoed als voor andere vakken, een methode
voor het zangonderwijs gegeven?
Ze bestaan wel. En heel goede ook. Waarom wordt niet uitgelegd,
welke methode de beste is;
de noten- of de cijfermethode.
Dan zou misschien het balk-systeem spoedig geheel uit de school
verdwenen zijn.
Ik behoef slechts even de voor- en nadeelen van beide stelsels opnieuw naar voren te brengen, en ge zult allen met mij eens zijn, dat
alle balken en noten uit onze scholen moesten verbannen worden.
Immers voor het balk-systeem bestaat slechts dit voordeel, dat, waneer misschien de kinderen later naar een zangvereeniging gaan, waar
het gewone muziekschrift gebruikt wordt, ze direct weten waar de c of
de g staat. Veel meer zal er dan van alle onderwijs wel niet zijn
blijven hangen.
Want, willen we dit stelsel gebruiken, dan komen we terecht in den
schrikkelijken warboel van 10 à 13 toonladders, twee of drie sleutels,
enkele en dubbele kruisen en mollen, heele en halve, kwart, achtste enz.
rusten. Geen wonder, dat 't weer heel gauw vergeten is, vooral waar de
namen der noten al zoo onmogelijk zijn.
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En -- voor de cijfermethode is eigenlijk ook slechts één voordeel aan
te wijzen: dat ze zoo gemakkelijk is. Slechts één tonenstelsel: do, re,
mi, fa, sol, la, si, do. Dan nog 'n paar verhoogingen en verlagingen, die
natuurlijk slechts weinig in aantal zijn; rust is 0; en verder niets.
Misschien zal iemand als bezwaar aanvoeren, dat dit cijferschrift niet
den minsten steun geeft bij het zingen op zangvereenigingen. Dit nadeel
lijkt echter grooter dan het in werkelijkheid is. Verschillende zangvereenigingen hebben reeds het cijferschrift ingevoerd; en, ook al wordt
van gewoon notenschrift gezongen, toch zal, wanneer eenmaal begrepen
is, dat van een vasten grondtoon bij het zingen geen sprake kan zijn,
de „do-re-mi"-methode den grootsten steun kunnen geven.
Dat is het voornaamste geschilpunt tusschen de voorstanders van
beide methoden: of men een vasten grondtoon aanneemt, of niet.
Meestal gaat men uit van den toonladder van C. Doch waarom niet
even goed van Cis? Is C vaster dan Cis?
Men spreekt van orkest A? Doch waarom is dan de eene orkest a
hooger dan de andere?
Men haalt er de kwestie van het absolute gehoor bij ; doch nog nooit
heb ik iemand ontmoet, hoewel ik er veel musici, ook beroepszangers
naar gevraagd heb, die de ééngestreepte a op 't gehoor zuiver kon zingen.
't Is ook onmogelyk, want een zuivere ééngestreepte a bestaat niet.
Zelfs de eene stemvork geeft er 870 trillingen voor en een andere 880.
Waarom zouden we dus niet eenvoudig den grondtoon van eiken
willekeurigen toonschaal do noemen en het gescharrel met alle notennamen vermijden, vooral waar deze vereenvoudiging in school zooveeI
gemak en zooveei te grooter zekerheid geeft.
Door die grootere eenvoudigheid bereiken we ook, dat we veel eerder
en veel meer in de gelegenheid zijn tot het instudeeren van mooie
twee- en driestemmige liederen en cantates.
In vergelijking met de andere vakken zijn voor den zang slechts weinig
methoden verschenen. De voornaamste zijn wel die van Richard Hol,
van Dan. de Lange, de Groot en Terdu.
Richard Hol volgt in „de Jeugdige Zanger" het balksysteem. Hij moet
dus behandelen : in de eerste plaats de toonschalen, verder de chromatische toonschaal; spreekt zelfs van tetrachord, doorgangs- en wisselnoten, komt nog toe aan het transponeeren, kortom: hij geeft in zijn
boekjes een uittreksel uit de officiëele muziekleer.
We zouden nu verwachten een groote vereenvoudiging der theorie
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te vinden in de methoden met cijferschrift van de Lange en de Groot,
doch de verwarrende hoeveelheid is hier eer nog grooter. Ze behandelen het cijferschrift als gebaseerd op het balksysteem, zoodat ze
ook moeten komen tot de behandeling der toonschalen met den aankleve van dien.
De Groot trekt zelfs in zijn methode de parallel zoo ver, dat hij komt
tot de benaming van het balksysteem, en voert ons dan van de toonschaal van cis, door kruisen en mollen heen naar die van ces, behandelt
nog, behalve de meer bekende, het none akkoord, moduleert nog wat,
transponeert, door allerlei toonsoorten heen, en dan zijn we klaar.
Nu zult ge vragen, of dit nu de veelgeprezen vereenvoudiging is. Het
eenige verschil blijkt, dat niet de noten op balken, maar cijfers worden
gebruikt, in verband gebracht, toch weer met die noten; om u de
waarheid te zeggen; het duizelde me, toen ik die methode, ('t is nog
slechts de eerste serie) had doorgelezen en gezongen. De solfèges zijn
goed gekozen, de stukjes klimmen mooi in moeilijkheid; alles zeer waar.
Doch ik vrees, dat na eenige jaren ook van dit onderwijs het meeste
wel weer: verdwenen zal zijn.
Gelukkig ziet de tweede serie er alweer veel eenvoudiger uit, doch
lang niet eenvoudig genoeg.
Wil men het zangonderwijs op school, op de lagere school, maken
tot een opleiding in de theorie van het muziekstelsel, dan is zeer zeker
deze methode de beste, die bestaat.
Doch wil men eenvoudig-weg zangonderwijs geven, met zóóveel
muziekkennis als beslist vereischt wordt voor het zingen van 't blad,
dan geeft ze veel, en véél te veel.
En nu kan ik gelukkig wijzen op een methode, speciaal geschreven
voor onze scholen, „de Christelijke zangschool" van Terdu. Uit den aard
der zaak komt het Christelijke der methode eerst dan uit, wanneer met
het zingen van versjes wordt begonnen, en een der grootste aantrekkelijkheden der methode was voor mij juist, dat ze zoo heel weinig
versjes geeft.
Ik kan hier met m'n overzicht zeer kort zijn.
Het eerste der 4 deeltjes geeft trefoefeningen, 47 in getal, alleen voor
de do toonladder, met verhoogingen en verlagingen. Worden deze
oefeningen regelmatig flink bestudeerd, dan wordt in 1 à 2 jaar een
groote trefvastheid verkregen, waarop toch het geheele zangonderwijs berust.
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In het tweede deeltje worden de psalmen behandeld. Terdu wijst op
het soms zeer slordige kerkgezang en - wenscht dus in de eerste plaats
de psalmmelodiën behandeld te zien. Verschil van zienswijze is natuurlijk
geoorloofd. Wenscht men de psalmen niet als studie-materiaal te gebruiken, dan is er geen bezwaar tegen het terstond doen aansluiten
van het 3de deeltje.
Dit boekje geeft uitsluitend maatoefeningen, die natuurlijk tegelijkertijd toepassing en herhaling der trefoefeningen zijn. Terdu heeft m. i.
zeer juist gezien, dat voor het zangonderwijs alleen noodig is: zeer juist
treffen van alle intervallen, en goed tellen; dus goed ontwikkeld gehoor
en maatgevoel. Daarop heeft hij dus zijn 3de deeltje bijzonder gericht.
Hier komt nu ook zeer sterk uit, wat ik reeds zeide, dat Terdu zoo
weinig liedjes geeft.
In het 3e boekje geeft hij 62 oefeningen, meest ontleend aan goede
componisten o. a. Beethoven, Bach, Chopin, Mozart, Haydn, Mendelssohn, Silcher, Gluck, Weber, en anderen. Waarom ook niet? Ze hebben
zooveel mooie melodiën geschreven, die heel goed te zingen zijn; en die
vaak heel wat meer moois geven dan onze schoolliedjes.
En bij al die 62 oefeningen, slechts 4 liedjes, en dan nog wel heel
eenvoudige.
In het 4e deeltje geeft hij dan als uitbreiding meerstemmige liederen;
en met dit deeltje zijn nu in het eind van het 4e leerjaar, of in 't begin van
het 5e gekomen.
Terdu heeft duidelijk begrepen, dat bij het zangonderwijs de nadruk moet
gelegd worden op het zingen, en niet op de woorden. Waarom moeten bij
al die eenvoudige tref- en maatoefeningen woorden worden geradbraakt.
Het leidt tot de zotste woordcombinaties, en zooveel onzer liederen
munten toch al uit door bijzondere dwaasheid. En ook zeer duidelijk
heeft Terdu begrepen, dat het zangonderwijs zoo eenvoudig mogelijk
moet zijn, en dat alle overbodige theoretische ballast over boord moet.
Een accoordverbinding in een meerstemmig lied klinkt niet mooi,
omdat het de derde omkeering van een septiem of van een noneakkoord is, doch ja — omdat het mooi klinkt. En dat moeten de kinderen gaan hooren, en dat leeren ze, door heel veel te zingen, meerstemmig
te zingen, ook al weten ze niet, hoe de akkoorden gevormd zijn.
En hoe kan nu met deze methode het best het onderwijs zijn ingericht?
Veel wordt overgelaten aan het initiatief van den onderwijzer. Nergens ook is het slaafs volgen der methode nadeeliger dan bij het zingen.
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De smaken verschillen zoozeer.
In het eerste leerjaar laten we alle methode ver van ons en geven
alleen mooie versjes door voor- en nalezingen.
En ook in het tweede moet dit, naast het eerste onderwijs in het
cijferschrift en toontreffen, de hoofdschotel zijn. Waarom ook niet? We
laten de kinderen ook spreken en vertellen, voor ze teekens voor de
letters hebben geleerd, en ze hebben leeren verbinden.
Waarom zouden we bij het zingen niet juist zoo doen?
In het derde leerjaar is het reeds mogelijk eenvoudige wijsjes van het
cijferschrift te laten zingen, maar -- liefst zonder woorden, om niet te
vervallen in het geknoei met den tekst, waarover ik zoo juist sprak.
Hier dus ook, naast de trefoefeningen voorgezongen liedjes.
In het vierde leerjaar gaan we zonder voorzingen verder, daar de
kinderen nu genoeg thuis zijn in het cijferschrift, om de versjes alleen
door lezen en zèlf treffen te leeren; ook tweestemmige.
In het vijfde en zesde leerjaar kunnen we dan allen tijd besteden
aan het instudeeren van driestemmige liederen, die we te kust en te keur
vinden in de vele zangbundels, en die op zooveel verborgen plaatsjes
der partituren van grootere werken schuilen.
En dan zou ik er sterk voor zijn, om, als concessie aan het muzieklezen op zangvereenigingen, bij piano of andere instrumenten onderwijs,
in het laatst van 't zesde leerjaar iets te geven van het balk-systeem.
Hierbij sluit dan niet, zooals bij de Groot het cijferschrift aan bij het
balkschrift, doch omgekeerd.
Duidelijk moeten de kinderen weten, dat er maar één toonladder bestaat, die op verschillende toonhoogte beginnen kan.
Dus niet g = sol, want c = do. Neen, g kan alles zijn; naar gelang
van de hoogte van den grondtoon.
Dat moet duidelijk worden, dat elk zang- of muziekstukje slechts
gebouwd is op één toonschaal.
Modulaties zijn dan eenvoudig een verleggen van den grondtoon = do.
Dus do wordt niet la, of si, of sol. Doch do wordt hooger of lager.
Het is dan voldoende voor de kennis der toonschalen, indien we, na
op den onderlingen afstand der tonen gewezen te hebben: c—d = heel;
e—f half enz. de voorteekening voor elke toonschaal zoeken door
vergelijking met de do, re, mi-schaal, en die voorteekening voor elke
toonschaal inheien!
Dan weten de leerlingen zich terstond te oriënteeren.
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2 kruisen = d, dus d = do.
Zoo leeren ze begrijpen, dat alle toontreffen moet gebeuren in deze
eene toonschaal, die van do.
Hebben we zoo ons zangonderwijs volbracht, dan geloof ik, dat we
voldoende hebben voorbereid voor het leven. En ook, dat we, als we
dit alles als middel bij den zang beschouwen, wij ook het hooge doel,
het ideëele doel als ge wilt, zullen kunnen benaderen.
En welke eischen worden nu door dit zangonderwijs aan den onderwijzer gesteld?
In de eerste plaats: een grondige kennis van de theorie der muziek,
voor zoover die voor de lagere school noodig is; van het gewone muziekschrift en van het cijferschrift.
Ten tweede: een muurvaste zekerheid in het treffen van intervallen.
En ten derde: een groote liefde voor muziek en speciaal voor den
kinderzang.
Maar hoe nu, wanneer dit alles teveel blijkt voor den gewonen klasseonderwijzer?
Twee wegen staan open. Stel vakonderwijzers aan. Waarom wel voor
de gymnastiek en niet voor het zingen? dat eigenlijk nog veel meer
specialiseering vraagt? of laat elke school een extra toelage geven
voor het bezit van het toonkunst-diploma voor den zang.
Eén onderwijzer aan iedere school zou voldoende zijn; draag dien
het zangonderwijs in de geheele school op.
Het zingen zal er slechts bij kunnen winnen.
En laat mij nu ten slotte iets mogen zeggen over de muziek en de
woorden, dus melodie en tekst der liederen.
Welke melodieën kunnen in school worden gezongen?
Eigenlijk zouden we de vraag kunnen omkeeren: welke melodiën
zouden in school nièt gezongen kunnen worden?
Na een grondige studie der trefoefeningen kan er haast geen melodie
zijn, die moeilijkheden oplevert, die niet te overwinnen zouden zijn; en
in de lagere klassen geeft vóór- en nazingen de mogelijkheid schier elke
melodie te leeren. Hierover kan ik dus zeer kort zijn.
De vraag is maar: welke melodie is kunst
welke niet? Ge zult
het toch met me eens zijn, dat ook in de muziek alle banaliteit, alle
imitatie uit de school geweerd moet worden.
Welke melodie is kunst? Doch dan kunnen we ook vragen, waarom
is de eene schilderij kunst en de andere niet?
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Wanneer een werkelijk musicus, een van God begenadigde, een
melodie schrijft, onder den impuls van hevig-beroerende zielswerking,
ontstaat kunst. Niet, wanneer een mènsch, die muziek heeft gestudeerd,
een melodie schrijft bij bestaande teksten. Dan ontstaat meestal knoeiwerk. Ik zeg meestal. Er zijn gelukkig ook voor den gewonen mensch
met liefde voor de muziek, oogenblikken, waarin hij goddelijke vonken
kan afketsen.
En te hooren is dit verschil slechts voor wie met veel liefde voor
muziek zijn gehoor ontwikkelt, voor wie aanvoelt de geestelijke waarde
achter de muziek; voor wie voelt de ziel, die in de scheppingsdaad zich
uiten moèst.
En nu is het zoo jammer, dat juist onder de onderwijzers zoo weinig
menschen zijn met oor en gevoel voor het ideëel schoone. De meeste
onderwijzers kiezen hun versjes, omdat zij ze zelf geleerd hebben,
omdat anderen ze leeren, en omdat ze zich zelf niet geleerd hebben
te voelen wat in wezen schoon is. Daardoor blijven we altijd in den
sleur van liedjes, die nu al meer dan 50 jaar worden afgedraaid en
waarbij zoo weinig werkelijk mooi is.
Dan hoort men onderwijzers, menschen met eigen oordeel, nog zingen
liedjes, die ze vroeger leerden, versjes zonder zin en klank. Melodie
banaal; woorden allerdwaast. En -ze voelen niet, dat ze bespotten de
hoogheid der muziek, de heiligheid der kunst.
Dat totale gemis aan aesthetisch onderscheidingsvermogen danken
ze aan hun opvoeding.
En daarmee missen ze het ideëele in hun leven. Hun leven blijft een
dood ding, een koffiepots-gezelligheids-leventje zonder geestelijke verheffing, omdat ze nimmer beseft hebben, wat het zeggen wil: te staan
op den „Oipfel der Kunst", omdat ze niet kunnen doorvoelen de „Herfst
van Edward Koster:
„Ik ril van schoonheid".
En dat gemis openbaart zich zoo duidelijk juist bij ons volk, het volk
der nuchterheid.
Ik las juist in een artikel van Dr. Bijleveld over de Russische
ambulance:
„Als er 's avonds gebeden moest worden gaf een der soldaten het
„sein tot gebed. Dan was het plotseling muisstil in de zaal en zingende
„werd het gebed twee- of driestemmig volvoerd, altijd eindigend met
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„het zingen van het Russische Volkslied, welke over de geheele wereld
„bekende hymne daar oneindig meer populariteit geniet als het onze
„hier te lande. Dit eenvoudig gebed, voortgedragen op de zwaarmoedige
„doch welluidende klanken van het meerstemmig gezang, liet nooit na
„een diepen indruk te maken op de Nederlanders!"
Dat zijn de „onbeschaafde" Russen in hun religieus-schoonen eenvoud.
Ons volk heeft verleerd te dwepen, dronken te zijn van schoonheid. Ons
volk is voor geestelijke kultuur dood, ons volk heeft geen gevoel meer
voor poëzie in het leven, omdat het te zelfgenoegzaam is, omdat het
zich niet meer verliezen kan in aanbidding en verrukking.
En wanneer ons volk gaat dwepen, wordt het zoo'n akelig, strooperig
verliefdheids-buitje, zoo'n sentimenteele, laat-romantiekachtige, kerkhofdweeperij :
Met mijn treurige gedachte
Treed ik vaak naar 't kerkhof heen,
Daar voel ik mijn leed verzachten,
Daar voel ik mij wèl alleen.
0, vanuit die groene zoden,
Waar zij rusten, mat en moe,
Ruischt er van die lieve dooden
't Blijde wederzien mij toe.
Dat werd geleerd in de hoogste klas van een lagere school.
En heusch er zijn nog wel wanstaltiger dichtwerken, die we den
kinderen als schoonheid geven:
Daar boven is een heerlijk oord, enz. Waar zaal'gen in een blank
gewaad. God prijzen ongestoord!
Dichterlijke vrijheid zult ge zeggen. Maar had ik kinderen, ik zou
geen dichter, wie dan ook, de dichterlijke vrijheid geven hèn zulke
dolzinnige wanbegrippen bij te brengen in het gewaad van poëzie.
En waarom zouden we die versjes moeten leeren? Omdat de ouders
van onze leerlingen ze geleerd hebben? Die leerden ook niet zoo heel
veel van aardrijkskunde en geschiedenis; blijven we daar ook bij stilstaan? Omdat ze thuis gezongen worden? Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. Dan acht ik het beter, dat de ouders de versjes der kinderen leeren, dan de kinderen die der ouders.
En als er nu geen andere waren! Maar er zijn zoo heel veel mooie
versjes, zoo veel, die mooi van melodie en nièt zoo dwaas van tekst zijn.
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Waarom moeten we dan die onzin leeren, die zooveel zangboekjes
te slikken geven, vooral wanneer bij alle eenvoudige oefeningen woorden
worden gezocht.
In de zangschool van de Lange vond ik o. a.:
Rollend als een effen stroom
Schijne 't leven u een droom.
Maar na kalmte komt een tijd
Licht van enkel storm en strijd.
vóór het 2de à derde leerjaar!
Of dit:
Jan liep zoo lang en liep zoo hard,
Dat hij zich zelf verliep, o smart.
Toen liep vol schuld hij weg op 't lest,
Maar dat bekwam hem lang niet best.
't Is mij nog nièt duidelijk, wat de bedoeling is.
Alles voor kinderen van 7, 8 à 9 jaar.
Wel hem, die als 't bijtje doet,
Dat zich trouw met honing voedt;
Die, als bracht het ooit gewin,
Niet haar gif zocht met de spin.
Is, waar elk het spinweb mijdt,
't Bijtje welkom niet altijd?
Doch treffender dan deze zijn de twee laatste voorbeelden die ik
geven wil: De dagbloem en De nacht.
De zesuursbloem, zoo rijk in pracht,
Door schitterend geel en rood,
Is 't treffend beeld van jeugd en kracht
Ontluikend voor den dood.
Hoe menig jongeling en maagd,
Om 't bloeiendst schoon geroemd,
Wordt afgesneden, weggevaagd,
Als 't ras betreurd gebloemt.
En: de Nacht:
Als de leeuw van honger brult,
't Wolfgebroed zijn prooi bejaagt,
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Rust, daar 't dagwerk is volbracht,
't Landvolk, door geen zorg geplaagd.
Tot zoover de methode-de Lange. Veel beters is er niet bij. 't Geheele
werk is goed in stijl gehouden, wat ook 'n deugd is.
Uit de methode van Hol 'n enkel voorbeeld:
Kinders ! zult ge slapen gaan,
bidt met zulk een vroom gemoed,
Of ge 't voor het leste doet,
en misschien niet op zult staan!
Commentaar behoeft ik zeker niet te geven.
Veel aardiger zijn reeds de versjes bij de Groot, natuurlijk ook lang
niet alle. Maar
er zijn ten minste aardige onder.
Laat ik u uit het 2de deeltje een paar ter vergelijking voorleggen.
Eerst het akelig-zoetsappige: Vroolijke Lente (bladz. 28) . Maar daar
naast ook weer: Klein kleuterke, Goeden morgen, Mijn ezeltje en
Hansjeman.
En behalve deze methode-versjes zijn er nog zooveel andere, die
ook voor de kleinsten wel geschikt zijn. O.a. van Cath. van Rennes.
Maar ge moet er de moeite voor willen nemen ze op te zoeken. Niet
tevreden zijn met wat de zangbundels u geven, want daar is maar al
te veel bij, dat gebundeld is, omdat ze vroeger geleerd zijn, en nog
gezongen worden. Zoo in: „Kun je nog zingen, zing dan mee": „In 't
groene dal, in 't stille dal", dat uitmunt door heerlijke strooperige zoetheid. En dat van dat hoorngeschal, dat galmt door 't woud! 't Wordt
tijd, dat dat gegalm dan eindelijk ophoudt.
Maar daartegenover staan gelukkig in den bundel heel veel mooier
versjes, al blijft het te betreuren, dat er zoo heel weinig driestemmige
bij zijn.
Veel mooie nummertjes vindt ge ook in de zoo vaak met klein-achting
genoemde „Zangvogeltjes". Ik ken geen serie zangboekjes, die zoo veel
moois bevatten als deze, ook veel van de groote componisten. En ook
in den bundel van Pelser en
Zanten zijn naast veel minder geschikte
liederen, zoo om muziek als tekst, wel mooie, ook driestemmige, te
vinden, o.a. Psalm 100, Psalm 23, Psalm 121, dat overgenomen is uit
den Elias van Mendelssohn.
En voor de Vaderlandsche liederen geeft „Kun je nog zingen, zing dan
mee" ons keus genoeg. Doch jammer genoeg alles tweestemmig.

v.
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En -- er verschijnt nog steeds zooveel moois. Wèl vond ik in schier
alle bundels het „O schitterende kleuren van Nederlands vlag" enz.
Doch nog niet vond ik het nieuwere, mijns inziens veel mooiere:
Hollands vlag je bent m'n glorie.
Hollands vlag je bent m'n roem.
Ook de muziek geeft veel meer kracht en schoonheid te genieten dan
het „Vlaggelied".
Een gelukkige gedachte mag het zeker genoemd worden van Veldkamp en de Boer, om ook in hun bundel enkele Vlaamsche liederen op
te nemen.
Daaronder toch schuilen zoo veel mooie.
Laat ik u alleen herinneren aan het lied van Klokke Roeland:
Boven Oent rijst, Eenzaam en grijsd,
't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden;
Somber en grootsch, steeds storm en doodsch.
Treurt de oude held om 't Gent van heden;
Maar soms hij rilt! En eensklaps gilt
Zijn bronzen stemme door de stede.
Trilt in uw graf, Trilt Oentsche helden,
Gij Jan Hyoens, gij Artevelden:
Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand
En luide storm in Vlaanderland.
En dan het machtige slotcouplet, waarmee ik wil eindigen:
0, heldentolk, 0, reuzenvolk,
0, pracht en macht van vroeger dagen.
0, bronzen lied, 'k Wete uw bedied,
En ik versta 't verwijtend klagen;
Doch wees getroost: zie 't Oosten bloost
En Vlaandrens zonne gaat aan 't dagen.
Vlaandren de Leeuw! Tril oude toren,
En paar uw lied met onze koren.
Zing: Ik ben Roeland, 'k kleppe brand
Luide triomf in Vlaanderland.

23 Nov. '16.

D. VERÈL JR.

De groote Synode van Dordrecht
1618-19.
III (vervolg).
Bazel zond twee gedelegeerden, n.l. Dr. Wolgang Mayer en Dr. Sebastian Beckh, dezen meer als representant der Universiteit, genen als
vertegenwoordiger der Kerk. 166
Dr. Wolgang Mayer zag te Bazel het levenslicht op den 27sten Maart
1577, als zoon van den predikant Jakob Mayer. Hij sproot uit een zeer
bekende Bazelsche familie. Zijn moeder heette Agnes Capito, dochter
van den Hervormer Wolgang Fabricius Capito. Hij studeerde aan het
gymnasium en de hoogeschool van zijn vaderstad, tot hij in 1595 naar
Engeland toog en zich liet inschrijven aan het Trinity-College te Cambridge, waar hij het licentiaat in de H. Schrift haalde. In 1601 keerde
hij over Frankrijk naar Bazel terug, hielp zijn ouden vader in de ambtsbediening en volgde hem in 1605 als predikant te Bazel op. In 1611
werd hij tot doctor theologiae gepromoveerd. Na afloop van de Dordtsche
Synode maakte hij opnieuw een reisje naar Engeland. Ook was hij eenige
jaren Professor extraordinarius Theologiae te Bazel. Hij overleed in het
jaar 1653, op 76-jarigen leeftijd. Zijn gebeente rust bij Oecolampadius,
am Munster.
Tijdens de Synode schreef hij en gaf hij uit: „De vulneribus Ecclesiae
Romanae necdum Curatis", d. i. „Over de nog niet genezen wonden
van de Roomsche Kerk". Hij bezat wel de gave om pakkende titels voor
zijn boeken te vinden. Zoo schreef hij o. m.: „Der weisze Teufel; Die
geistliche Bad-Cur; Spiegel der geistlichen Arzney aller Kranken." 167
Op de Synode sprak hij over het Vde artikel, dus over de volharding
der heiligen. Balcanqual zegt ervan: „He did rather like an Orator than
a School-man". 168 ) Vooral de Remonstranten waren over zijn rede niet
bijster tevreden. Volgens hen zou hij geroepen hebben: „Pelagius wordt
door de Remonstranten uit de hel gehaald en in den hemel geplaatst;
raar: Augustinus trekt m-en uit den hemel naar de hel. Doch Pelagius
)

)

moet weer naar de hel en Augustinus zal triumfeeren in den hemel.
Met den bijl van Augustinus zal men al deze onvruchtbare boomen afhouwen." Van de Synode sprak hij als een „sancta Synodus", als een
heilige Synode, terwijl hij de Merwede-stad prees als „de heilige stad,
onze moeder, het hemelsche Dordrecht." Volgens de Remonstranten
waren echter vele leden der Synode met zijn pluimstrijkende woorden
niet bijzonder ingenomen. 169)
Zijn collega Dr. Beckh, eveneens te Bazel geboren (1583), sproot ook
uit een aanzienlijke familie. Hij dankte zijn vorming inzonderheid aan
J. J. Orynaeus en Polanus à Polensdorf. In 1610 volgde hij den laatsten
op als hoogleeraar, eerst voor het Oude en daarna ook voor het Nieuwe
Testament. In 1611 werd hij doctor theologiae. Door een reis naar
Frankrijk en Engeland met de Gereformeerden in deze landen bekend
geworden, trad hij als een der „Haupt-begri nder" van de streng-confessioneele richting in Duitsch-Zwitserland op. 170)
Beckh sprak op de Synode over deze dwaling der Remonstranten:
„gratiam regenerationis esse resistibilem" (dat de genade der wedergeboorte wederstandelijk is). 171) Van dezen Beckh liep later de legende,
dat hij, als de Synode ter sprake kwam, even zijn fluweelen mutsje
oplichtte, het hoofd boog en zeide: „Sacro-sancta Synodus" (allerheiligste Synode). 172)
Na hun terugkeer in Bazel brachten Mayer en Beckh bij den Raad
der stad mondeling verslag uit van hun wedervaren te Dordt. In een
protocol van 14 Augustus 1619 leest men deze woorden: „Doktor
Sebastian Beckh und Doktor Wolgang Mayer haben relatirt, was auf
dem Synodo Dordracensi verhandelt worden. Bleibt dabey." 173).
Bern zond Dr. Marcus Rütimeyer, terwijl Schaffhausen Ds. Johannes
Conradus Cochius had afgevaardigd, zijn pastor primarius.
Volgens de Remonstranten zou Rütimeyer de Synode hebben geadviseerd om niet hen op dezelfde wijze te handelen als Bern gedaan had
met een zekeren Samuel Huber, dien zij eenvoudig uit hun territorium
verbannen hadden. 174)
De Zwitsers waren op de Synode zeer gezien, in weerwil dat aangaande hen de vreemdste geruchten rondliepen. In heel Nederland, en
vooral te Leiden was rondgestrooid, dat zij het met het gevoelen der
Remonstranten eens waren. De oorzaken van deze geruchten waren vele:
Een van de Zwitsersche deputaten had bi* het ontbijt beweerd, dat
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deze controversen alleen in Nederland konden geboren worden; de
Utrechtsche Remonstranten (een tijdlang leden der Synode) hadden zich
in de kwestie'van den doop der heiden-kinderen in 't oog loopend met de
Zwitsers homogeen verklaard; ook hadden de Zwitsers verteld, dat zij
juist om de gedeelde gemoederen te verzoenen zoo'n verre reis hadden
gemaakt. Al deze geruchten, dat de Zwitsersche gedeputeerden met de
Remonstranten gemeene zaak maakten, bleken echter een loos alarm.
Bogerman had hun ..dan ook gezegd, dat juist op de Zwitsers aller hoop
in de Nederlanden gevestigd was en dat zij zich aan de vleierijen der
Remonstranten niet moesten storen. Dr. Mayer schreef in die dagen naar
Bazel: „Und sihet man in dem gantzen Land auf kein Nation mehr als
auf die unserige." Hoe dwaas al deze praatjes waren, kan voldoende
blijken uit gezegden als deze, geput uit de brieven der Zwitsers: „Die
Arminianer erzeigen sich überausz frech und widerspenstig wider ihr
Oberkeit; sie sind gefarliche und schlipferige Leüthen und Naben einen
wunderlichen Betrug gebraucht." 175 )
Wat hun instructie aangaat, valt nog het volgende te vermelden:
Breytinger was bijzonder op het hart gedrukt sober en voorzichtig in
zijn spreken te zijn. Hij moest er voor zorg dragen, dat „neue zuvor nicht
gebrauchte und gefahrliche Redens-Arthen vermitten werden." Ook werd
hem opgedragen de infralapsarische formuleering voor de Canones te
gebruiken. De andere Zwitsersche afgevaardigden kregen ongeveer
dezelfde opdracht. 176)
Op de Synode gaven zij soms echt-practische adviezen, bijv.: „Een
predikant van middelmatige geleerdheid, maar vroom en vredelievend,
gaat boven een predikant, die wel geleerd is, maar tevens strijdlustig
en twistziek." 177 )

f. De Genèvers.
Sinds de Reformatie had er een zusterband tusschen de Nederlanden
en Genève bestaan, welke nog steeds inniger werd. In benarde tijden
had men in de Vereenigde Provinciën Genève niet slechts moreel, maar
ook finantieel zeer gesteund. 178 ) Welke zijde Kerk en academie in het
Arminiaansche twistgeding zouden kiezen, werd geen oogenblik in
twijfel getrokken. Zelfs aarzelden de Staten-Generaal de Geneefsche
theologen uit te noodigen, niet omdat zij niet zuiver in de leer zouden
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zijn, maar om den schijn .te vermijden, dat men ook uit de buitenlanders
alleen vurige Calvinisten wilde saamroepen. 179) Toch stapte men over
dit bezwaar heen en zoo ontving „la Véritable Compagnie des Pasteurs"
te Genève in September 1618 de meest vleiende brieven met de uitnoodiging ook Geneefsche Godgeleerden aan de Synode van Dordrecht te
doen deelnemen. 180 ) Reeds had men in de stad van Calvijn met verklaarbare verwondering naar deze invitatie uitgezien. (eeneva hath
much stomached, that they were so long forgotten). 181)
In overleg met de magistratuur werden nu Diodati en Tronchin ter
Synode gedeputeerd. Jean Diodati werd 3 Juni 1576 te Genève geboren
en 6 Juni gedoopt. Reeds als knaap trok hij door zijn fijn vernuft en
gezond oordeel aller aandacht tot zich. Zijn opleiding ontving hij aan
de hoogeschool zijner geboortestad. Reeds op 19-jarigen leeftijd werd
hij tot doctor theologiae bevorderd, terwijl hij, twee jaar later, door
toedoen van Beza, tot professor in de Hebreeuwsche taal werd aangesteld. Als kanselredenaar heeft Diodati in die dagen zijn wedergade niet
gekend. Zijn roem als welsprekend prediker klonk door alle landen van
Europa. Ook als hoogleeraar had hij groote verdiensten en kwamen de
studenten van heinde en ver naar de stad van Calvijn om Diodati te
hooren. Groote bewondering koesterde hij voor den beroemden reformator van Genève, Calvijn. 182) Als men echter van hem zegt: „Il ne
croyait pas possible de bien penser lorsqu'on pensait autrement que
Calvin", klinkt dit wel een beetje overdreven. 183)
Hier te lande genoot Diodati groot aanzien. In de hoogste kringen
was zijn persoon gezocht. Zijn redenaarsgaven heeft hij èn te Dordt èn
te 's-Gravenhage ten toon gespreid. In den . Haag predikte hij voor
Prins Maurits en vele aanzienlijken inde hofkapel. 184 ) In Dordt predikte
hij soms in vloeiend Italiaansch, ofschoon weinigen deze taal verstonden.
(De Remonstranten dreven later met deze vertooning den spot). 185 )
Zelfs als hij op de Synode in publieke zitting spreekt over het onderscheid tusschen het tijdgeloof en het oprechte geloof, doet hij dit volgens
Balcanqual „very sweetly", precies zooals hij pleegt te prediken, „not
as Doctours use to do in Schools." 186 ) Geen wonder, dat men in Leiden
alle moeite deed om dezen geleerde aan zijn hoogeschool te verbinden
(zelf schrijft Diodati: L'affection envers nostre public a passé si avant
que plusieurs m'ont sondé pour me tirer en l'Acadérnie de Leiden dont
tous les maux sont procédés). 187)
-
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De Remonstranten zullen zeer over hem klagen: 188) Toen zij bij alle
buitenlanders en dus ook bij hem een bezoek brachten, moet hij hun
verweten hebben, dat zij Calvijn hadden versmaad. Op Zondag, den 9den
December, heeft hij in een predicatie te Dordt de Remonstranten „met
veele smaetredenen doorgenomen." Ook zou hij op Oldenbarnevelt deze
woordspeling gemaakt hebben: „Les canons de Dordrecht ont emporté
la tête de Barneveld." Isaak d'Israeli noemde dit woord later „a miserable pun." 181 ) 't Is zeker, over Oldenbarnevelt dacht hij allerminst
gunstig: „Il vouloit séparer la Hollande de la Généralité, s'y rendre
maistre, occuper les meilleurs offices pour ses enfans et gendres, avoir
tous les Magistrats et surtout les Advocats ou Pensionaires des villes
tous à sa dévotion et cordelle et en somme ériger une nouvelle tyrannie^,
zoo meldt hij den Raad van Genève. 19 °) Sommigen verhalen, dat hij
zelfs aan den Franschen gezant Du Maurier zou .geschreven hebben, dat
zoolang het hoofd der Arminianen (Barneveld) in 't leven was, de Kerk
geen rust zou hebben. 191 )
Met de Synode is Diodati bijzonder ingenomen („Dieu merci, cete
assemblée synodale est toute composée -de piété, gravité, modération,
et on y void reluire en toutes ses actions l'esprit de Dieu") . 102 ) Met
Gomarus houdt hij een sterk pleidooi voor het weglaten van de Apocryphen uit den Bijbel. 193 ) In de commissie voor de redactie der Canones
krijgt ook Diodati zitting 194) Bij het debat over de boekencensuur
raadde hij aan rekening te houden met den aard van ons volk, dat de
vrijheid mint en het daarom geen te zwaar juk op te leggen, daar niets
zoo zeer de beste pogingen tot reformatie krachteloos maakt, als een
te groote strengheid en ijver om alles in eens te verbeteren. 195)
Toen de zaak van Maccovius aan de orde werd gesteld, meende
Diodati dat het een kwestie was, die alleen den Nederlandschen Kerken
aanging en wilde hij haar uitstellen tot de buitenlandsche leden vertrokken waren. '°°)
Op de Dordtsche Synode was Diodati een der belangrijkste figuren.
Théodore Tronchin, 197 ) 17 April 1582 te Genève geboren, studeerde
eerst onder de auspiciën van Theodorus Beza, trok naar Bazel en Heidelberg en bezocht verschillende academiën in Holland, Engeland en
Frankrijk. Zoo was hij ook , een leerling van Gomarus, onder wien hij
te Leiden in 1604 onder algemeene toejuiching eenige stellingen over
de erfzonde verdedigde. 198 ) In 1606 doceerde hij in Genève 't He-.
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breeuwsch, terwijl hij in 1615 als hoogleeraar in de Oostersche talen
aan de Geneefsche hoogeschool werd benoemd. Tevens was hij predikant en lid van de „Compagnie des pasteurs" te Genève. Een zijner
leerlingen was de later beroemd geworden Hollander Johannes Smetius. 199 ) Ook Tronchin viel de eer te beurt de Kerk van Genève op de
groote Synode van Dordt te mogen vertegenwoordigen. Hij gold dan
ook in zijn geboortestad als een „personnage d'expérience et de grand
savoir." 200 ) Met collega Diodati ging hij geheel accoord „en matière de
religion." 201)
Helaas, nauwelijks in Dordt aangekomen, werd hij ziek. Diodati
schreef dan ook naar huis: „Monsieur Tronchin est au lit avec la fièvre
et un grand rheume, mais, comme j'espère, sans danger." 202)
Natuurlijk trad hij te Dordt niet zoo op den voorgrond als zijn beroemde collega Diodati. Eens sprak hij (wijl nu Diodati ziek lag) op
de Synode in open zitting over de volharding der heiligen. Volgens
Balcanqual deed hij het „with good commendation". 203 ) In de twistzaak van Maccovius kwam hij eensklaps zeer scherp uit den hoek; hij
beweerde, dat men Maccovius niet anders mocht behandelen dan de
Remonstranten; ook hij moest uit zijn geschriften gehoord worden. 204)
De beide afgevaardigden uit Genève bereidden den . Nederlandschen
Kerken nog een goede ure. Toen bij de constitueering der Synode ook
de buitenlandsche Godgeleerden om hunne credentiën werden gevraagd,
werd aanstonds door de politieke Commissarissen verklaard, dat men
de buitenlanders niet om „exhibitie van commissie" zou mogen „porren";
zij hadden n.l. hunne credentiën reeds vroeger bij de Generale Staten
ingediend. De afgevaardigden uit Genève verrasten echter de broeders
met een schrijven namens hun Kerk aan deze illustre vergadering, waardoor zij dan ook den bijzonderen lof der Synode inoogstten. Dit schrijven
viel zóó in den geest, dat besloten werd het alom bekend te maken en
het in de „handelingen" 'der Synode te laten afdrukken. 205)
Diodati en Tronchin waren voorts van gedachte, dat het 't beste was
de Remonstranten uit hunne boeken te oordeelen. 206)
Als iets gansch bijzonders meldt Balcanqual, dat de afgevaardigden
van Genève bij het geven van hun oordeel over de V artikelen de theses
niet bevestigden door redenen, aanhalingen uit de .Schrift en de Patres,
maar hun gronden louter bestonden uit schriftuurplaatsen, deze echter
voorgesteld „in a very fine contexture and frame. 207)
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Nog deelen we mede, dat de Genèvers veel aanzien op de Synode
genoten, zooals Diodati zelf schrijft: „Nous vous dirons donques, que
nos personnes ont esté extrêmement bien vuës en l'assemblée." 208 )

g. De Bremers.
Ook uit\ de Hansestadt Bremen verschenen er afgevaardigden op de
Dordtsche Synode. De uitnoodiging om drie of vier van zijn „furtreffliche
und gelehrster Theologen" te zenden, was echter door den Raad niet
met gejuich begroet. Wel is waar bestond er tusschen Bremen en de
machtige Republiek der Nederlanden een voor de Hansestadt niet onvoordeelig handelsverdrag, ook behoorde Bremen nu eenmaal tot de Gereformeerde Kerken; maar aan de andere zijde was het bedenkelijk den
schijn op zich te laden, dat men in strijd met de Augustana handelde
en zich innerlijk van de andere Hansesteden Hamburg en Lübeck te
vervreemden. Van twee kwaden koos men echter het kleinste en besloot
men aan de vriendelijke uitnoodiging gevolg te geven, vooral omdat
Bremen in zijn afvaardiging waarlijk niet alleen stond. Den 1 sten September verscheen de Burgemeester met drie raadsheeren in het ministerie
van predikanten met de mededeeling, dat de Senaat had goed gevonden
drie theologen ter Synode van Dordrecht te zenden. Het waren Dr. Matthias Martinius, Dr. Ludwig Crocius en Dr. Heinrich Isselburgius, hoog-leeraren aan de Illustre School te Bremen. Uit gehoorzaamheid aan de
Overheid werd de opdracht aanvaard. 209)
Matthias Martini, 210 ) in 1572 te Freienhagen geboren, was in 1595
hofprediker te Dillenburg, 1596 hoogleeraar te Herborn, 1607 predikant
te Emden en in 1610 hoogleeraar in de theologie en philologie en rector
aan de Illustre School te Bremen. Door hem kwam deze School (feitelijk
een Universiteit van den tweeden rang) tot grooten bloei. Hij was een
man van kleine gestalte, bij het studeeren lag hij gewoonlijk op den
grond te midden van een labyrinth van boeken, maar in den schijnbaar
nietigen man huisde een heldere geest. Zijn „Lexicon philologico-etymologicum" verkreeg een Europeesche vermaardheid. Toen hij naar Dordt
toog, was hij een man in de volle kracht van zijn leven. Was hij ook
een gestreng Calvinist? De Bremers waren ten allen tijde afkeerig
geweest van de strengere opvatting der praedestinatie; een „melanchtonische" weekhartigheid was in Bremen traditie. In de geheime instruc-
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tie der Bremer afgevaardigden stond dan ook, dat zij moesten ijveren
voor een moderata doctrina (voor een gematigde leer) en alle scherpe
„Redensarten und Meinungen" hadden te mijden, daar Bremen immers
sine fuco et fraude (zonder bedrog en list) tot de Augustana was toegetreden. Onder de Bremers zou Martinius vooral pleiten voor een universalistisch karakter van Christus' zoendood. Dit standpunt heeft hem op
de Synode veel leed berokkend. Waar de Synode van Dordrecht niet
uitliep op een verzoening met, maar wel op een veroordeeling van de
Remonstranten en ieder, die naar het Remonstrantisme overhelde, in
verdenking kwam, daar was voor mannen als Martinius de positie al
zeer moeilijk en viel in deze atmosfeer hun het ademen zwaar. Of
Martinius tijdens of na afloop van de Synode gezegd heeft: „We zijn
door den Praeses en zijn assistenten, die een Synode voor zich houden,
bedrogen; nooit in mijn leven kom ik weer op een Synode; o Dordrecht,
had ik u maar nooit gezien!", doet er weinig toe. Zijn wegblijven van
de Synode zegt meer dan vele woorden. 211)
Vooral met Oomarus, Scultetus en Sibrandus Lubbertus kreeg Martinius het aan den stok. Het verhaal liep, dat. reeds op de heenreis naar
Dordt tusschen Oomarus en de Bremers een hevige woordenstrijd had
plaats gehad. Oomarus, die nog in 1607 Martinius voor het hoogleeraarschap aan de academie te Leiden had aanbevolen, bemerkte al
spoedig, dat hij zich in dezen had vergist. Toen Crocius zich in Amsterdam ook nog de woorden liet ontvallen: „Arminius, piae memoriae"
(vromer gedachtenis), liep de maat over en riep Gomarus in hevige
woede uit: „Quid piae memoriae, imo perditae" (wat vromer gedachtenis, zeg liever verfoeilijker gedachtenis) ! Is dit verhaal juist (het komt
alleen van Remonstrantsche zijde), 212) dan was de verhouding tusschen
Gomarus en de Bremers reeds gespannen. Trouwens, nauwelijks waren
de Zwitsers in Dordt aangekomen, of zij vernamen, dat de Bremers den
Arminianen onder het voorwendsel van billijkheid niet ongenegen
waren. 213)
De strijd op de Synode moest dus komen en hij kwam, toen Martinius
leerde, dat Christus niet alleen de Uitvoerder, maar ook de Auteur van
onze verkiezing was. Aanstonds sprong Oomarus op, wierp zijn handschoen weg, riep woedend uit: „Ego hanc rem in me recipio" (ik neem
deze zaak op mij), daagde Martinius uit met het bekende spreekwoord:
„Ecce Rhodum, ecce saltum" (toon nu wat gij kunt) en vraagde de
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Synode oen een duel, d. w. z. met woorden. Martinius ging echter op
deze uitdaging niet in. en de Praeses liet het incident voor wat het
was. 214) Toen de Bremer hoogleeraar later op deze materie terugkwam,
hield'Oomarus „somewhat better advised" zich stil. 215 ) Opnieuw scheen
de eendracht verstoord te worden, toen Martinius beweerde, dat God
een natuurlijke oorzaak der bekeering was. Nu was het Sibrandus Lubbertus, die hem aanviel. Maar de Praeses „cut them off." 216) Nauwelijks
hadden de Bremers (trouwens zij alleen) „a milder course" bepleit in
zake de Remonstrantsche predikanten van Kampen, of Gomarus (volgens
Balcanqual Martinius' „professed enemy") vroeg het woord. Nu ging
het scherp tusschen de beide hoogleeraren toe (Gomarus and Martinius
fell foul), wel 'n beetje in strijd niet de waardigheid van zulk een plechtige vergadering. Na afloop dezer zitting werd reeds verteld, dat Martinius de Synode wilde verlaten en zijn collega's met hem. 217 ) Den volgenden dag kwam Sibrandus Lubbertus op de „natuurlijke oorzaak" van Martinius terug. Scultetus liet zich ook niet onbetuigd, terwijl Gomarus
dingen beweerde, welke (volgens Balcanqual) slechts „a mad man" zoo
zou zeggen. 't Debat ontaardde inderdaad in hatelijkheden. Toen nu
ook nog Bogerman Gomarus vriendelijk bedankte voor diens geleerde,
deftige en gepaste rede, rees een sterk vermoeden, dat zelfs de Praeses
iíI het complot tegen Martinius was. Deze bedwong zich echter, beantwoordde alleen de beleefde vragen van den Harderwijker hoogleeraar
Thysius en zeide toen, dat het hem leed deed, dat dit nu de belooning
was voor zijn verre reis. 218 ) De Bremers dachten nu althans ernstig aan
vertrek en Martinius zag men voorloopig op de Synode niet meer. 219)
Gelukkig, dat de Engelschen, de bisschop voorop, alle moeite aanwendden een verzoening tot stand te brengen, waarin zij vrij wel slaagden.
Ook Sir D'udley Carleton schreef een brief aan den Praeses, welke niet
naliet de gerezen spanning weg te nemen. Gomarus en Sibrandus Lubbertus hielden zich meer stil. 220) ' Toen Martinius dan ook sprak over de
Godheid van Christus, luisterde de gansche Synode zeer zedig toe en
bedankte Bogerman hem op de hartelijkste wijze. 221)
Den laden Maart las Martinius zijn gevoelen voor over het tweede
artikel. Op het punt van het universalistisch karakter van Christus'
kruisdood, ging hij met de Renïonstranten accoord. Ook veroordeelde
hij vele dingèn zoowel in de Contra-Remonstranten als in de Remonstranten, maar meerendeels in de Contra-Remonstranten. 222) Nog eenmaal
-

-
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kwamen de Bremers in hun kracht, toen het n.l. ging over de hardere
uitdrukkingen der Oomaristen. 22.1)
Dat Martinius niet het volle vertrouwen op de Synode genoot, had hij
voor een deel ook zich zelf te wijten. Na den dood van Arminius had
hij in zeer gunstigen zin over dezen aan Vorstius geschreven. 224) Mag
men den geciteerden Remonstrant Poppius gelooven, dan had Martinius
met hem in 't donker een heimelijk onderhoud op de „Nieuwe Brug" te
Dordrecht (8 Februari 1619). 225 ) Ook stond hij tijdens de Synode met
Vorstius in briefwisseling, maar deze was over hem niet geheel content:
„Ik heb aan den Bremer Martinius geschreven en hij heeft mij ook
geantwoord, sed non ex meo voto et bonorum" (maar niet naar mijn
en der goeden wensch) . 226 ) Zoo zou hij onder vier oogen aan een der
geciteerde Remonstranten gezegd hebben, dat „de Synode niet anders
was dan een politicum schema, een politiek tooneelspel". 227)
Aan Carolus Niellius, ook een der geciteerden, zou hij verklaard hebben: „Ik wil liever geheel Pelagiaansch zijn dan Piscatoriaansch of van
Beza's gevoelen." 228 ) Zulke uitdrukkingen tegenover de geciteerde Remonstranten waren ongepast en de Remonstranten zullen Martinius'
woorden wel niet voor zich gehouden hebben. Geen wonder, dat men
op de Synode Martinius meed.
Ludwig Crocius, 2211 ) oudste zoon van Paul Crocius, den schrijver van
het bekende martelaarsboek, werd in 1586 te Laasphe geboren. In 1604
te Marburg magister geworden, werd hij in 1608 te Schwallbach predikant en superintendent in zijns vaders plaats. In 1609 begon hij een
groote studiereis naar Bremen, Marburg, Bazel (hier promoveerde hij
tot doctor theologiae) en Genève. Tijdens zijn verblijf te Bremen werd
hij tot het professoraat geroepen in de theologie en philosophie aan de
Illustre School aldaar (1610). Toen deze geleerde, die wetenschappelijk
veel beloofde, naar Dordrecht toog, was hij ruim 32 jaren oud. Vandaar
dat hij achter zijn ambtgenoot Martinius zich bescheiden schuil hield.
Slechts een enkele maal trad hij naar voren. Eens bestrafte hij den
kerkelijken Praeses over diens heftige rede, gehouden bij de dimissie
der Remonstranten. 230 ) Zelf werd hij op scherpe wijze aangevallen door
Scultetus, die hem beschuldigde een Jezuïetische terminologie in de
Gereformeerde theologie te willen invoeren. Maar tot groote verbazing
van velen bleef Crocius zwijgen. Ook toen Gomarus tegen hem optrad
en de Synode waarschuwde voor mannen, die zulke monstra, portenta
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vocabulorum (monsterachtige en ongerijmde woorden) gebruikten,
waarbij zijn oogen vuur schoten en zijn woorden vlijmden, hield Crocius
zich stil en was hij zijn passiën volkomen meester. 231)
Later sprak hij in 't publiek een uitvoerige rede uit over de rechtvaardigmaking van den zondaar voor God. Volgens de Remonstranten deed
hij nu alle moeite de Synode in . het gevlij te komen. „Hij achtte het
beter", zoo begon hij, „dat de behandeling dezer materie aan den hoogleeraar Sibrandus Lubbertus ware opgedragen, die reeds tegen Bertius
daarover den degen getrokken had, maar waar hem de uiteenzetting
van dit onderwerp was toebetrouwd, had hij zich gaarne bereid verklaard in deze Synode daarvan te spreken." Hij droeg zijn rede voor
op zeer bewegelijke wijze, nu eens diep zuchtend, dan weer bulderend.
Vooral Bertius, een der Remonstranten, moest het ontgelden. Hij eindigde
met zoovele aanroepingen van den Naam des Heeren, dat sommige
auditores (in twijfel zijnde, of hij oreerde dan wel bad) nu eens met
gedekten, dan weer met ongedekten hoofde toeluisterden. 232)
In zake het tweede der V artikelen leverde hij een afzonderlijke sententie in. Waar Martinius pleitte vóór en Isselburg tegen het universalistisch karakter van Christus' kruisdood, koos Crocius een middenweg.
Hij beweerde, dat Christus door zijn lijden en sterven ook eenige bovennatuurlijke voordeelen voor de goddeloozen verworven had (zooals de
prediking van het Evangelie der genade), maar in geen enkel opzicht
eenige vergeving van zonden of verzoening met God. Feitelijk nam hij
in dezen toch tegen zijn ouderen collega Martinius positie. 233)
Later zou Crocius nog een beroemd Godgeleerde worden. Hoog geëerd
stierf hij te Bremen in het jaar 1653.
Heinrich Isselburg, 234) in 1577 te Bremen geboren, werd in 1607
leeraar aan het gymnasium te Duisburg, in 161.2 pastor primarius aan
de Liebfrauenkirche van zijn vaderstad en in 1617 doctor en theologisch
professor aan de Illustre School aldaar. Hij wordt genoemd: vir apostolicae simplicitatis amantissimus (een zeer beminnelijke man van apostolischen eenvoud). Hij bleef minder bekend dan zijn beide collega's. Niet
steeds was hij het met hen eens.
In open zitting sprak hij op de Synode over de leer der voldoening,
waarbij hij de Socinianen en Vorstius bestreed. Hij beweerde, dat in
Christus was één persoon, twee naturen, drie ambten en vier hoofdweldaden. (Hij was ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heilig.
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heid en volkomene verlossing geworden) ; deze noemde hij de vier
wielen van den wagen der zaligheid. 23-1)
De Bremers namen een geheel eigen positie op de Dordtsche Synode
in. Zoo leerden zij ook, dat niet alleen geloovige ouders niet behoefden
te twijfelen aan de uitverkiezing en de zaligheid hunner jong gestorven
kinderen, maar dat alle kinderen, stervende in hun kindsheid, mits gedoopt zijnde, zekerlijk de zaligheid deelachtig werden. Dit was hun niet
slechts een judicium charitatis (een oordeel der liefde), maar ook een
judicium certitudinis (een oordeel van zekerheid). 236)
Hoewel hun aandringen op het openlijk veroordeelen van sommige
hardere uitdrukkingen der Oomaristen geen succes had, hebben zij toch
de Canones onderteekend. Van Remonstrantsche zijde is dit vooral aan
Martinius zeer kwalijk genomen; hij zou hierdoor zijn consciëntie geweld
hebben aangedaan. Zelfs werd gefluisterd, dat zijn rectorschap aan de
Illustre School te Bremen gevaar liep, als hij niet geteekend had. Wat
doet een vader van „negen" kinderen (in werkelijkheid had hij slechts
één kind!) niet om' den broode! Terecht zegt Iken, dat Martinius de
Canones daarom kon onderteekenen, omdat zij in infralapsarischen geest
waren opgesteld. De Dordtsche leerregels kwamen niet in strijd met de
in de instructie geeischte doctrina moderata en sommige distincties van
Martinius werden woordelijk in de Canones opgenomen. 237)
Dat de Bremers alle pogingen in 't werk stelden de hardere uitdrukkingen der Contra-Remonstranten veroordeeld te zien, was ook, wijl zij
vreesden, dat de Lutherschen zich aan de Dordtsche besluiten zouden
stooten. Daarom deden ze alle moeite om de Lutheranen met de Dordtsche Synode te verzoenen . Dit is hun echter niet gelukt. 238)
.-

-

h. De Emdenaren.
Ook uit Emden, eens de herberg der Nederlandsche Gereformeerden,
zijn twee afgevaardigden ter Dordtsche Synode aanwezig. Aan den
Raad te Emden waren de bekende uitnoodigingen gericht, die ze eenvoudig aan den Kerkeraad doorzond, opdat deze twee wakkere gedelegeerden zou ,,uitkippen". 239)
Allereerst werd afgevaardigd Daniël Bernard Eilshemius, 240) de zoon
van' Bernard Bouwe Frisius. Hij werd in Eilsum geboren in 1555, toen
zijn vader aldaar predikant was. Op 21-jarigen leeftijd werd hij zelf predikant te Eilsum. Hij maakte . hier, als bekwaam predikant, grootera

opgang en trad onder zijn collega's zóó op den voorgrond, dat hij
zelfs praeses werd in 't Coetus, in 't „Oreetmerampt." In 1583
te Emden beroepen, bedankte hij. Toen er echter nogmaals een
roeping van Emden's Kerk op hem werd uitgebracht, nam hij ze aan.
Sedert 15 September 1583 is hij predikant te Emden tot zijn sterfjaar
in 1622. Ook hier was hij tal van jaren voorzitter van het Coetus (vergadering van predikanten).
Op de Synode zal Eilshemius zijn zoon ontmoeten, die namens Friesland's Kerken ter vergadering is.
Zijn collega was Ritzius Lucas Grimershemius, 241 ) de zoon van Lucas
Ritzius. Hij is geboren in Uphuizen in 1568 en te Orymersum opgevoed.
In 1596 ging hij als dienaar des Woords naar Luitsborg, vandaar naar
Jarsum en in 1597 naar Emden. Hier overleed hij. op 2 November 1631.
Ook hij was vele jaren voorzitter van 't Coetus.
Van hem vertellen . de Remonstranten, dat hij het preeken van den
Catechismus nog meer noodig achtte dan over een tekst uit de H. Schrift;
wat zoo wel niet gezegd zal zijn. 242)
Balcanqual drijft den spot met de Emdensche broeders vanwege hun
wijdloopige adviezen en redevoeringen. Vooral „the coldest weather"
van den geheelen winter maakte eens ' de lectuur hunner sententiën nu
juist niet smakelijker. 243)
De Remonstranten waren over hen ontevreden, daar zij met beslistheid
tegen hen partij . kozen. 244 ) Bij de behandeling van het gravaam-en over
de rechte wijze van catechiseeren vertelden de Emdenaren nog, dat zij
reeds kort na 1520 een klein catechisatie-boekje hadden. Voorts wezen
zij op den grooteren Catechismus van Johannes a Lasco. Bij deze . gelegenheid verhaalden ze ook nog, dat er bij hen 's zomers niet uit den
Catechismus werd gepredikt; in den winter wel, maar dan zeer kort. 245)
De beteekenis dezer buitenlandsche afgevaardigden was uiteraard niet
zoo groot, maar zij waren trouwe Calvinisten, op wie men rekenen kon.

i. De Nassauers.
Ook uit Nassau en Wetteravië waren afgevaardigden op .de Dordtsche
Synode. In Nassau was een der voornaamste Gereformeerde hoogescholen, van welke een zuiver geluid klonk. Vandaar dat men zelfs een
oogenblik aarzelde zulke stoere Calvinisten uit te noodigen, om den
schijn van partijdigheid te ontgaan. 246)

Op 17 December kwamen de beide gedeputeerden de Synode-zaal
binnen. De brieven van de Staten-Generaal werden gelezen, de eed werd
door hen afgelegd en nu verwelkomde hen de Praeses, terwijl hij hun het
doel van hun komen ter Synode voorhield en hun verklaarde, wat de
Nederlandsche Kerken van hen mochten verwachten. 247)
De oudste afgevaardigde was Dr. Johannes Bisterfeldius, hofprediker
en superintendent te Siegen. Zijn komen te Dordt heeft 'n tragischen
afloop. Reeds den 18den Januari 1619 overleed hij, nauwelijks een maand
lid der Synode. Op den 22sten Januari werd hij op zeer eenvoudige wijze
te Dordt begraven. Nooit heeft hij zijn „Héimat" teruggezien. Hij schijnt
een vriend van den Bremer Martinius te zijn geweest. 248)
Zijn collega was Dr. Johannes Henricus Alstedt, 249 ) in 1588 bij Herborn geboren. Hij studeerde te Herborn. In 1608 werd hij privaat-docent.
In 1610eerst buitengewoon, werd hij in 1615 gewoon hoogleeraar in
de philosophie. In 1619 ging hij als zoodanig over in de theologische
faculteit. Later zou hij de hoogeschool te Herborn verlaten en naar Weiszenburg verhuizen (1629), waar hij in het jaar 1638 overleed. Onze
Alstedt was in zijn dagen zeer gezien en werd door zijn warme vereerders als een geleerde van den eersten rang gehuldigd. Hij had een
zeer vruchtbare pen en schreef groote encyclopaedische werken over
theologie en philosophie. In de philosophie heette hij een Ramist. Men
legde hem nog al eens plagiaat ten Iaste. Of hij de wetenschap verder
gebracht heeft, wordt betwijfeld; wel hebben zijn werken deze waarde,
dat men den stand der theologische en philosophische wetenschappen
uit die dagen er nauwkeurig uit kan naspeuren.
Met Alstedt deed een chiliast zijn intrede op de Dordtsche Synode. In
zijn „Tractatus de mille annis" berekende hij den aanvang van het
duizend-jarig rijk in het jaar 1694. Hij kon dus volgens eigen becijfering
nog eerst rustig de Synode bijwonen.
Op de Dordtsche Kerkvergadering sprak hij over de Remonstrantsche
dwalingen in het IIIde en IVde artikel vervat en pleitte hij voor de leer
van de onwederstandelijkheid der genade. Volgens 't getuigenis der
Remonstranten had hij van deze niet slechts Pelagianen, maar zelfs
Godslasteraars gemaakt. 250)
Eens zou hij Poppius en Naeranus (geciteerde Remonstranten) op
straat hebben ontmoet en op hun vraag, hoe het stond met de veroordeeling der hardere uitdrukkingen van de Oomaristen, geantwoord heb-
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ben, dat men deze „phrases duriores" wel gaarne had veroordeeld, maar
dat gevreesd werd voor oneenigheid tusschen Vorsten en Republieken. 251)
Nog zou ter Synode verschijnen Ds. Georg Fabricius, predikant te
Windeck, als plaatsvervanger van Dr. Bisterfeldius. Den 11 den Maart
deed hij zijn plechtige intrede. 252) .
De instructie, den Nassauers medegegeven, gelastte hen:
1. privatim zich te onderhouden met de Paltzers en mede te werken
tot de handhaving van de eenheid der ware Gereformeerde Religie;
2. alleen die uitdrukkingen, welke in Gods Woord en de Gereformeerde Confessie's te vinden waren, te gebruiken;
3. te zorgen, dat men de leer der voorbeschikking „sobrie" (op
sobere wijze) zou „tractiren" en men niemand daardoor onstichtelijk zou voor 't hoofd stooten.
Zij hadden dus zeer voorzichtig in hun uitdrukkingen te zijn en slechts
aan een zachte formuleering van de leer der praedestinatie mede te
werken. 253)

j. De Brandenburgers.
De theologen van Brandenburg waren later uitgenoodigd dan de
andere Godgeleerden, wijl men hier te lande dubieerde over hun gevoelen. Afgevaardigd werden Christophorus Pelargus en Johannes Bergius, maar ze verschenen niet. Volgens een schrijven van den markgraaf
Georg Wilhelm wegens ziekte van Pelargus; . hij was zoo moeilijk te
vervangen. (Er was geen copia, overvloed, van zulke mannen). Volgens
anderen was er daarom niemand verschenen, wijl de Lutherschen tegen
de deelname van. Brandenburger theologen aan de Dordtsche Synode
ernstig bezwaar maakten. 254)
Pelargus en Bergius waren beiden hoogleeraren en superintendenten.
Uit het vorstendom Anholt zijn geen Godgeleerden beschreven, omdat
men hun Gereformeerd-zijn wantrouwde. De Vorst van Anholt weigerde
de Confessie zijner Kerken over te zenden. 255)
De buitenlandsche theologen, ter Synode aanwezig, hebben niet slechts
als ornamenteering dienst gedaan, maar op den gang der discussiën en
de formuleering der besluiten hun invloed doen gelden. Zij werden het

80
eerst om advies gevraagd, in de leer hadden ze een beslissende stem en
niet minder dan de binnenlandsche afgevaardigden hebben zij aan heel
het Synode-bedrijf deel genomen. 256)
Voortdurend keken ze goed uit hun oogen. Toen de Synode een
commissie aanwees, welke de gevoelens der Remonstranten uit hun
geschriften zou saamlezen en in deze commissie ook den voornaamsten
buitenlandschen theologen een plaats gaf, excuseerden dezen zich, omdat
zij alleen gekomen waren om te judiceerén, niet om de gevoelens te
vergaderen. Aanstonds begrepen zij, dat zij alle verdenking moesten vermijden, alsof zij reeds partij gekozen hadden. 257)
Bij de behandeling der V artikelen lieten zij de inlandsche Godgeleerden voorgaan, omdat dezen in deze controvers zoo uitnemend geoefend
waren. 258)
Vooral de Engelsche bisschop zorgde, dat de eenheid onder de buitenlandsche gedelegeerden niet te loor ging. Daarvoor hield hij zelfs ten
zijnent een geheime conferentie, waaraan de voornaamste buitenlanders
deel namen. „I took upon me a kind of episcopal authority", schreef hij
zelf aan den Engelschen ambassadeur, „and we hold a little synod"..
Op den voorgrond stelde hij hier, dat - vooral de buitenlandsche afgevaardigden het eens moesten zijn. Hij las hun dan ook de adviezen der
Engelschen voor over het eerste artikel en vraagde den aanwezigen, of
zij daarmede accoord konden gaan: Op één uitzondering na (n.l. Martinius uit Bremen) keurden ze allen de formuleering der Engelschen goed.
Maar met Martinius wisten de heeren Engelschen wel raad: „We kept
him at dinner, and omitted no kindness", schrijft bisschop Carleton.
Deze conferentie was dus zeer belangrijk. Hier werd overeen. gekomen
de infralapsarische inkleeding te gebruiken. Zoolang het doel was, gelijk
Breytinger schrijft, om door verschillende voorstellingen geen ergernis
te geven, maar door eenparige en gelijkvormige uitspraken de bedroefde
Kerken in deze landen des te meer te verkwikken, viel ook op zulk een
geheime conferentie weinig aanmerking te vlaken. Daarbij kwam, de
buitenlandsche heeren verlangden geducht naar huis en volgens bisschop
Carleton hadden ze door deze ééne samenkomst. vele Synode-vergaderingen uitgewonnen. 259)
Volgens de Remonstranten waren „d'Uitheemschen" meerendeels zeer
onkundig omtrent' de vóór-geschiedenis dezer Synode. 260)
De buitenlandsche Godgeleerden hebben niet alleen het aanzien der
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Dordtsche Synode verhoogd, maar ook (gelijk in het vervolg nog overvloedig zal blijken) tot de genomen beslissingen krachtig bijgedragen.
§ 2. De inlandsche afgevaardigden.
a. De gedeputeerden namens de particuliere Synoden.

Onder dezen treedt Johannes Bogerman 261 ) aanstonds op den voorgrond. Op de Synode trekt hij onmiddellijk aller aandacht. Hem valt de
eer ten deel tot voorzitter dezer schitterende vergadering te worden
gekozen. Door zijn tijdelijk verblijf te 's-Oravenhage was hij in alle
geheimen zoowel der diplomatieke als der kerkelijke wereld ingeleid.
Bogerman was inderdaad een bekwaam man en uitstekend Godgeleerde.
Zijn studiën waren zoo volledig mogelijk geweest (hij studeerde te
Franeker onder Drusius en Lubbertus, te Heidelberg onder Pareus en
Tossanus Sr., te Genève onder Beza, te Zurich en te Lausanne, te Oxford
onder Raynoldus en te Cambridge onder Perkins) . Hij bezat een groote
mate van welsprekendheid. Indrukwekkend was zijn uiterlijk: zijn hoog
en gerimpeld voorhoofd, kwijnende, lichte oogen, welgevormde neus,
prachtige baard, die tot zijn midden reikte en sierlijk over zijn borst
golfde, waren in volkomen harmonie niet den deftigen ernst, welke
verspreid lag over zijn gelaat, dat de sporen droeg van een voortdurend
lichamelijk lijden. Hij werd dan ook „van den steen en de milt geplaagd".
In Friesland genoot Bogerman, de vriend van „Uz Heit", groot aanzien
en meermalen was hij hier praeses en scriba der particuliere Synoden.
Bij de opening der Dordtsche Synode was hij ongeveer 42 jaar, dus in
de volle kracht van zijn leven. Bij hem rustte de handhaving van den
ordo internus (de inwendige orde) . Hij had de verschillende voorstellen
in te leiden. Van zijn praesidium hing voor een goed deel het welslagen
_van deze beroemde Synode af. Hem mag echter de lof niet onthouden
worden, dat hij op uitnemende wijze zich van zijn reuzen -taak heeft
gekweten.
Na hem treden het meest op den voorgrond de beide scribae Hommius
uit Leiden en Damman uit Zutfen'. Hommius was -een buitengewoon man,
uitmuntend door geleerdheid, voorbeeldig in ijver, een der sierlijkste
leden van de Synode. Ook Damman had een leven, rijk aan kerkelijke
ervaring, achter den rug.
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De assessoren der Synode, Rolandus van Amsterdam en Faukelius
van Middelburg, vragen als zoodanig onze aandacht. Rolandus had
den naam van een werkzaam en ongemeen bekwaam man, terwijl Faukelius
(evenals Gomarus in Brugge geboren) in Zeeland in hoog aanzien stond.
Vooral over deze mannen, allen leden van het moderamen, goten de
Remonstranten in hun pamfletten de fiolen van hun toorn uit. 262)
Balthazar Lydius, pastor loci, zal de Synode met een plechtig gebed
openen. Eerst heeft hij een predicatie gehouden in een van Dordrecht's
kathedralen. Hij is geboortig uit de Paltz. 263)
Heusden's pastor, Gisbertus Voetius, 2 G 4 ) is nog maar 29 jaren oud.
Hij zit „ter rechtersijde van de schoorsteen der saele". Hij zal zich eerst
wat op den achtergrond houden. Zijn nog niet ten volle gerijpte leeftijd,
gevoegd bij zijn min-beduidend voorkomen, gaf misschien aanleiding,
dat velen boven hem werden uitgekozen voor het vervullen van de een
of andere bijzondere werkzaamheid ten behoeve der Synode. Toch zal
hij gaandeweg gelegenheid vinden hier zijn arbeid te doen uitkomen en
waardeeren. Zoo werd hij straks in de vergadering medegeteld „onder
het puik der geheiligde geleertheid van gansch 't christenryck".
Jacobus Trigland 265 ) heeft gestudeerd te Leuven, maar werd later
vurig Calvinist. Hij is historie-schrijver en treedt straks als geharnast
kampvechter, vooral tegen Wtenbogaert, voor de Synode op. Hem viel
de eer te beurt in de Commissie voor de redactie der Canones een plaats
te krijgen met de beide hoogleeraren Polyander en Walaeus en de
buitenlanders George Carleton, Scultetus en Diodati. Over Bogerman's
dimissie der Remonstranten zal Trigland later schrijven: „'t Welck
ghelijck ick met een schrick ende onsettinghe mijns gemoets ghehoort
ende gesien heb, alsoo noch met een ontstellinge gedencke." Jammer
dat zijn gelaat en zijn neus in 't oog loopend rood, ja zelfs puisterig zijn
geweest. Vondel zal met den Amsterdamschen predikant geducht den
spot drijven en spreken van karbonkels, waarvoor zelfs Bacchus de vlag
moet strijken. Maar ook Dr. Rogge wil aan Trigland's moraliteit niet
twijfelen.
Caspar Sibelius vertegenwoordigt de Kerken van Overijsel. Deze
Sibelius, uit Duitschland geboortig, zal op de Synode aanteekeningen
maken (hij trouwens niet alleen), welke voor eenige jaren zijn teruggevonden en wier belangrijkheid wel een weinig overschaduwd wordt
door haar betrekkelijke onleesbaarheid. 266)
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Voor Groningen is Cornelis Hillenius representant der Kerken. Hij is
bekend door zijn „Ziekentroost". Ook hij is Zuid-Nederlander.
Godefridus Udemannus uit Zierikzee is mede zeer geacht.
Uit Utrecht waren niet alleen drie Contra-Remonstrantsche, maar ook
drie Remonstrantsche afgevaardigden ter Synode. De Contra-Remonstranten hadden in den Dom, de Remonstranten in de Catharijnen-kerk
vergaderd. De Remonstrantsche predikanten Frederici en Naeranus zullen straks bij de geciteerden plaats nemen. Frederici deed als Synodelid
eens de schampere vraag: „Indien men berispt wordt, omdat men uit
de Apocryphen een tekst had gekozen voor de preek, zondigt men dan
niet even zwaar, als in de gemeente de Catechismus wordt verklaard?"
Hij bleek dus aan den Catechismus even weinig gezag toe te kennen
als aan de Apocryphen. 267)
Ook ouderlingen, zij het in kleiner getale dan de dienaren des Woords,
zijn ter Synode afgevaardigd. Daar op de Dordtsche Kerkvergadering
ter wille van de buitenlanders enkel het Latijn voertuig voor gedachtenwisseling zijn kon, moest dit de keuze der ouderlingen wel zeer beperken.
Alleen academisch-gevormde mannen kwamen in aanmerking. Overijsel
zond dan ook geen ouderlingen, maar twee „ghequalificeerde personen,
die professie deden van de Gereformeerde Religie", dus feitelijk geen
ambtsdragers, maar leden der Kerk, die dienst verrichtten „als" ouderling. 268)
Heijngius, ouderling van Amsterdam, is nu nog bekend door zijn
keurig geschreven diarium (dagboek) van het op de Synode behandelde. 269 )
Johannes Latius uit Leiden, schrijver van een „Historie der Pelagianen", dorst zelfs tegen Sibrandus Lubbertus op te treden. 270 )
Josias Vosbergen uit Zeeland stelde bij de verkiezing van het moderamen eenige vragen. 271)
De Remonstranten maakten in hun libellen menigen ouderling belachelijk.

(Wordt vervolgd.)

Huiswerk.
Wat al gemengde gewaarwordingen wekt dit woord op! Of men het
overdenkt als schooljongen, als onderwijzer, als ouder of als „gewoon"
volwassen mensch, het doet er weinig toe dit woord is in staat
u de somberste voorstellingen te binnen te roepen van lange avonden
niet vervelende sommen, die maar niet uitkomen; van vele uren correctie
na schooltijd;. van wanhopige pogingen van u en uwe kinderen om op
tijd klaar te komen en nog wat tijd over te houden voor 's levens
gezelligheden; of van schitterende, warme zomeravonden op de
studeerkamer doorgebracht. Wat al zuchten zijn er over dat huiswerk opgegaan! Hoe gesmaad en hoe geprezen!
Ja, toch ook wel geprezen. Als een jongen op een school geplaatst
is, waar huiswerk behoort gegeven te worden en de onderwijzer is er
wat zuinig mee of spaart zijn leerlingen, dan loopt hij veel kans al
spoedig de klacht te hooren: de jongens hebben er niets te doen;
en het zijn zelfs niet de minst conscientieuze en meelevende ouders, die
vaak zóó voor den dag komen. Wie door stoeren arbeid zich een positie
verworven heeft, kan' moeilijk zien dat zijn jongens „lanterfanten".
Ook heb ik in de waardeering van het huiswerk in mijn ruim
30-jarige loopbaan bij het onderwijs „ups and downs" meegemaakt. Op
een dorpsschool onderwezen, wist ik, toen ik als 14-jarig jongeling naar
den Klokkenberg ging, ternauwernood wat huiswerk was. Daar heb ik
het, met veel moeite in het eerst, wel geleerd. Als onderwijzer aan een
dorpsschool en later aan een stadsarmenschool dacht ik niet over huiswerk; maar als secondant aan een instituut verbonden, had ik in de
7 jaren ruimschoots gelegenheid er kennis mede te maken. Dat was
toen de gouden tijd van het huiswerk. Als een vader of moeder, meestal
zijn het de moeders, die klagen, aan den Directeur eene opmerking
maakte over het vele huiswerk, kreeg hij of zij al gauw te hooren, dat
men toch den heelen avond niet z'n jongens niet kon gaan zitten kienen.
Ze moesten er maar aan gelooven en niet zoo'n klein beetje ook. Een
jongen van twaalf jaar, zat toen iederen avond een paar uur steady-aan
te werken.
En als onderwijzer liep ik iederen avond met mijn pak schriften naar

85
huis, had daar een paar uur werk aan, moest me dan prepareeren en
geducht ook en kon zoo tegen half tien aan mijn eigen studie beginnen.
En zoo haalden we onze taalakten in die dagen. Afgescheiden van mijn
persoon, heb ik zoo doende in dien tijd verschillende leerlingen en
onderwijzers groot zien worden; groot in meer dan één zin.
En dan de surveillances!
De leerlingen, die thuis niet behoorlijk konden of wilden (en meestal
niet wilden) werken, werden naar de surveillance gezonden en ieder
van de onderwijzers had zijn wekelijkschen surveillance-avond. Geen
plezierig baantje, dat surveilleeren, vooral voor jonge onderwijzers.
Langzamerhand wende je er aan, en als je de zaak in je macht had,
dan werkten- de jongens trouw door en kon je flink opschieten met je
eigen correctie. Maar voor dat die hoogte bereikt was, was je door
menig donker paadje gegaan. Ik denk er soms met kwalijk verholen
spijt aan terug.
Toen kwam er een periode van degradatie van het huiswerk. 't Was
de nieuwe richting. Huiswerk was- uit den booze; je kon met je leerlingen
evenver komen zonder huiswerk. Trouwens de nieuwere methoden voor
talen denk maar eens aan de Berlitz-methode: qu' est-ce que eest?
voor rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde leenden zich niet voor huiswerk. Alles moest gedaan worden in innig contact met den leerling, in
school, op de les; geheugenwerk werd veracht. 't Was maar van buiten
leeren en ook, het kind moest zich meer kunnen uitleven, en dat ging
niet als het lederen avond bezet was. Zoo trad de malaise of wil men
de reformatie in; maar heel lang heeft die ook niet in haar kracht geduurd. Nu vragen we weer naar oude paden, maar met nieuw lommer.
En het blijkt, dat er weer een streven - is om de leerlingen 's avonds
wat te doen te geven; iets, waaraan ze hunne krachten kunnen beproeven en dat toch niet boven hun macht gaat.
In dit stadium en met het oog op de komende werkschool, met
minder schooluren, meer intensief werk, meer rechtstreeksch doel, meer
op 's levens praktijk gericht, zal het' goed zijn de vraagstukken, die
met het huiswerk samen hangen, nauwkeurig na te gaan.
Het vraagstuk van het huiswerk op de lagere en voortgezette school
staat niet op zich zelf. Bij het hooger onderwijs is de zelfstudie hoofdzaak; de hoogleeraar doceert, de student werkt uit; op enkele colleges
wordt gerespondeerd, maar overigens bemoeit de professor zich er niet
mede óf 'en hoe de leerling z'n colleges verwerkt. Hij wordt geacht zelf-
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standig te kunnen werken en behoeft zich slechts de wetenschappelijke
methoden eigen te maken, om, al werkende, zijn einddoel te bereiken.
Bij het middelbaar onderwijs dient de leeraar de leerstof met de leerlingen te behandelen en stelt hij door veelvuldige proefwerken zich op
de hoogte of en hoe de leerlingen het door hem behandelde verwerken.
Er is dagelijksch contact om het kunnen en kennen te beoordeelen.
Voor het verwerken van de leerstof dient ook, en in niet geringe mate,
het huiswerk, al blijft het werk op school hoofdzaak. Evenzoo staat het
met het voorbereidend hooger onderwijs. Daar beide inrichtingen in
hoofdzaak voorbereiden voor zelfstandige, meest universitaire studie,
is ook het zich-trainen-in-huiswerk voorbereiding voor de vrije studie.
De lagere school, niet voorbereidende voor hoogere inrichtingen van
onderwijs, heeft tot taak de meest onontbeerlijke kennis bij te brengen
aan de kinderen, die straks het leven ingaan of op een vakschool zich
voor het praktische leven verder voorbereiden.
Het spreekt vanzelf, dat daar het onderwijs hoofdzaak is en dat alle
leerstof in de school moet worden behandeld en verwerkt. Van huiswerk in den eigenlijken zin van het woord zal daar wel geen sprake
zijn. Ik bedoel natuurlijk niet het leeren van een psalm of gezangversje,
een tekst, eenige jaartallen, zooals op verschillende scholen het geval
is. Toch acht ik ook deze oefeningen niet van belang ontbloot; hoewel
ze feitelijk buiten het eigenlijk onderwijs staan. Maar ze gewennen de
kinderen er aan buiten de school een boek ter hand te nemen en
zich te zetten tot eenigen ernstigen hersenarbeid. Het zal hun te pas
komen voor de catechisatie, voor de jongelings- of jongedochtersvereeniging, voor de studieclubs : als zendings-studieraad, politieke
clubs, enz. Later, in raden of staten, in vereenigingen en bonden
tot spreken geroepen, zullen zij eene oefening gehad hebben in
intellectueel werk. Dit zal niet aan allen, maar toch aan een zekere
elite overkomen; daarom zal het gewenscht zijn, als op de lagereschool
zich zulke begaafden en ijverigen openbaren, hun de gelegenheid te
geven uit vrije lust zich thuis te oefenen. Het maken van opstellen
over verschillende, meest exacte onderwerpen, zal daarvoor wel het
best in aanmerking komen. En in verband daarmede zal de schoolbibliotheek voorzien moeten zijn van elementaire boeken over allerlei:
Bijbelsche, Vaderlandsche, Algemeene, Kerk-, Zendings-, beschavings-,
staatkundige geschiedenis, -aardrijkskunde, kennis der natuur, enz.
Ieder onderwijzer, die hart heeft voor zijn werk en zijn leerlingen,
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vindt wel gelegenheid om zulke superieure leerlingen, die op elke volksschool voorkomen, voort te helpen. 't Is een stimuleerend en hartverheffend werk en het individu en de maatschappij zullen later met dankbaarheid dien arbeid gedenken. Gewoonlijk vinden de leerlingen zelf
wel tijd en gelegenheid zich te oefenen. Ik heb wiskunstenaars aan den
baktrog, geschiedkundigen aan den ploeg gezien, die, voortgeholpen, later kopstukken zijn geworden. En het is verwonderlijk
hoe ze hun minuutjes hebben weten te vinden om zich te oefenen.
Mooi verteld is dat door Stijn Streuvels in „Hoe ik schrijver werd"
en door den afgetreden Bibliothecaris van de Tweede Kamer aan
een interviewer in de Oprechte Haarlemsche Courant.
Overal waar de lagere volksschool geroepen wordt, hetzij voor enkele,
hetzij voor meerdere leerlingen voorbereiding te geven voor een
hoogere onderwijsinrichting, ontkomt zij niet aan de verplichting
tot het geven van huiswerk. Kinderen, die van hun dorpsschool moeten
overgaan naar M. U. L. 0.-scholen, Normaal- en Kweekscholen, Hoogere
Burgerscholen of Gymnasia moeten door extra-hulp in en buiten de
school, daarvoor klaar gemaakt worden; daaraan is nu eenmaal niets
te doen. Geen gewoon lagere school kan op peil staan om haar leerlingen
voetstoots te kunnen afleveren aan een der genoemde inrichtingen, om
van het Fransch nu maar te zwijgen.
Behoeft de gewone lagere school aan dien eisch niet te voldoen, de
vraag blijft open of de H. B. S., 't Gymnasium, en de hoogere klassen der
M. U. L. 0.-School niet hun exameneischen hebben terug te brengen
tot het peil der gewone volksschool. Ik meen, dat dit niet ,kan en ook
in de toekomst niet mogelijk zal zijn, omdat , het ontwikkelingspeil van
de leerlingen der lagere scholen te veel schommelt en er steeds verschil
van ontwikkelingseischen zal blijven voor een leerling, die het leven
ingaat en een, die verder onderwijs gaat genieten.
De toekomstschool zal wel op hooger peil moeten komen te staan,
maar genoemde bezwaren zullen toch bestaan blijven.
Ik kan de kwestie van het huiswerk voor dit soort leerlingen dus
identiek noemen aan die voor leerlingen van voorbereidingsscholen
en U. L. 0.- en M. U. L. 0.-scholen.
En zoo ben ik dus gekomen op terrein, waarop we moeten zijn: het
U. L. O. en M. U. L. O.
In de lagere klassen kan en moet het onderwijs al ingericht zijn met
Jiet oog op de voortgezette studie. Wie zou er aan denken aan de leer-
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Tingen dezelfde eischen te stellen b.v. voor Nederlandsche Taal, als ze op
12- à 13-jarigen leeftijd naar de hoogere inrichting gaan, of als ze op
dien leeftijd op het land of in de fabriek gaan werken.
Die heele idee van de ,,Einheitsschule": eenzelfde lagere school voor
alle kinderen, onverschillig wat hun verleden, hun heden en hun toekomst
moge zijn, strijdt met alle eischen van paedagogiek en hygiëne. Men leze
er Dr. Adolf Bagynski maar .eens op na in zijn lezing voor de Duitsche
vereeniging voor openbare gezondheid en de Berlijnsche vereeniging
voor schoolhygiène : „Die Einheitsschule in Schulhygienischer Beleuchtung": „Von einer Einheitlichkeit der Kinderwelt im physischen S inne,
in der Zeit des beginnenden Schulalters kann nicht gesprochen werden,
ebensowenig wie von einer wirklich einheitlichen geestigen Veranlagung".
Hoezeer ik nu ook overtuigd ben van de vooruitgang der democratie
door den oorlog, toch geloof ik niet, dat de sociale toestanden in de
eerste vijftig jaren zóó verbeterd zullen worden, dat we den regel kunnen
stellen: elk kind, dat voldoenden aanleg heeft voor verdere studie, zal
daartoe in de gelegenheid gesteld worden. Eerst als dat zoo zal zijn,
zal het vraagstuk van de voorbereiding voor verdere en hoogere studie
in een geheel ander stadium komen.
Waar dus de taak van de voorbereiding voor die latere studie voornamelijk rust op de U. L. 0.- en M. U. L. 0.-scholen, komt voor die
inrichtingen de huiswerkvraag naar voren.
En wel uit tweeërlei oogpunt:
lo. daar de hoogere onderwijsinrichtingen het huiswerk noodig hebben als voorbereiding voor de vrije studie en tot afwerking van haar
program, zoo is voorbereiding voor die taak noodig; en
2o. voor de afwerking van het uitgebreidere program der genoemde
scholen kan het huiswerk niet gemist worden.
Een van de redenen van het mislukken van een zoo groot procent
van leerlingen der H. B. S. en het Gymnasium ligt ook in het
niet geleerd hebben te leeren. Rustig een uur, desnoods een paar
uren, een opgegeven en niet vooraf behandelde taak af en uit te
werken is voor veel 12- à 13-jarigen niet mogelijk zonder voorafgaande
training. Daarvoor is reeds een mate van zelfstandig kunnen werken
noodig, die in den regel nog niet het eigendom is van zulke jonge
kinderen.
De lagere klassen kunnen daaraan voorbereiding geven. Ik vermeen,
l
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dat dit moet geschieden in het 5de en 6de, resp. Ede en 7de 1 leerjaar.
In het jaar, dat daaraan voorafgaat afgescheiden van de vraag of
het goed is in het 4de of 5de leerjaar reeds met het Fransch te beginnen
moet de preparatie geheel in de gewone schooltijden vallen. Fransche
woordjes leeren, kleine themaatjes maken, een taaloefening maken, jaartallen en aardrijkskundige namen van buiten leeren, sommetjes maken het moet geheel gebeuren onder leiding van den onderwijzer. In het jaar
dat daarop volgt, 5de of 6de leerjaar, kan er wel wat huiswerk opgegeven
worden, maar uitsluitend mondeling werk. Het maken van schriftelijk
werk, zoo, dat het er draaglijk uitziet, eischt nog een te groote mate van
zelfbeheersching, van zorg voor vorm en inhoud, dan dat het opgelegd
kan worden aan zulke onervaren kinderen. Het zoogenoemd op klad prepareeren van wat in de klas in het net gemaakt moet worden is m.i. uit
den booze. Het heeft averechtsch effect. Er wordt te weinig zorg aan
besteed; het kweekt geen gevoel voor verantwoordelijkheid, het vestigt
de meening, dat het er bij dat werk zoo erg niet op aan komt en het
brengt de. ouders in de meening, dat de school genoegen neemt met
knoeiwerk. „O, 't is toch maar kladwerk", zegt het kind.
Dat mag niet. Wat opgegeven. is, moet goed gemaakt worden; een
groote mate van volkomenheid mag gevorderd .worden, als, en dat is in
die klasse nog een strikte voorwaarde, het zóó geprepareerd is, dat elke
leerling het zonder hulp gemakkelijk kan maken.
In het 6de of 7de leerjaar, afsluiting van de lagere-schoolperiode,
kan toepassing van het geleerde gevraagd worden.
Niet vooraf besproken sommen, thema's en taaloefeningen, opstellen,
repetitie van lesjes uit de aardrijkskunde en de bijbelsche en vaderlandsche geschiedenis, beantwoording van, naar aanleiding van de les,
opgegeven vragen, vormen daar het materiaal voor huiswerk.
Daar dit evenwel niet mag dienen om de leerstof af te werken,
maar uitsluitend om te leeren leeren, moet angstvallig nagegaan worden
1 0 . of het opgegeven werk werkelijk zelfstandig gemaakt kan worden;
2°. of er slechts een minimum tijd aan besteed behoeft te worden.
Voor de 5de of 6de klasse ± 34 uur en voor de 6de of 7de klasse
± 1 uur per avond, moet als norm gesteld worden. Als strikte voorwaarde stel ik hierbij ook, dat minstens één avond per week geheel
)

1 ) Dit hangt er van af, of men de leerlingen uit het 6de of uit het 7de leerjaar
naar de H. B. S. of het Gymnasium laat gaan.
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vrij gehouden moet worden, opdat het kind ook buiten de vacanties
de vreugde van het onbezorgde spel ervare.
En dan natuurlijk van tijd tot tijd de zoo zeer gewaardeerde buitenkansjes van: „jongens, vanavond geen huiswerk".
Wat strakker wordt de lijn getrokken voor de drie hoogere klassen
der M.U.L.O.-school, die ik, wat huiswerk betreft, gelijk wil stellen
met de drie lagere klassen van de H. B. S. en het Gymnasium.
Voor die drie klassen is een periode van 1 %2 2 2 %2 uur per avond
niet overdreven; maar meer is ook, behalve in uitzonderingsgevallen, niet gewenscht. Er moet nog tijd overblijven voor: a. catechisatiewerk; b. muziek; c. lectuur; d. knutselarijen; e. brieven schrijven en
f. dolce far niënte.
De school moet zorgen, dat er eene behoorlijke regeling is; dat
die regeling stipt wordt nagekomen; dat er onderlinge afspraak en
samenwerking is; dat de leerlingen den rooster van het huiswerk goed
weten, en dat de ouders èn uit den rooster èn uit het huiswerkboekje
precies weten wat hun kinderen te doen hebben.
In tijden van repetities en proefwerken moeten de andere huiswerkvakken stil staan om overlading te voorkomen.
De vrije Woensdag- en Zaterdagmiddag worde onaangetast gelaten.
Fietsen, voet- of korfballen, wandelen, uitgaan, spelen en wat al niet
tot ontspanning dient, is even noodig als arbeid. En een kind heeft er
recht op, dat zijn vrije tijd geëerbiedigd wordt.
Ook de aard van het huiswerk kan zich naar den leeftijd wijzigen.
Als onze M.U.L.O.-jongens, na de 9de of 10de klasse de wereld in gaan,
dan moeten ze min of meer zelfstandig kunnen werken; en ook den
lust tot verder werken hebben behouden. Voor het eerste is noodig,
dat ze langzamerhand er aan gewend zijn, zelfstandig huiswerk te
verrichten; werk te doen, dat niet meer is geprepareerd op school, dat
toepassing is van het geleerde en ook dat geheel uit eigen aandrang is
voortgekomen. Het systeem van .'s avonds een paar uur werken moet
er zoo inzitten, dat een jongen, ook na zijne schooljaren, nog langen
tijd een gevoel van schuld krijgt, als hij 's avonds loopt te lanterfanten.
Maar met plichtsgevoel is bij allen niet alles bereikt. Avondstudie moet
niet een verdriet, een ondraaglijke last zijn; en daarom noemde »ik als
een der factoren om dat te bereiken: in de hoogste M. U. L. 0.-klassen
den zin voor vrije studie te ontwikkelen en daarvoor dan ook gelegenheid
te geven.
.
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Wie, -in welke positie dan ook, blijft staan op zijn schoolpeil, raakt
achter. Vooruit zij steeds de leuze. In den handel door cursussen in
boekhouden, correspondentie in de nieuwe talen of in een geheel vreemde
taal, o.a. Spaansch of Russisch. In bedrijf of nering door vakstudie en
vakliteratuur en in den landbouw door voortgezette cursussen in cultures
en ook door vakstudie.
Nu staat hier nog buiten de lust tot onderzoek op kerkelijk, maatschappelijk en politiek terrein. 't Zal gewenscht zijn, dat onze middenstanders want dat zijn toch onze M.U.L.O.-kinderen voor het grootste
gedeelte, in den dop ter dege kennis nemen van wat er geschreven is
door de voormannen op elk gebied, waartoe zij zich aangetrokken
gevoelen.
Het is van het grootste belang, dat de ouders belang stellen in het
huiswerk hunner kinderen. Vooreerst door hun kind er aan te wennen
zelf zorg daarvoor te hebben, op vaste tijden en regelmatig er mede
bezig te zijn en de materiëele omstandigheden daarvoor zoo gunstig
mogelijk te maken.
De eerste vraag is deze: wanneer is het de beste tijd voor dit werk?
Met een algemeene frase is hierop moeilijk een bevredigend antwoord
te geven. De tijd van het middagmaal en het avondeten, van het naar
bed gaan, het beschikbaar hebben van een rustige gelegenheid, en ook
andere werkzaamheden hebben op die tijdsbepaling invloed. En dan
hebben we nog .rekening te houden met het karakter van het kind. Er
zijn kinderen, en het zijn vaak de meest consciëntieuze, die geen rust hebben voor ze hun huiswerk af hebben. Ze eten niet rustig, ze spelen niet
rustig, ze zouden niet rustig slapen als ze hun werk niet in orde hadden.
Dergelijke kinderen zouden liefst direct nà schooltijd hun werk afmaken.
En heel wat moeders en ook wel vaders moedigen dat aan en dan
meestal nog wel onder de zinspreuk: eerst leeren dan spelen. Ook is
het waar, dat het vaak meer moeite kost een kind het spel te doen
eindigen om aan het schoolwerk te beginnen, dan omgekeerd.
We moeten voorzichtig zijn met te zeggen: ik zou nooit een kind
daartoe willen dwingen. De behoefte om. na schooltijd vrij te zijn, onbeperkt en ongedwongen, is zoo natuurlijk, dat ik er niets aan zou willen
afdoen. Een paar uren ontspanning b.v. in de vrije natuur, in de huiskamer of waar er daartoe ook maar gelegenheid zal zijn, is bepaald
noodig. Hersenvermoeienis bij kinderen herstelt langzaam. Ook worde
nooit dadelijk na den maaltijd met de studie begonnen. „Een volle (en
.
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ook een leege) maag, studeert niet graag" was en is oud-Hollandsche
praktische ervaringswijsheid. Stel de school gaat te 4 uur uit, te 5 uur
wordt gemiddagmaald of het avondeten genuttigd, dan beginne de studie
niet voor half zeven.
Eenmaal begonnen, moet ze ingespannen en onverpoosd worden voortgezet. Storing werkt hinderlijk, houdt de geest op en wekt belemmerend op de aandachtsconcentratie, het geheim van echte studie. Harmonie en stilte zijn twee onmisbare voorwaarden. In een rommelige
kamer, op een niet opgeruimde tafel, met slordige boeken en schriften,
met veel in- en uitgeloop, bij andere huiselijke bezigheden, wordt geen
studie-sfeer gekweekt. Ik weet wel, dat er enkelen zijn, die over al die
bezwaren glansrijk zegevieren en werken kunnen onder alle omstandigheden. Maar dat zijn uitzonderingen. Voor grooten en kleinen is stilte
en afzondering een bijna onmisbare voorwaarde voor binding van den
geest en opneming van lang-niet-altijd-boeiende leerstof. Er zijn kinderen, meestal zijn het de auditieve typen, die mondeling werk hardop
moeten leeren. Hoewel gewenning en training hieraan wel wat kunnen
wijzigen, zal het in den eersten studietijd toch zaak zijn hen daarin niet te
hinderen. Moeten er meer kinderen bij elkander studeeren, dan is wederzijdsche accomodatie noodig en wordt die op den duur ook wel verkregen. Zoo het mogelijk is de huiskamer tot een studeercel te maken, dan
is er alles voor om de kinderen, daar hun lessen te laten in orde maken.
Maar dan zal dat van de overige leden van het gezin groote zelfbeheersching en opofferingen vragen. Ik heb moeders gekend, die met onmiskenbare takt die taak hebben volbracht en haar kinderen tot grooten zegen
zijn geweest. Welke kwaliteiten worden daar in zoo'n rustige, gezellige
huiskamer gekweekt: zelfverloochening, aanpassingsvermogen, doorzetting, gevoel voor orde en netheid, plichtsgetrouwheid; en wie in deze
dingen, heusch geen kleine, getrouw is geweest, kan later over en voor
groote dingen gezet worden. En wat een zelfvoldoening geeft aan allen
zoo'n goed geslaagde studietijd! En hoe goed leeren we 'onze kinderen
kennen in de vorming en vastlegging van hun karakter, in hun strijden
en worstelen, in hun zwakheden en in hun kracht! Het zijn vaak de kostelijkste goederen, die daar verzameld worden. Ik heb diep respect voor
het gezin, waar zól o de geest is. Gelukkig zijn de meeste ouders niet
meer in staat hun kinderen, tenminste de oudere, bij hun huiswerk te
helpen. Daarvoor zijn de fijne puntjes er al lang af. Maar ook als ze
er toe in staat zijn, moeten zij er zich stipt van onthouden. En ook dat
-
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kost zelfverloochening. 't Is zoo gemakkelijk even een Fransch woordje
te zeggen, als het kind het niet weet; maar spoedig zoudt ge een
zittend woordenboek moeten zijn, en getroost de patiënt zich niet meer
de moeite van het opzoeken, een kostelijke oefening, die het niet mag
missen. Indien de kinderen het huiswerk niet kunnen maken, hapert er
iets aan, dat niet verholpen wordt door hulp van derden. Dan zit de fout
in het kind of in de school. En in beide gevallen moeten de onderwijzer
en de ouders dat weten. Huiswerk, dat niet aangeeft het peil van kennen
en kunnen van het kind zelf, geeft aan den klassenonderwijzer een bedriegelijk beeld van z'n leerlingen.
Geen helpen van ouders, oudere broers of zusters, geen privaatlessen
niets van dat alles.
Al het vormende van een doelmatige schooltaak gaat verloren, zoodra
het kind bij zijn werk wordt geholpen. Als het noodig zou zijn, staat
het sein op onveilig en moet de trein stoppen. Helpen of privaatles geven
zou gelijk staan met het op veilig trekken van het sein door den machinist van den trein en doorrijden onder suggestie van veiligheid; echter,
ongelukken blijven dan niet uit.
Zoo langzamerhand moeten de ouderen geheel vrij gelaten worden
in de bepaling van den tijd en de gelegenheid van het maken van
hun werk. In den zomer werken oudere leerlingen graag 's morgens
vroeg; ze zitten liever niet meer onder toezicht te werken; ze houden
van een meer ongedwongen houding; van meer afwisseling. Als
dit alles kan, is 't een bewijs, dat ze de voldoende mate van zelfstandigheid hebben verkregen om losgelaten te worden. Men doe het
dan ook!
De onderwijzer neme het met het huiswerk zeer nauw. Niets werkt
fataler dan dat de leerling merkt, dat -de onderwijzer de inspanning,
aan het huiswerk- besteed, niet waardeert of niet behoorlijk taxeert, of
het gebrek aan inspanning niet opmerkt. Op dit punt zijn de jonge
studenten fijngevoelig.
Daarom behandele hij het huiswerk met de uiterste zorg. Vooreerst
hebbe hij de overtuiging, dat, wat hij opgeeft, door de klasse kan
gemaakt worden; dan zorge hij er voor, dat allen precies weten wat
zij te doen hebben, en het huiswerkboekje dus altijd in orde zij en altijd
worde meegenomen; van een minder plichtgetrouwen 'leerling eische
hij b.v. onderteekening door de ouders; hij hale het werk den volgenden dag op tijd op, overhoore de lessen op tijd en geve allen leerlingen
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een beurt, prijze de kenners, prikkele de twijfelaars, lake de onwetenden,
boude goede aanteekening van het werk, zie het schriftelijk werk correct
na en corrigeere op in het oog loopende wijze, b.v. door rooden inkt of
blauw potlood; maar schende niet door slordige correctie de waarde,
die aan het gemaakte werk toegekend moet worden.
Met het corrigeeren alleen is het werk van den onderwijzer niet afgeloopen. Wie meent, dat dan de rest vanzelf gaat, mist de kracht van zijn
correctie en zal de zorg voor het huiswerk zien achteruitgaan. Gemaakte
fouten bespreken, individueel zoo ze individueel, klassikaal zoo ze algemeen zijn en nooit onthoude hij zichzelf de kritiek, bijtende soms, die het
gemaakte huiswerk op zijn eigen werk levert. Die kritiek zal, misschien
weleens onder tranen van teleurstelling, van zelfverwijt, van inzicht van
fouten en zwakheden, vormend werken op hemzelf, op zijn werk en op
z'n leerlingen.
Ik meen, na dertigjarigen arbeid, er den zegen niet van gemist
te hebben.
Voor de leerlingen is de correctie ook van hooge waarde. Ze peilen
er de mate van plichtsbetrachting en nauwgezetheid van hun onderwijzer
mede; hebben of krijgen — onberedeneerd vaak; maar daarom niet minder overtuigd respect en ontzag voor den man, die zich aan hen wijdt
en hen, ook in hun stille plichtsbetrachting waardeert. Maar daarbij moet
het voor hen niet blijven. Het foute moet verbeterd, het slordige overgedaan en het niet afgewerkte bijgehaald worden. En ook daaraan moet
zorg besteed worden. Een onderwijzer is vrij goed te taxeeren aan zijn
correctie van het schriftelijk werk zijner leerlingen.
Er kunnen echter bezwaren van anderen aard, van socialen of hygiënischen aard, bestaan, die dringend overweging vragen bij het vormen van
een oordeel over het al of niet gewenschte van huiswerk.
Bij het doordringen van het U L. O. en M. U. L. O. en bij de voortgaande democratiséering van onze regeeringscolleges is de vraag reeds
lang gesteld: hoe moeten we aan met die kinderen uit den kleinen burgerstand, die voortgezet onderwijs krijgen, maar geen gelegenheid hebben
om thuis hun huiswerk te maken, omdat er geen plaats van afzondering is en de huiskamer om verschillende redenen niet de geschiktste
plaats is om rustig te studeeren en er ook de voorwaarden voor het
vormen van een studiemilieu ontbreken. Men heeft zeer goed gevoeld, dat
daarmede de kracht van het M.U.L.O. verloren ging en die leerlingen toch
zouden achter blijven. In Rotterdam, praktische stad van stoeren arbeid,
,
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was voor het openbaar onderwijs die vraag reeds in een chronisch
stadium. Het M.U.L.O. nam daar een groote vlucht, vooral onder die
categorie van kleine burgers, voor wie de H. B. S. niet doelmatig
was en te veel jaren in beslag nam, maar de M.U.L.O.-school juist
gaf, wat voor de lagere rangen van het kantoor noodig was.
Daar heeft men de huiswerkvraag zoo opgelost, dat aan zekere
categorieën van M.U.L.O.-scholen facultatieve avondklassen verbonden
werden; facultatief in dien zin, dat de leerlingen die klassen niet behoeven te volgen, indien zij thuis gelegenheid hebben om hun huiswerk
te maken en zij blijkens de ervaringen van den klasseonderwijzer van
die gelegenheid ook een goed gebruik maken.
Die klassen hebben uitstekend werk gedaan; ze hebben groote groepen
van burgerkinderen gewend aan eenige uren per avond intellectueelen
arbeid, die hun onderwijs en hun karaktervorming rechtstreeks ten goede
kwam. En men heeft er voldoende voor gezorgd, dat die klassen niet
ontaardden in een derden schooltijd, waarin weer les werd gegeven.
Al deze voordeelen zouden evenwel opgegeven moeten worden, indien
het bleek, dat onze hygiënisten, door wetenschappelijk onderzoek tot de
overtuiging zouden zijn gekomen, dat die avondstudietijd voor de normale ontwikkeling van het physieke leven nadeelig zou zijn. Geen verzwakt volk, dat niet bestand is tegen de moeilijkheden van het latere
leven door overbelasting in de jeugd!
Voorzoover mij bekend is, is nog nooit een speciaal onderzoek daarnaar ingesteld en valt er dus van een hygiënisch oordeel niet te spreken.
Er is evenwel een ervaringsmeening, die tegen dat gemis opweegt.
Natuurlijk zonder ik de zwakken uit. Voor die is de gewone -schooltaak al te zwaar, laat staan een huiswerktaak; maar voor normale
kinderen van 11 16 jaar bestaan er, mits oordeelkundig gegeven en
ernstig nagegaan, blijkens de praktijk, geen hygiënische bezwaren voor
het maken van eenig huiswerk, dat wat intensiteit en duur betreft in
overeenstemming is met de intellectueele en physieke krachten van elk
individu afzonderlijk.
Tot nog toe heb ik geen onderscheid gemaakt tusschen jongens en
meisjes. Voor zoover algemeene regelen te stellen waren, was dat ook
niet noodig. Toch zou het verkeerd werken, indien er met het onderscheid
in sexe geen rekening werd gehouden. Vooreerst de karakterkwestie. In
het algemeen zijn de meisjes consciëntieuzer in het maken van het
huiswerk, Ze leggen zich meer toe op net werk en op goed kennen en
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zijn veel gevoeliger voor straf of belooning dan de jongens. Een meisje
zal blijven doorwerken, ook als ze zich moe voelt, als de jongen het
al lang opgegeven heeft. Met dit verschil in mentaliteit moet rekening
gehouden worden.
Dan zijn meisjes buiten school meer belast dan de jongens. Vooreerst op school de handwerken, vaak ook de fraaie er nog bij ; thuis meer
muzieklessen, meer huiselijke bezigheden, meer visites, meer gaan
winkelen, enz.
Moeder occupeert zich meer met de meisjes met het - oog op hun
wenschelijk latere bestemming als huisvrouw en neemt daarvoor ook
een behoorlijken tijd in beslag. „Ze moeten toch ook de huiselijke bezigheden leeren en alles in het huishouden meemaken."
Natuurlijk is de jongen daarvan vrijgesteld.
Hem wacht spel, sport, vrijheid en blijheid, zoodra hij zich ontslagen
acht van school- en huiswerk. Slechts in zeer enkele gevallen vergen
de vaders wat hulp van hun half-volwassen, schoolgaande jongens. Daar
komt nog bij, dat het meer zittende leven van meisjes haar vatbaarder
maakt voor allerlei spijsverteringsbezwaren, die niet nalaten nadeelig
te werken op haar gemoedstoestand, op haar humeur, in één woord op
haar geheele dispositie.
En ten slotte is de puberteitperiode bij meisjes veel moeilijker door te
maken dan bij jongens. Met al deze factoren zal een ervaren onderwijzer,
en het woord ervaren krijgt hier een bijzondere beteekenis, bij het opgeven van huiswerk rekening moeten houden. Scholen voor meisjes alleen
verkeeren te dezen opzichte in heel wat gunstiger conditie dan gemengde
scholen. Er blijve voor meisjes vooral genoeg vrije tijd voor flinke
lichaamsbeweging: wandelen, fietsen, korfballen, tennissen, tuinarbeid,
gymnastiek, zwemmen, enz. Beperking van huiswerk is zeker gebiedende
eisch; terwijl de moeders wat zelfbeperking aan den dag dienen te leggen
bij het vragen van hulp in de huishouding, al zal het volstrekt niet
noodig zijn in te gaan op .den bakvischjeseisch : „zoolang ik nog op
school ben, behoef ik niets in het huishouden te doen". Toch gunne
men het meisje het vormende van intellectueelen arbeid ook in huis
evengoed als den jongen, mits rekening houdende niet het physische en
het psychische verschil.
Zoo opgevat heeft het huiswerk groote praktische en vormende waarde
en zal het van de school der toekomst een integreerend deel blijven vormen,
Goes, Juli 1917.
K. BRANTS,

De groote Synode van Dordrecht
1618-19.
IV (vervolg).
b. De gedeputeerden namens de Waalsche Kerken.
Ook uit de Waalsche Kerken in de Nederlanden waren zes afgevaardigden ter Synode aanwezig, n.l. vier dienaren des Woords en twee
ouderlingen.
Een dezer dienaren des Woords, Jeremias de Pours, van Middelburg,
zal op den dag der opening van de Synode een wijdings-samenkomst
leiden in een van Dordrechts kerken; hij zal in de Fransche taal spreken
ten gerieve van de buitenlandsche afgevaardigden. 272)
Daniel Colonius, dienaar des Woords te Leiden en regent van het
Waalsche College aldaar, zal in verschillende commissiën een plaats
krij gen. 273)
Onder de ouderlingen is Pierre Dupont het mikpunt van der Remonstranten spot. Wat hebben zij zich over hem vroolijk gemaakt! Immers
onze Petrus Pontanus (zoo heet hij in de taal der geleerden) kende
geen Latijn. Het gerucht liep, dat hij alleen maar zeggen kon: placet
(voor) en niettemin aan de stemmingen deel nam. Nu schijnt inderdaad
de kennis der klassieken bij Dupont niet bijster groot te zijn . geweest,
gelijk uit het stamboek van Dr. Mayer uit Bazel blijkt. Voetius vindt
echter, dat de Remonstranten de zaak overdreven hebben voorgesteld.
't Is volgens hem een fabeltje. Trouwens, al kende hij eens niet meer
dan dat ééne woordje, zegt Voetius, waarom zou hij niet op de vragen
hebben kunnen antwoorden? Vooral in de zaak der Remonstranten
stemde men gewoonlijk niet capitatim (hoofdelijk), maar collegiatim
(college-gewijs), 't zij schriftelijk, 't zij mondeling. Ook waren de
geschriften der Remonstranten voor hem niet ontoegankelijk. 274)
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Soms werden gewichtige stukken eerst in het Nederlandsch en dan
in het Latijn voorgelezen. 275)

c. De professoren.
Op uitnoodiging der Staten-Generaal hadden de Staten dier Provinciën, welke een academie in haar midden hadden, hoogleeraren ter
Synode gedeputeerd.
Leiden's beroemde hoogeschool was vertegenwoordigd door professor
Johannes Polyander van Kerkhoven. 276) Polyander was in 1568 te Metz
geboren en wel uit een aanzienlijk, oorspronkelijk Vlaamsch geslacht,
dat te Gent had gewoond. Hij gold voor een vredelievend Calvinist en
wordt door Trigland genoemd: optimus, religioni verae addictissimus
et pacis amantissimus vir (een uitnemend, aan de ware religie zeer
toegewijd en zeer vredelievend man). Met professor Episcopius, den
trouwen discipel van Armijn, had hij te Leiden in vrede geleefd. De
Merwedestad was hem niet vreemd, immers als Waalsch predikant had
hij hier vele jaren het Woord Gods bediend. Door de Synode wordt
hij tot revisor van het O. Testament benoemd. 277) Op den laatsten dag
van het jaar 1618 spreekt hij een stichtelijke oratie uit over Jesaja
LII : 7. Volgens Mr. John Hales was het „only a passionate strain". 278)
Later behandelt hij voor de Synode die teksten, waarin sprake is van
„het boek des levens". 279) Als hij in de commissie voor het opstellen
van een verweerschrift wordt benoemd, excuseert hij zich met de woorden: „Novi quam sit mihi curta supellex" (ik weet, hoeveel mij tot dit
werk ontbreekt). 280 ) Tegen Oomarus bepleit hij een infralapsarische
inkleeding der Canones. 281 ) Hem valt de onderscheiding te beurt in de
commissie voor de redactie der Leerregels een plaats te krijgen. 282)
Polyander's collega, Simon Episcopius, hoewel door de Staten van
Holland mede aangewezen om als hoogleeraar-adviseur in de Dordtsche
Synode zitting te nemen, is niet verschenen. Polyander, zijn plaats ledig
ziende, informeerde naar hem. 283 ) Toen later Episcopius onder de
geciteerde Remonstranten genoemd werd, vraagden de Stichtsche Remonstranten naar zijn kwaliteit op deze Synode (of hij onder de hoogleeraren of onder de geciteerden een plaats zou krijgen), maar de
Praeses wees naar de Politieke Commissarissen, die over deze zaak wel
inlichtingen zouden geven. 284 ) Op den dag der opening van de Synode
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was Episcopius nog te Leiden, om daar een afscheidsrede tot zijn studenten te richten. Vooral door Sepp wordt het zeer betreurd, dat Episcopius
van zijn recht om als lid der Synode op te treden, geen gebruik heeft
gemaakt. Als lid der Synode had hij de zaak kunnen dienen, als hoofd
der geciteerden diende hij slechts de partij. 285 )
Toen Episcopius in zijn eerste woord tot de Synode sprak van een
collatio (conferentie), was het juist Polyander, die aanstonds de vergadering op het bezigen van dit woord attent maakte en zijn waarschuwende stem hooren deed. 286)
Namens Franekers academie zou Sibrandus Lubbertus ter Synode verschijnen. Deze, in 1566 in Oost-Friesland geboren, was een der leelijkste
mannen van zijn tijd. Zijn gelaatstrekken waren ruw en terugstootend;
zijn gerimpeld voorhoofd rustte op zware wenkbrauwen, die een paar
diepliggende donkere oogen overschaduwden, zijn vooruitstekende jukbeenderen zonden scherpe lijnen naar een puntigen knevelbaard, terwijl
het benedenste deel van zijn gelaat onnatuurlijk ver vooruitstak. 287)
Hij heeft den naam van een oude pruttelaar te zijn. Ook ruikt hij al
spoedig bij zijn collega's ketterij (zelfs Oomarus moest tegen hem verdedigd worden) . Vooral met Maccovius ligt hij overhoop. Driftig en
heftig van aard, schijnt hij, bij verschil van meening, zich jegens den
tegenstander wel ietwat onbillijk te gedragen. Arminius noemde hem
echter een: vir doctus, diligens et industrius (een geleerd, nauwgezet en
ijverig man). Misschien was hij van de geleerden uit dien tijd degeen,
die de meeste brieven ontving en beantwoordde. In Heidelberg, waar
hij in 1587 de doctorale waardigheid verkreeg, stond hij hoog aangeschreven. Pareus noemde hem zelfs suam ammam (zijn hartlap). .Sepp
is echter over hem slecht te spreken. 288 ) Toch wordt hij door dezen te
hard beoordeeld. De gloed der overtuiging, waarmee hij streed voor
een hem heilige zaak, onteert Lubbertus niet. Moreel stond hij zeer
hoog, was hij lelie-blank, iets wat van Maccovius nog altijd moet bewezen worden. 289)
Op de Dordtsche Synode zal zijn plaats den eersten tijd ledig blijven,
waarom Polyander naar hem informeert, daar hij meent, dat een man,
die in deze controversen zoo bedreven is, moeilijk kan gemist worden.
Door de Staten van Friesland dringend uitgenoodigd alsnog te verschijnen, doet hij nu spoedig zijn intrede in de Synode. 290) Volgens Mr. Hales
spaart hij soms zoo zijn stem, dat hij door het auditorium onmogelijk is
-

.
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te verstaan, maar (voegt hij er ondeugend bij) ik geloof niet, dat ik er
veel bij verlies. 291) Sterk is professor Lubbertus tegen de toelating van
het auditorium. 292 ) Tegen den Bremer Martinius treedt hij fel op. In de
zaak van zijn collega Maccovius werpt hij de beschuldiging, dat hij de
aanklager van zijn Poolschen confrater was, verre van zich. Wel blijkt
bij de behandeling dezer zaak, dat een zekere kleinzieligheid Lubbertus
niet vreemd is. 293 ) Hij wil, dat Bogerman en niet een breede commissie
de Canones zal concipieeren. 294) Ook hij wordt benoemd tot overziener
van het O. Testament. 295 ) Op het punt van verkiezing en verwerping
definieert hij infralapsarisch. 296)
Harderwijk's hoogeschool is vertegenwoordigd door den hoogleeraar
Antonius Thysius. 297) Deze, in 1565 te Antwerpen geboren, is een innige
vriend van zijn landgenoot Oomarus en heeft ongeveer dezelfde hoogescholen bezocht als deze. Op voorspraak van Gomarus heeft de hoogeschool van Harderwijk Thysius tot professor aangesteld. Hij is een man
van zeer zachtmoedig karakter. Ook op de Dordtsche Synode zal dit
blijken. In den twist tusschen Gomarus en Martinius sprak hij de woorden : „Het doet mij leed, dat Martinius zoo wordt „exagitated". Maar
nu trekken Oomarus en Lubbertus hem aan den professoralen mantel,
terwijl zij hem erg ,,bekeven". 298)
Op de Synode is Thysius wel gezien. Hij wordt benoemd tot secundusvertaler en overziener van het O. Testament. 299) Met collega Oomarus
keert hij zich scherp tegen het preeken van studenten. Het voorlezerschap beschouwt hij als den eersten stap naar het predikambt. 300) In
1619 wordt hij tot hoogleeraar te Leiden benoemd, een hooge onderscheiding. 301)
Groningen's academie liet zijn beroemden hoogleeraar Franciscus
Gomarus aan het Synode-bedrijf deelnemen. Hij is de meest beteekenende onder zijn collega's. Reeds aanstonds moveert hij de kwestie, dat
er een gerucht liep, dat sommigen twijfelden aan het oppergezag der
Generale Staten en deze Synode niet voor wettig hielden; maar onmiddellijk wordt verklaard, dat men op geen enkele wijze het gezag der
Staten op deze Synode in het dispuut mocht betrekken. 302 ) Bij de be
handeling der vraag, of de Apocryphen zouden vertaald en met den
Bijbel tot één boek vereenigd worden, kiest Gomarus zeer scherp tegen
de Apocryphen positie en bepleit hij hun verwijdering. 303) Ook hij wordt
aangewezen tot revisor van het O. Testament. 304) Zeer fel is hij tegen
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het preeken der studenten in de publieke samenkomsten der gemeente. 305) Als bij gelegenheid van de citatie der Remonstranten gesproken wordt van pars adversa (tegenpartij), verklaart Gomarus, dat men
zulke woorden niet gebruiken moet; niemand komt hier als tegenpartij,
maar om in de vreeze Gods de gerezen geschillen te leeren kennen en
weg te nemen. 306)
Oomarus is supralapsariër. Daarom stelt hij voor, de kwestie van het
voorwerp der praedestinatie onbeslist te laten. Hierbij beroept hij zich
ook op de symbolen (belijdenisschriften) der Engelsche Kerken; hij
heeft n.l. in een uitgave der Engelsche confessie, te Genève gedrukt,
gezien, dat ook deze niet spreekt van den homo lapsus (gevallen
mensch) . De Engelschen, recht in hun schik, dat de groote man zich
in dezen vergist en blijde, dat ze den furious Gomarus eens onaangenaam kunnen zijn, halen nu uit deze vergissing alles wat er in zit. De
heer bisschop voorop. Dan leest Dr. Goad de woorden uit artikel XVII
der Engelsche confessie voor. Opnieuw neemt Carleton het woord om
Oomarus te bestraffen, dat deze, hoewel een vreemdeling, het gewaagd
heeft de confessie van een buitenlandsche Kerk in zijn judicium te bespreken. Gomarus blijft gelukkig kalm en beroept zich op het oordeel
der Synode. Bogerman verklaart, dat men zich niet al te haastig mengen
moet in het oordeel van andere Kerken. Nu komt de bisschop met het
voorstel, de zaak terwille van één hoogleeraar niet onbeslist te laten,
temeer daar deze (n.l. Gomarus) op dit punt afwijkt van het oordeel
van alle Gereformeerde Kerken. „'t Is mogelijk", zegt Gomarus, „maar
in Leiden is er over den homo lapsus niets beslist en Withaker en Perkins, Engelsche Godgeleerden, hebben supralapsarisch geleerd, mannen,
die nimmer van de belijdenis der Engelsche Kerk zouden willen afwijken." Maar de Praeses verdaagt de kwestie, sluit voorloopig de debatten
en verwijst naar het tijdstip, waarop de te concipieeren leerregels de
revue zullen passeeren. Later heeft Gomarus echter, zonder nadere
discussie, de Canones onderteekend. In strijd met zijn conscientie? Neen.
De Dordtsche leerregels veroordeelen immers de supralapsarische voorstelling niet. Ook geven ze niet een wetenschappelijke, maar slechts een
populaire uiteenzetting van de leer der praedestinatie. 307).
In de commissie ter beslechting van de zaak van Maccovius krijgt ook
Gomarus zitting. 308 )
Volgens de Remonstranten is Gomarus te Dordt wel drie malen van
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logies veranderd; zelfs zou een Contra-remonstrant verklaard hebben,
dat hij liever twee of drie Remonstranten zou logeeren dan één Oomarus.
Misschien behoort dit gansche verhaal tot het rijk der legenden, evenals
de „negen" kinderen van Martinus. 3011)
Steeds draagt Oomarus den naam van „twistziek". Professor Is. van
Dijk heeft echter gepoogd hem van deze onvriendelijke schaduw, die nog
altijd over de nagedachtenis van dezen Godgeleerde is blijven liggen, te
verlossen. Natuurlijk is hij door zijn moeilijk en onrustig leven niet
bepaald een „gemakkelijk en glad salonmensch" geworden. Jr zijn in
het bosch", zoo schrijft Dr. Van Dijk, „reeds wat oudere boomen, die
hier en daar op hun oppervlak knoesten vertoonen. Die knoesten komen
er, vermoed ik, ook niet door louter lieven zonneschijn. Jonge boomen
in de omgeving kunnen zich nu wel beroemen op hun gave, gladde
stammen, maar zij hebben ook niets ondervonden. Zulk een oudere
boom is Gomarus geweest." 310)
De vijfde, die in de bank der hooggeleerden zal plaats nemen, is Antonius Walaeus, in 1573 te Gent geboren, en dus de vierde Zuid-Nederlander onder de professoren. Reeds in 1617 is hij door Prins Maurits
over de geschillen geraadpleegd, wel een bewijs, dat zijn adviezen op
hoogen prijs worden. gesteld. Naar de letter is Walaeus geen hoogleeraar.
Hij bezet deze plaats vanwege de Staten van Zeeland, maar vooral door
toedoen van de Staten van Holland. Den 20sten Juli 1619 volgt echter
zijn benoeming tot hoogleeraar te Leiden, mede omdat hij in de Synode
zulk een uitnemende reputatie verworven heeft. 311)
Zijn collega's hadden hem gaarne een plaats in het moderamen gegund, maar het gelukt hun niet. 312) Hij wordt door de Synode aangewezen als secundus-vertaler en als reviseur van het N. Testament. 313)
Hij acht het prediken van studenten geoorloofd, zij het onder allerlei
beperkende conditiën. 314) In de leer der praedestinatie is hij infralapsariër. 315) Op de Synode wint hij aller achting. Zoo bespreekt hij verschillende schriftuurplaatsen, welke in 't geding kwamen, maar vriend
en vijand steken de loftrompet. 316) Hem valt de eer ten deel in de
commissie van redactie van de Canones zitting te mogen nemen. 317)
Eenige dagen zal zijn zetel onbezet blijven. Hij ontvangt n.l. de
moeilijke en tragische opdracht om -in Den Haag Oldenbarnevelt in zijn
laatste ure geestelijk bij te staan. Van deze taak heeft hij zich op
bijzonder teedere en loffelijke wijze gekweten. 318)
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Het college van hoogleeraren had niet alleen een adviseerende, maar
ook een decideerende stem, geheel tegen het gebruik in. Slechts bij
de keuze van het moderamen werd hun geen keurstem verleend, waarschijnlijk omdat toen ook de buitenlanders niet meestemden. Aan de
discussiën namen de professoren in groote mate deel. In tal van commissiën kregen ook zij een plaats. Na de buitenlandsche Godgeleerden
brachten zij hun adviezen uit. Gewoonlijk stemden zij capitatim (hoofdelijk), vooral Gomarus en Lubbertus. 319)

d. De gedelegeerden namens de Heeren Staten-Generaal.
Ten getale van 18, waren er namens Hunne Hoogmogenden, de Heeren
Staten-Generaal, politieke commissarissen aanwezig, aan wie de handhaving van den ordo externus (de uitwendige orde) was opgedragen.
Uit Holland waren zes, uit de andere provinciën ieder twee gedelegeerden gedeputeerd. Holland vroeg ook meer stemmen in dit politieke
college dan de andere gewesten hadden, „maer daerop omvrage gedaen
zijnde, hebben d' andere provinciën dat gedifficulteert en geexcuseert
opte consequentie van deese sake te reguarde van de besoigne van dese
kamer, dewijle elke Provincie maer eene stemme heeft." Het waren zeer
geleerde mannen, die in Staten en Raden hooge posten bekleedden en
voor een deel „j urisprudentes" (doctoren in de beide Rechten) . Zij waren
allen „gequalificeerde persoonen doende professie van de Religie, ende
wesende lidmaten van de kercke". De taak dezer heeren was door de
Staten-Generaal zeer nauwkeurig omschreven, zoowel in den credentiebrief als in hun „geheime instructie". Zij hadden o.a. „aperture" te doen
van de Synode Nationaal; te waken, dat alleen kerkelijke zaken werden
behandeld en 't geen in de artikelen van uitschrijving was begrepen; te
zorgen voor bevordering van den welstand en - rust der kerken en van
de Gereformeerde Christelijke Religie. Vooral door het recht van veto
hadden zij groote macht. Feitelijk vormden zij een afzonderlijk college
met eigen president, vasten secretaris en penningmeester. Het presideeren geschiedde naar de orde der Staten-Generaal „bij omgang van
week tot weeke". Hun vaste secretaris was Daniel Heinsius, professor
te Leiden, volgens Voetius lumen universo literatorum orbi conspicuum
et admirandum (een bewonderenswaardig licht, bij de gansche geletterde
wereld gezien) ; volgens Sir Dudley Carleton „the chief honour at this
,

104
present of the university of Leiden". Eerst zou hun geen secretaris worden toegevoegd, omdat zij allen „mannen van depenne" waren, maar
later kwamen de Staten op dit besluit terug. Ongetwijfeld hebben de
„Ecclesiasticque" soms niet leede oogen de macht dezer heeren aangezien. Dat er van een caesaropapistische heerschappij schijn noch schaduw was, gelijk Dr. L. Wagenaar beweerde, is al te mooi voorgesteld. 320 )
De eerste commissaris, die als praeses externus optrad, was de Geldersche raadsheer Martinus Gregorius, een zeer bekwaam man. Volgens
Mr. Hales maakte hij het soms den Remonstranten warm genoeg 321)
(he sits close upon the Remonstrants' skirts). Hendrik van Essen, een
van de rechters van Oldenbarnevelt; Walraven van Brederode, een prachtig-levend edelman; Hugo Muys van Holy, de schout van Dordrecht;.
Jacob Boelens, burgemeester van Amsterdam; Nicolaes Cromhout, voorzitter van het Hof van Holland, zijn de meest bekende onder de politieke
gedelegeerden.
Van Hugo Muys liep het praatje, dat hij weinig van de Latijnsche taal
gekend heeft. Volgens de Remonstranten waren zij meerendeels onkundig
in de theologische kwestie's. Ook wapende een zich met zijn Latijnsch
lexicon, om nu en dan een woordje na te slaan. 322)
Penningmeester was een van Dordrechts burgemeesteren, n.l. Jacob
Corneliszoon de Witt. Hij financierde de- geheele Synode, waarlijk geen
sinecure. 323)
We zullen nog gelegenheid te over hebben om op den grooten invloed
dezer politieke commissarissen te wijzen.
§ 3. Reis, aankomst en verblijf der
afgevaardigden te Dordt.
Einde October en begin November van het jaar 1618 kwamen vele
buitenlandsche afgevaardigden te Dordrecht aan. 324)
De Hessen verhalen, dat zij door Oods genade na een voorspoedige
reis den 28sten October (ouden stijl) behouden en wel te Dordt zijn
geland. Onder weg zijn ze door de Bremers en de Emdenaren, in Den
Haag en ook te Dordrecht zoowel door de Politieke Gecommitteerden
als door de Nederlandsche predikanten, met eere verwelkomd. Te Dordt
ontmoetten zij reeds de theologen uit de Paltz en de Zwitsers. Na hen
kwamen de Engelschen en de Genèvers.
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De Engelschen staken over met een schip van onze Admiraliteit.
Eerst togen zij naar Dordt, en daarna naar 's-Oravenhage, waar ze in
plechtige zitting door Sir Dudley Carleton den Staten-Generaal werden
voorgesteld. Bij deze gelegenheid hield de bisschop een rede. Ook bij
Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk gingen de heeren op audiëntie.
Den 10den November presenteerden zich de C enèvers aan de StatenGeneraal. 325)
De Bremers en de Emdenaren reisden over Groningen en Amsterdam
naar Dordt. Oomarus wachtte hen in Oruno's veste op. 326)
De Zwitsers hadden ontegenzeggelijk de verste en meest vermoeiende
reis. 327) Uit Zurich trok Breytinger op in gezelschap van 3 vrienden en
een rijknecht. Op Zondag 29 September 1618, na het bijwonen van den
kerkedienst, werd de lange tocht aanvaard.
Te Mumpf voegde zich bij hen Conrad Koch van Schaffhausen en te
Augst Rütimeyer van Bern, ieder met gevolg. Te Bazel zonden allen
.hun paarden terug en werd de reis met de Bazelsche afgevaardigden en
hun dienaren in twee gehuurde wagens, elk met 4 paarden bespannen,
voortgezet. 't C eheele gezelschap bestond nu uit 18 personen.
Al spoedig beleefden ze een klein avontuur. Tanner, de paardeknecht,
met het wapen van Zurich op zijn mantel, had aan de natuur haar
rechten betaald (naturae exsolvens sua jura) en de rijtuigen (de tocht
leidde juist door een dicht bosch) uit het oog verloren. Bij een tweesprong koos hij een anderen weg dan zijn heeren. Toen dezen hem
eindelijk begonnen te missen, was de consternatie groot. Men riep,
schoot met pistolen, maar niets mocht baten. Tegen het vallen van den
avond moest het zoeken worden opgegeven, de paarden werden aangezet en in gestrekten draf werd nu naar 't naburige Hirszfeld gereden.
Maar wie schetst u de blijdschap en verbazing, als ze daar hun rijknecht
Tanner terugvinden, die hen allen reeds wachtte onder 't genot van een
verfrisschenden drank. Spoedig was nu alle leed vergeten; Wolgang
Mayer dischte verhalen op, ontleend aan zijn reis door Engeland, en
Breytinger sloeg, zoo vroolijk was hij, zelfs aan 't dichten.
In Heidelberg werd halt gehouden. Hier werden de heeren aan den
paltsgraaf Frederik plechtig voorgesteld, waarbij ze zijn zoontjes kusten
en in de Engelsche taal (moeder was een Engelsche) toespraken; ook
werd de prachtige bibliotheek bezichtigd en bewonderd.
Den 9den October werd de reis, nu in gezelschap der Paltzers, per
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schip voortgezet. In Mainz reciteerde de vriendelijke waard het volgende versje:
„Wurtzburg am Stein,
„Ochem (Hochheim) am Mayn,
„Bacharach am Rhein
„Da wachst gmeinlich der beste Wein."
In Bacherach zagen zij, „wie die Reben mit zerstoszenen Schiefersteinen bedünget" werden; ook kregen zij hier een kijkje op het „feuern"
van den wijn.
In Keulen logeerden ze in de herberg: Zu der Harderfaust
aust u f dem
Heumarkt, waar de waard in 't geheim de Gereformeerde leer bleek
toegedaan.
Hier gingen ze nu in een groot, flink gebouwd schip over, dat twee
vlaggen in den top voer, een van den paltsgraaf en een van Prins Maurits.
In Rijnberk kwamen Spaansche soldaten aan boord, om een scherp
onderzoek naar de lading van het schip in te stellen. Volgens de schippers
hadden ze bij 't aan wal gaan gezegd: „Hier hebt ge de menschen, die
ontboden zijn om de Arminianen uit Holland weg te jagen".
Ook waagden ze zich in Wezel, hoewel er een Spaansche bezetting
lag van wel van 4000 man.
In Gorcum gingen allen van boord, maar nauwelijks liepen ze door
Oorcum's straten, of ze werden omstuwd door heel de bevolking, die
al maar mee slenterde, zoodat ze noodgedrongen maar weer op 't
schip gingen.
Op 21 October, St. Wolgangs-dag, werd Dr. Wolgang Mayer met
een geïmproviseerde rede door Dr. Scultetus uit aller naam gelukgewenscht. 's Middags landden ze eindelijk te Dordrecht. Rütimeyer schreef
naar huis: „Behouden en ongedeerd zijn wij, dank zij onzen vriendelijken
Geleider en Opperschipper Christus Jezus, te Dordt geland." Twee aan
twee gingen ze nu door de stad en namen eerst hun intrek in „De Paauw".
Terstond kregen ze bezoek van den Burgemeester De Bevere, met twee
andere regenten en den stads-secretaris, die hun in de Latijnsche taal een
hartelijk welkom toeriepen. Ook de reeds aanwezige Nederlandsche
'theologen kwamen en begroetten hen op de meest vriendelijke wijze.
Ook vonden ze hier reeds Dr. Alting, die over Emden de reis had ge-

107
Baan. Deze vergastte hen aanstonds op een aardig verhaal: In Amsterdam had een voerman tegen zijn paard, dat erg koppig was en weigerde
verder te gaan, gezegd: „Ik zie wel wat je mankeert; je bent ook al
Arminiaansch en wilt je vrijen wil hebben, maar ik zal hem er wel
uitslaan." 328)
Den volgenden dag maakte men reeds uitstapjes rondom Dordrecht.
Na twee dagen kregen allen logies „in fürnemer Burgershaüsser" ieder
afzonderlijk niet een bediende. ' Ook ontvingen ze een „sonderbaren Furierzedel"; die van Mayer luidde aldus: „By de Manbrug Cornelis Ruis,
Wyncooper, soli logeren Dr. Wolffgangus Maier und den Diener". De
Zwitsers roemden hun logies zeer; hun kamers waren „ein überaus herrlich und schier fürstlich Oemach". Hun gastheeren waren „wohlgeachtete
Burger". Breytinger woonde eerst bij den Heer Hendrik van Dillsee,
maar later bij Johan van Kuykhoven, bij wien de Paltzers en de Zwitsers
een gemeenschappelijke tafel hadden. Deze Kuykhoven was een houtkooper. Zijn gezin bood een staalkaart van allerlei religie's: de huisvader
zelf, hoewel voorkomend en gedienstig, was Roomsch; zijn broeder was
een Jezuïet en zijn zoon eveneens Roomsch; moeder, een zeer deugdzame
vrouw, en ook de dochter waren goed Gereformeerd; schoonmoeder,
onbesproken in leven en wandel, behoorde tot de fanatieke secte der
Anabaptisten.
Allen werden dus op lofwaardige wijze gehuisvest, al vond men de
stad zelve een ongezonde plaats. Dr. Mayer schreef dan ook naar huis:
„Es ist alhie ein feichter ungesunder ortt, daher dan ettliche von den
Deputierten schon mit Kranckheitten angegriffen und erst vor 4 Tagen
der Burgermeister von Zutphen , Henricus von Hol, durch den zeitlichen
todt hingezuckt worden."
Tronchin moest al spoedig met de koorts naar bed. Dr. Hall keerde,
tamelijk ziek, naar Engeland terug. De Praeses kon soms, zoo plaagde
hem de jicht, niet staande bidden en presideeren. 329) Professor Bisterfeldius overleed te Dordt en zag zijn „Heimat" nooit weer. Soms moest
ook Diodati kamer houden. In April 1619 overleed de Stichtsche ouderling, Lambert de Canter, qui febre ardente fuit extinctus (aan de
koorts). 330) Ook een der Zwitsers, de jonge edelman Marcus Stapfer,
vriend en metgezel van Breytinger, overleed te Dordt en zag zijn schoone
bergen nooit weder. Hij stierf zeer geloovig. Begraven werd hij in 't koor
der Augustijner kerk. 331)

108
Wat men vooral roemde in Dordt, was het heerlijk ooft, de lekkere
visch en de fijne wijnen. 332)
Ook was de bevolking hun zeer genegen. „Zij meenen, schrijft
Dr. Mayer, „wir seyen sunderbare Instrument Oottes, durch welche sie
ausz der groszen gefahr, in deren sie gesteckt sind, sollen erlöszet und
wider zu fried und ruhw gebracht werden."
Eén en al lof was men ook over de royale wijze, waarop de Staten
de afgevaardigden onthaalden. „Es ist sich zuverwunderen", zoo schrijft
Dr. Mayer, „mit was groszem eiffer, ernst und tinkosten alles was zum
ansechen des Synodi mag erforderet werden, angestellet und verrichtet
wirt; und ist gwiszlich dergleichen von anfang der Reformation har
keiner gehalten worden." Trouwens, de buitenlandsche afgevaardigden
werden met weldaden overladen. De Engelschen wisten met hun presentiegeld geen raad en richtten de fijnste diners aan, waaraan zij tal
van landgenooten en vrienden deden aanzitten. 333) Helaas, de Zwitsers
kregen onderling ruzie over de verdeeling der gelden. 334)
Natuurlijk betaalde de Staat de zware kosten.
Geen wonder, dat men in opgewektheid te Dordt vergaderde, al
stemde een boos gerucht over poging tot vergiftiging der buitenlandsche
leden dezen minder aangenaam: Jezuiten uit Gent hadden verteld, dat
men de buitenlanders door gift of andere middelen uit den weg zou
ruimen. „Maar", zoo schrijft Dr. Mayer, „wir lassen uns dise zeittung
nicht vil anfechten".
De heeren maakten nu en dan een wandeling, en lieten in spijt van de
vele besognes, bijzondere gedenkdagen niet onopgemerkt voorbijgaan.
Zurichs reformatie werd op haar honderdsten verjaardag ook te Dordrecht feestelijk gevierd: Breytinger noodigde ten zijnent den bisschop,
Daniel Heinsius, Johannes Bogerman, professor Lubbertus, den Dordtschen leeraar Joh. Dibbets en verder de afgevaardigden van de Paltz,
Genève en ' de vier Zwitsersche steden. Ook maakten sommigen uitstapjes, vooral naar Den Haag en Antwerpen. 335 )
Zoo reisde Dr. Mayer met Kerstmis naar Den Haag via Rotterdam en
Delft. Te 's-Oravenhage hoorde hij Dr. Amesius in de Engelsche kapel
't Woord Gods bedienen. Ook bracht hij brieven van bisschop Carleton
aan den gezant Dudley Carleton over. Op den tweeden Kerstdag maakte
hij zijn opwachting bij Prins Maurits en begroette tevens Graaf Willem
Lodewijk, die bij den Prins stond. 's Avonds ongeveer 6 uur ging hij
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weer aan boord, maar beleefde weldra een leelijk reisavontuur. Even
voorbij Ijselmonde leed hij schipbreuk en kwam met moeite aan wal.
Nu moest de terugtocht te voet aanvaard, in gezelschap van Ds. de Pours
(die ook aan boord was), en een Dordtsch mannetje, dat als gids kon
optreden. Maar hoe zwaar werd de reis wegens het telkens wegzakken
in de taaie klei! De planken op den dijk, glad door al het slik, maakten
het gaan weinig gemakkelijker. Drie malen viel Dr. Mayer op zijn
knieën, terwijl Ds. de Pours telkens van den dijk sloeg; beneficio Dei
(door de gunste Gods) kreeg hij echter geen ongeluk. In Ridderkerk
werd 's nachts even gepauzeerd. Opnieuw trok men verder, tot in een
dorpje onder Dordrecht de kleeren gedroogd en de verloren krachten
door een maaltijd werden gerestaureerd. Den volgenden morgen was
Dr. Mayer om 9 uur binnen Dordrechts poorten, waarop hij zich dadelijk
naar de Doelen-zaal spoedde, om maar geen enkele Synode-zitting te
verzuimen. Eenige dagen later lieten zich echter de gevolgen van het
nachtelijk avontuur gevoelen. Maar wat deed de lieve gastvrouw Lydia?
Zij maakte een vin brulé, d. i., zoo verhaalt Dr. Mayer, „sie nahm halb
Wein und halb Bier in ein Düpfe, schlug das Oelb von einem Ey darein,
desgleichen Zucker, Zimmet, Nágelein und Muskatnusz, tranks als heisz
ich immer konnte, und befand mich wohl dabey."
Minder avontuurlijk was het snoepreisje van de Engelsche heeren
Balcanqual en Goad naar Den Haag. Zij kwamen 's nachts om één uur
in Dordt terug, maar konden op dat uur geen toegang krijgen tot de
stad. Nu eens aan boord, dan weer op het bolwerk, stonden ze heel
wat koude door. Eerst om half zes was het poort openen.
Een wonderbare komeet en een profetes uit Denemarken bezorgden
den heeren eenige afleiding. Vooral de komeet bracht veel ontroering;
volgens Dr. Mayer zag deze staartster duidelijk op „das Böhmische
weszen, dan noch dem das Keisserische volck zerstrewet, vil Oberste
erschlagen, ettliche Karren mit geldt, munition und Soldaten gefangen
und die Statt Bilszen von dem von Manszfelde eroberet worden, do hatt
der Keisser nicht allein die Böhmen sunder auch alle ihre Helffer und
Bundsgnossen in die Ach und Aberach erklâret, under welchen dan
auch die gantze Union begriffen, also . daz die Pfáltzischen vermeinen,
es wölle einem rechten Religions Krieg in Teütschland gleich sechen,
darvor uns Oott der Almachtig gnádiglich bewahren wölle."
De profetes was een vrouw uit Engeland, maar geboortig uit Dene-
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marken, die meende door den H. Geest naar Dordt te zijn gezonden, om
openlijk op de Synode te getuigen van de verkiezing, de bekeering der
Joden en het jongste gericht. Zij ging „von einem Herren zum andern,
war wohl bekleidet und redete vernünftig".
Over 't algemeen prees men de Synode zeer, al werden ook wanklanken in het koor der voldaanheid .beluisterd. Toen dan ook den 9den Mei
1619 de laatste zitting met de buitenlandsche gedelegeerden gehouden
is, werd niet zonder aandoening en tranen afscheid genomen; oude
banden van vriendschap waren nauwer toegehaald, nieuwe vrienden
waren gewonnen. Dankbaar waren velen èn voldaan.
§ 4. Het voorbereidend convent.
Alvorens de Synode op den 13den November van het jaar 1618
plechtig geopend werd, hielden de inlandsche afgevaardigden met de
politieke gedelegeerden den vorigen dag een conventus praeparatorius, 336 ) die des voormiddags aangevangen en des avonds werd voortgezet. De hoogleeraar Polyander fungeerde als scriba en las den volgenden dag na afloop van de eerste zitting der groote Synode de acta dezer
voorbereidende vergadering voor en liet ze vaststellen.
Gehandeld werd over de wijze van openen der Synode, over de rangorde bij het zitten, over het stemmen, enz. Vooral schijnt de zitplaatsenkwestie een belangrijk punt op het agendum te hebben uitgemaakt; men
had daarvan bijzondere studie gemaakt.
De uitnemendste plaats zou den gedelegeerden, die namens de HoogMogenden kwamen, ten deel vallen. „Den van den Prince uitgezondenen
verleene men eene plaats naar zijne weerdichheyt", zoo had Hyperius
geschreven. Tegenover hen zouden de buitenlandsche afgevaardigden
in deze orde plaats nemen: eerst de Engelschen met den bisschop vooraan, vervolgens de Franschen, dan de mannen uit de Paltz, dan de
Brandenburgers, vervolgens de afgevaardigden uit Hessen, voorts die
uit Zwitserland en Genève, dan de Bremers, daarna de mannen uit
Emden, en eindelijk de gedeputeerden uit Nassau en Wetteravië. Naast
de politieke heeren zouden de professoren een plaats vinden en na hen
de inlandsche afgevaardigden, provinciegewijze naar de orde gevolgd in
de Staten-Generaal. Aan een afzonderlijk tafeltje zou Heinsius, de secretaris der politieken, plaats nemen.
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Dat inderdaad de rangorde bij het zitten een belangrijk punt was,
kan ten overvloede blijken uit de mededeelingen van Carleton, den
Engelschen gezant (zie boven, bladzijde 40), en van de Zwitsersche
gedelegeerden. Op de vraag of hun zitplaats hun goedkeuring kon wegdragen, antwoordden dezen: „Sie seitend hierher beim Befehl, wollend
hieruber auch mit niemand streiten; zumahl so man Ihnen den letsten
Platz eingeben würde, sie sich benügen werdend, so sie nur den Niederlandischen Kirch zum Fried behilflich seyn köntend." Een juist antwoord
en geheel in den geest van Hyperius, die schreef: „Het is zeer fraai,
daar alle geveinsdheid en eergierigheid teruggesteld zijnde, de een den
ander voorkomt met eere, als de Apostel zegt. Dikwerf geeft hij, die het
laatst gevraagd wordt, de beste adviezen."
Ook was de samenstelling van het moderamen voorwerp van discussie. We zagen reeds, dat de professoren gaarne aan hun ambtgenoot
Walaeus een plaats daarin hadden gegund gezien, maar het gelukte
hun niet. Besloten werd, alleen uit de gewone inlandsche afgevaardigden
het moderamen saam te stellen en bij de stemming over het moderamen
niet alleen aan de buitenlandsche gedeputeerden, maar ook aan de professoren een keurstem te onthouden. Wat het stemmen in het algemeen
betrof, besloot men, dat alle colleges zooveel mogelijk (na ampelijke bespreking buiten de vergadering) gemeenschappelijk, hetzij schriftelijk,
hetzij mondeling één gevoelen ter Synode zouden voorbrengen. Mocht
iemand door zijn collega's niet kunnen worden overtuigd, dan zou hij
de vrijheid hebben met gepaste bescheidenheid en eerbied afzonderlijk
zijn meening voor te dragen; de stemming zelve zou dan hoofdelijk
geschieden.
Nog werd vastgesteld den buitenlandschen gedelegeerden en den
professoren een beslissende stem toe te kennen. Wat den buitenlanders
aangaat, gold deze keurstem alleen „in doctrinalibus" (in de leer).
§ 5. De opening der Synode.
Den 12den November werd allen afgevaardigden kond gedaan
(„dewijle middelertyt soo d' uytheemsche als Innelantsche Ecclesiasticque Gecommitteerde aengecommen waeren"), dat op den volgenden
dag des morgens te acht ure vóór den aanvang der Synode een predicatie en gebeden zouden gedaan worden, zoowel in 't Fransch als in
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het Nederlandsch („inde fransche kercke tot dienst vande uytheemsche
Gecommitteerde”) om C od Almachtig aan te roepen voor een „goet
begin, gewenschten voortganck ende gelucksalige wijtcompste des aen
te vangen Synodj." Den 13den November togen nu de afgevaardigden
des morgens te acht ure hetzij naar de „Groote" kerk, waar de pastor
loci Ds. Balthazar Lydius in 't Nederlandsch, hetzij naar de Fransche
kerk, waar Ds. Jeremias de Pours van Middelburg in 't Fransch een
wijdings-samenkomst leidden. Lydius sprak uit Handelingen XV. Een
groote schare woonde dezen bidstond bij, waar gesmeekt werd om den
zegen des Heeren over den arbeid Zijner knechten en dienaren, „opdat
alsoo de vervallen mueren ende wallen, van lerusalem wederom mochten
opgebouwet werden, ende de Landen in haeren vorigen goeden stant,
ruste ende eenicheyt gebracht werde."
Na afloop (ongeveer te 10 ure) keerden de buitenlanders naar hun
hospitia terug, vanwaar zij kort daarop door gecommitteerden uit de
respectieve Nederlandsche provinciën (uit elke provincie één predikant
en één ouderling) naar het gebouw, waar de Synode vergaderen zou,
n.l. „de Doelen", geleid werden. De Oelderschen vergezelden de Engelsche afgevaardigden; de Zuid-Hollanders de gecommitteerden uit de
Paltz; die van Noord-Holland de Hessische gedeputeerden; de Zeeuwen
de Zwitsers; de Stichtenaren de mannen van Genève; de Friezen de
Bremers; de afgevaardigden van Overijsel, van Groningen en Ommelanden en van „Trente en Tvvent" de gedeputeerden van Emden.
Na aankomst in de Doelen kwamen allen eerst in een benedenzaal,
zoowel de inlandsche als de buitenlandsche theologen, waar ze ontvangen werden door Leidens dienaar des Woords Hommius en den pastor
loci Lydius. Dan leest Hommius met luider stem de namen der inlandsche
theologen voor, de professoren voorop en vervolgens de afgevaardigden
naar de rangorde der Vereenigde Provinciën. Dan volgen de buitenlandsche gedeputeerden, eerst de Engelschen, dan de Paitzers, de Hessen,
de Zwitsers, de Genèvers, de Bremers en de Emdenaren. Boven gekomen,
worden allen door de gecommitteerden uit de Politieken hartelijk en
eerbiedig welkom geheeten, n.l. door de Heeren Doctor Martinus en
Dordrechts schout Muys, en naar de voor hen bestemde zitplaatsen verwezen, „yder met groot genoegen ende contentement syne plaetse genomen hebbende".
De vergaderzaal bood een deftigen aanblik. Op lessenaars, die, even-
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als de zitbanken, met doek van groene of licht-groene kleur waren
overtrokken, bevonden zich inkt- en zandkokers, papier en pennen, opdat
ieder synode-lid naar hartelust het verhandelde zou kunnen opteekenen.
Tal van kandelaars en drie grootere licht-kronen waren aangebracht,
waarop bij elke avondzitting kaarsen geplaatst werden. Indien men de
deurwachters mag gelooven, verbruikte men voor de verlichting per
avond ongeveer 24 pond vet. Er bevonden zich in de vergaderzaal twee
groote en ruime galerijen voor de toehoorders; 't was dus een geschikte
gelegenheid om tal van menschen te ontvangen. In den haard brandde
den geheelen dag een vuur, terwijl aan ieder synodelid een stoof werd
aangeboden tot niet geringe verbazing der Zwitsers. (Met verwondering spreken zij over de stoven, welke zij „fornuisjes" noemen, uit
planken vervaardigd, waarop men de voeten zet .en waaruit een gloeiende
kool, gevat in een bakje van aardewerk, de warmte door tal van gaten
doet toestroomen aan de voeten. In 't bijzonder wijzen zij er nog op,
dat in die stoven geen kolen worden gedaan, maar kooltjes van gloeiende
aardkluiten, die geen damp geven, waardoor hoofdpijn wordt veroorzaakt).
Als nu allen gezeten zijn, treedt de pastor loci, Ds. Lydius, naar voren.
Met heldere stem spreekt hij in het Latijn een korte rede uit, herinnerende
aan Achabs woord: „di het harnas aantrekt, beroeme zich niet, als die
het heeft afgelegd". Dan gaat hij voor in ernstig gebed, waarin hij God
den droeven staat der Nederlandsche Kerk voorlegt en smeekt om de
onmisbare leiding des H. Geestes. Nadat dit gebed gedaan is, richt
Lydius zich tot de Politieke gedeputeerden, in hen de Staten dankend
voor de saamroeping dezer Synode; tevens zegt hij de buitenlandsche
gedelegeerden dank, dat zij, herfst en winter ten spijt, perikelen te
water en te land hebben getrotseerd om de Kerk in Nederland te hulp
te komen. Dan verzoekt hij de politieke Commissarissen de Synode te
openen.
Nu neemt Martinus Oregorii, de praeses der week, namens politieke
Gecommitteerden het woord voor het uitspreken van een korte oratie,
waarin hij wijst op den voor Kerk en Staat zoo periculeuzen toestand,
de oorzaak van het saamroepen dezer illustre Kerkvergadering.
Dan verklaart hij de Synode geopend.
Nadat nog door de politieke Commissarissen hun credentiën in handen
van Ds. Lydius gesteld en openlijk door hem voorgelezen zijn, wordt
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deze eerste zitting met dankzegging gesloten en keeren de buitenlandsche
Godgeleerden onder geleide naar hun hospitia terug.
Hoewel men ook 's middags vergaderen zou, werd dien middag (voornamelijk wegens afwezigheid van de afgevaardigden uit Noord-Holland)
geen publieke zitting gehouden en de tweede zitting tot Woensdagmorgen uitgesteld. 337)
§ 6. Verkiezing van het moderamen.
Des Woensdags, den 14den November, werd na passend gebed van
Ds. Lydius op voorstel van den Raadsheer Martinus het moderamen
gekozen. 338)
Een ouderling uit Zeeland, met name Josias Vosbergen, stelde echter
vooraf drie vragen:
1) Of men bij de verkiezing van den praeses en de overige functionarissen niet ook rekening had te houden= met de afwezigen? Alsnog
werden immers verschillende afgevaardigden verwacht.
2) Of de praeses kon verkozen worden uit die provinciën, waar deze
twisten zijn ontstaan? Of het niet de voorkeur verdiende hem uit
de andere provinciën te nemen of wel uit de buitenlandsche
theologen?
3) Of men de assessoren en de scribae zoowel uit de Remonstranten
als uit de Contra-Remonstranten mocht aanwijzen?
Martinus antwoordde, dat men ook met de afwezigen moest rekenen.
Wat de andere vraagpunten betrof, verklaarde hij uit naam van de
Staten-Generaal, dat de verkiezing geheel vrij was en al deze punten
aan deze Eerwaarde Synode werden overgelaten, wier roeping het was
hier alzoo te handelen, als het meest kon dienen tot herstel van de
rust der Kerken.
Nu werden de namen der afwezigen voorgelezen. Wel werd gevraagd,
of er niet nog meer gedeputeerden afwezig waren, maar men zette
eenvoudig den aangevangen arbeid voort.
Een stembureau werd gevormd uit de Heeren Martinus en Schotte
en vier ouderlingen, Latius en Muys van Holy uit Zuid-Holland, Vosbergen uit Zeeland en Verheyden uit Gelderland, terwijl de secretaris van
de Politieke Commissarissen (Heinsius) de behulpzame hand bood. Nu
werd een lijst met de namen der verschillende predikanten aangelegd,
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opdat ieder kon weten wie voor de verkiezing in aanmerking kwamen,
terwijl men om een zuivere presentielijst te verkrijgen vooraf de credentiebrieven indiende.
Er werd schriftelijk gestemd, niet college-gewijs, maar hoofdelijk. De
professoren mochten niet mede stemmen. De briefjes werden door het
stembureau -opgehaald, terwijl men bij de Oeldersche afgevaardigden
begon (overeenkomstig het gebruik in de Staten-Generaal).
Tot praeses werd gekozen Ds. Bogerman; tot assessoren werden aangewezen Ds. Rolandus en Ds. Faukelius; tot scribae koos men Ds. Damman en Ds. Hommius.
De praeses was uit een provincie, waar de fel-gevoerde religietwist
niet had gewoed. Het schijnt, dat Bogerman later een weinig bevreesd
was, dat de Remonstranten op zijn verkiezing aanmerking zouden maken,
omdat hij gekozen was zonder medewerking van de buitenlanders. De
bisschop stelde hem echter gerust; de Engelschen hadden hem reeds als
hun praeses erkend en daarbij zouden zij volharden „notwithstandig any
objection might be fancyed".
De andere functionarissen waren uit de vier voornaamste provinciën
n.l. Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Zeeland. Allen behoorden
echter tot de Contra-Remonstranten.
De gekozenen, voor zoover ze aanwezig waren, lieten zich de benoeming welgevallen en namen op uitnoodiging van Martinus, zij het
schoorvoetend en met vele „excusen" achter de groene tafel plaats.
Bogerman sprak nu ex tempore een korte oratie uit, waarin hij wees
op de zwakheid zijns lichaams en den ernst der taak, maar zijn vertrouwen was op de macht en de genade zijns Gods. Ook beval hij zich
in de voorbede en de welwillendheid der Synode aan. (Slechts één
zitting heeft Bogerman wegens ongesteldheid moeten verzuimen).
In de zitting van 15 November verscheen Ds. Rolandus ter Synode,
waarop de praeses hem uitnoodigde zijn plaats als assessor in te nemen.
Na begroeting en excuses over zijn laat komen, verzocht hij vriendelijk
van den hem opgelegden last bevrijd te worden, maar voor het aandringen van den praeses bezweek hij.
Zoo was het moderamen compleet, waaraan nog als particulier secretaris van Bogerman werd toegevoegd Guilielmus Amesius. Dit moderamen beschikte over een breede invloedssfeer en deed zich zóó gelden,
dat de Remonstranten zelfs van een vóór-Synode spraken.
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§ 7. De constitueering der Synode.
Reeds in de eerste zitting hadden de Politieke Commissarissen hun
credentiën laten voorlezen.
In de tweede zitting volgde nu de indiening der geloofsbrieven van
de inlandsche afgevaardigden en professoren. Eerst werden de credentiën
der professoren gelezen en goedgekeurd. Dan werd lecture gedaan van
de geloofsbrieven der andere inlandsche theologen. Na examinatie bleek,
dat tegen de credentiën der Utrechtsche Remonstranten gegronde gravamina konden worden ingebracht en wel tegen de volgende drie punten
in hun geloofsbrieven vermeld:
1)

Zij mochten over niets anders handelen dan over de bekende
V artikelen.
2) Zij moesten, werden andere zaken voorgesteld, eerst met hun
zenders ruggespraak houden.
3) Zij mochten alleen delibereeren en het gevoelen der Remonstranten verdedigen of tot accommodatie brengen, maar beslissen of
besluiten nemen mochten ze niet.
De Remonstrantsche afgevaardigden van Utrecht verzochten daarop
schriftelijke copie der grieven, teruggave van hun credentiën (geen afschrift, maar het autographon) en tijd voor beraad, hetwelk hun werd
toegestaan, uitgezonderd het verzoek om het autographon terug te
hebben.
Den volgenden dag dienden zij nu schriftelijk hun antwoord in, waarmede de Synode aanstonds genoegen nam. Zij schreven thans, dat hun
door hun lastgevers volmacht was verleend om niet alleen over de
V artikelen, maar ook over andere punten, leer en kerkregeering betreffende, te handelen; dat voorts naar hun gedachte in het woordje „oordelen", voorkomende in hun credentiën, ook de beteekenis van » beslissen" en „besluiten" lag opgesloten en dat zij zonder nadere toestemming
van deze Synode met hun afzenders geen ruggespraak zouden houden;
mochten zij ruggespraak noodig oordeelen, dan zouden zij zulks aan de
Synode verzoeken en zich daarbij aan hare meening onderwerpen.
Van hun zijde maakten de Remonstrantsche afgevaardigden omgekeerd aanmerking op den geloofsbrief van de gedeputeerden van Overijsel, wijl daarin hun gelast was niet alleen naar den Woorde Gods, maar
ook naar de analogia fidei, gelijk zij in confessie en catechismus begrepen
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was, te oordeelen, waardoor zij den schijn op zich laadden, dat zij als
norma van beoordeeling bij de waarheid der leer aan den catechismus
een gelijk gezag toekenden als aan het Woord Gods.
De afgevaardigden uit Overijsel gaven nu ten antwoord, dat zij en hun
lastgevers het Woord van God als de eenige norma bij beoordeeling van
de waarheid der leer erkenden en dat zij ook niet anders dan naar die
norma besluiten zouden nemen. Met wat in den credentiebrief over
confessie en catechismus geschreven stond, bedoelden zij allerminst deze
geschriften op één lijn met Gods Woord te stellen, maar ze te houden
als conform den Woorde Gods en voor formulieren van eenigheid in
zake de rechtzinnige leer, van welke eenigheid, als er eenige kwestie
werd gemaakt, uit deze formulieren moest geoordeeld worden. Met deze
verklaring was de Synode voldaan.
Ten slotte werden ook de buitenlandsche Godgeleerden om hun credentiën voor deze Synode gevraagd, waarop aanstonds door de Politieke
Commissarissen verklaard werd, dat hun credentiën, bij de Generale
Staten en den Prins van Oranje, vroeger ingediend, reeds geapprobeerd
waren, weshalve de Synode de buitenlanders niet om „exhibitie van
commissie" zou mogen „porren". Gelukkig, dat de Genèvers de Synode
nog met een schrijven namens hun Kerk aan deze Synode verrasten
(Diodati schrijft: „Nous seuls avons porté et présenté lettres au Synode;
cest office, négligé par les autres, a esté trouvé fort estrange et fait de
tant plus priser nostre charité et bons sentimens en ces malheureux
affaires. La lettre a esté transcrite, envoyée par divers lieux, et sera
imprimée avec autres belles pièces") .
Toen eindelijk ook de afgevaardigden uit Noord-Holland hun credentiën hadden ingeleverd, en deze door de Synode waren geapprobeerd,
kon men zeggen, dat heel de Synode geconstitueerd was. 839)
§ 8. De werkwijze der Synode.
De Synode was verdeeld in, elf inlandsche colleges; de professoren
vormden één college, voorts de afgevaardigden van elke particuliere
Synode (dus negen in 't geheel), en dan had men nog het college der
Waalsche gedeputeerden.
Evenzoo vormden de buitenlandscha gedelegeerden van elk land of
van iedere stad saam een afzonderlijk college, te zamen zeven of acht.
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Deze colleges vergaderden afzonderlijk, behandelden elk voor zich
het onderwerp, dat den volgenden dag in discussie kwam en leverden
desgewenscht elk een judicium of sententie in, tenzij iemand in het
college hoofdelijk zijn stem wilde uitbrengen.
Was er dus een ingrijpend voorstel aan de orde, dan werden tenminste
18. (dikwijls meer) judicia voorgelezen. Deze schriftelijk ingediende
judicia kwamen vervolgens bij het moderamen, dat nu uit alle een eindjudicium opstelde, dit aan de Synode liet voorlezen en het dan óf zonder
meer als aangenomen beschouwde (wijl het de korte saamvatting inhield
van het gevoelen der meerderheid) óf wel door een afzonderlijke stemming tot synode-besluit liet verheffen. Ieder gevoelt, dat deze wijze van
werken een zeer omslachtige mocht heeten. Hoogstwaarschijnlijk was ze
ontleend aan de werkwijze, welke in de Staten-Generaal werd gevolgd.
Geen wonder, dat inzonderheid de buitenlandsche gedelegeerden de
klacht aanhieven, dat alles op de Synode zoo omslachtig toeging en zij
deze manier van werken zeer tijdroovernd vonden. 340) Vooral de Engelschen, nogal critisch aangelegd, klaagden. Een enkele maal prezen zij
echter de voorzichtigheid der Synode.
Zelfs de inlandsche synode-leden begrepen, dat er iets aan de methode
van werken haperde, maar na een breede discussie besloot men, zich
aan de oude orde te houden.
De praeses erkende later, dat de Synode de broeders, zeer lang had
opgehouden, maar vermaande hen, dat zij daarover niet mochten morren.
Wat de leiding op de Synode aangaat, deze berustte, wat den ordo
externus betreft (gelijk we reeds zagen) bij de Politieke Commissarissen,
en wat de handhaving van den ordo internus aangaat, bij het moderamen
en meer bepaald bij den praeses ecclesiasticus, Ds. J. Bogerman. Het
moderamen vergaderde telkens aan huis bij zijn president; het stelde
vast, wat verhandeld zou worden, bereidde , de besluiten voor en had
grooten invloed op den gang der Synode.
Formeel had de Synode eigenlijk twee praesides, maar de leiding der
Synode bleef in handen van den. kerkelijken praeses, die de vergaderingen opende, de stemmingen liet houden en de besluiten der Synode
opmaakte. De Politieke Commissarissen namen wel vaak zelfstandig
besluiten, maar deze raakten meer de juridische zijde der kwesties en
hielden slechts rekening met het belang van den Staat.
Had de kerkelijke praeses het te behandelen onderwerp met een korte
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rede ingeleid, dan gaf hij in den regel eerst het woord aan de buitenlanders, vervolgens aan de professoren der verschillende academiën en
eindelijk aan de overige inlandsche afgevaardigden. Natuurlijk kon hij
niet altijd deze orde handhaven. Eénmaal kwamen de adviezen der
buitenlanders vrijwel als mosterd na den maaltijd, terwijl bij de behandeling der V artikelen de buitenlanders zelf de inlandsche theologen lieten
voorgaan.
Ter wille van de buitenlandsche Godgeleerden bediende men zich
voortdurend van de Latijnsche taal. De zittingen werden gewoonlijk des
morgens (men begon om negen uur) en des namiddags (soms begon
men om vier, soms om zes uur), gehouden, en waren voor ieder toegankelijk, tenzij men het noodig oordeelde in comité te vergaderen.
Vooral bij de opening was er een geweldige toeloop van menschen, maar
ook later (inzonderheid tijdens de discussiën met de Remonstranten)
bleven velen belangstelling toonen. Een enkele maal was er ook hoog
bezoek, maar doorgaans viel over het gehalte van het auditorium niet
te roemen. Professor Lubbertus sprak zelfs minachtend van „mulierculae
& pauci juvenes incauti" (vrouwtjes en weinige onbedreven jonge gasten).
In de zitting van den 18den Januari maakte het dan ook een punt van
overweging uit, of men de openbaarheid zou blijven handhaven, maar
de Synode koos ten gunste van het auditorium en besloot de discussiën
en het nemen van besluiten in openbare zitting te doen plaats hebben.
Toch werd sedert ook menige vergadering niet gesloten deuren gehouden: Jezuïeten en Roomschen, Joden en Libertijnen slopen immers evenzeer als goede Calvinisten naar binnen. Men laadde liever de verdenking'
op zich van een „plot and conspiracy", dan in de kaart te spelen van
Remonstranten, Jezuïeten en Dominicanen, die aanstonds door geschrift
en pamflet alles zouden wereldkundig maken en een groot gerucht
zouden verwekken over de oneenigheid der Synode. Waar zooveel op
het spel stond en men met zoo geduchte vijanden te doen had, moest
de Synode aan de publiciteit paal en perk stellen. 341)
Ter afwisseling werden soms door de Synode-leden stichtelijke oratiën
gehouden, waarbij de buitenlanders voorgingen. Eerst sprak Dr. Hall,
toen Scultetus en eindelijk Polyander. Er kwam dus weinig van.
Het lezen en approbeeren der acta geschiedde zeer ongeregeld; het
meerendeel der „handelingen" werd zelfs gearresteerd na het vertrek
der buitenlanders.

120
Het karakter dezer Synode juist aan te geven is moeilijk. Sommigen
hebben haar een wereld-Synode, een concilie op Gereformeerd terrein
geheeten, anderen hebben tegen deze karakteriseering bezwaar. In elk
geval droeg ze een gansch buitengewoon karakter; in de leer werden
decisies genomen, welke den Gereformeerden Kerken van alle landen
aangingen, waarom den buitenlandschen afgevaardigden niet alleen een
adviseerende, maar in de leer bepaaldelijk een beslissende stem werd
verleend. In beginsel had men in Dordt (al was de Synode ook nationaal
en al werd na het vertrek der buitenlanders geen nieuw moderamen
gekozen) een Gereformeerd oecumenisch concilie en in elk geval een
„Synodus extra-ordinaria".

(Wordt vervolgd.)

Noch leerschool, noch werkschool.

Van John Ruskin, een bekend Engelsch schrijver en kunstcriticus, die
ook veel gedaan heeft voor de beroepsopleiding, en den arbeider een
warm hart toedroeg, wordt verhaald, dat hij eens geruimen tijd een
metselaar bij zijn arbeid gadesloeg. Bemerkende met hoeveel overleg
en zaakkennis hij zijn taak volbracht, ging hij naar hem toe, schudde
hem de hand en maakte hem een compliment over de uitnemende wijze,
waarop hij zijn vak verstond. Er volgde een gesprek, waaruit bleek, dat
de man noch lezen, noch schrijven kon. Toen Ruskin dat vernam, viel
hij hem om den hals en prees hem gelukkig, dat hij al zijn verstand
gebruikt had, om zijn vak te leeren en zijn tijd niet had verbeuzeld
aan voor hem onnutte dingen. 1
In anderen zin dan Ruskin het bedoeld heeft, zou men met deze uitspraak kunnen typeeren, de groote ontevredenheid, die er bestaat over
ons huidige onderwijsstelsel. Ontevreden is men, bij de onderwijzers
in de eerste plaats over de salarissen, en dat voorzeker terecht, vooral
in de huidige omstandigheden, doch dit blijft verder nu buiten beschouwing. Ontevreden is men over de groote hoeveelheid leerstof, die de leerlingen te verwerken krijgen, de overlading van het geheugen, en den
weinigen tijd, die daardoor aan de opvoeding van het lichaam kan
worden besteed; ontevreden is men over de geringe resultaten van het
onderwijs. Bij het verlaten der school, maken de leerlingen bij het
openbaar examen wel een goed figuur, en velen gaan met een bewijs
van loffelijk ontslag het leven in. Doch kom eens na een jaar, na twee
jaar en onderzoek wat er dan van die kennis is overgebleven, als ze
geen verder onderwijs hebben genoten? Wat is er dan nog aanwezig
van al den voorraad kennis van taalregels, jaartallen, plaats- en riviernamen, om van hun natuurkennis niet eens te spreken? Die bolletjes,
die op het examen heel wat schenen te bevatten, lijken nu wel leege
vaten. Alles is er uitgevloeid. In het tuighuis van hun geheugen is geen
)

1

) Verslag: Congres voor den Handenarbeid. 1913. Blz. 137.
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enkel wapen meer over om bij een vraag slagvaardig met het antwoord
gereed te staan. Onderzoekingen in dezen, zooals die door den heer
Roest van Limburg, hoofdcommissaris hier ter stede, zijn gehouden bij
examens voor adspirant-politieagenten, leverden de bedroevendste resultaten, evenals ook soortgelijke onderzoekingen bij recruten. De meest
elementaire lagere schoolkennis bleek bij het meerendeel niet of onvoldoende aanwezig te zijn.
Ontevreden is men niet minder over de resultaten met betrekking tot
de opvoeding van het karakter. Algemeen zijn de klachten over toenemende tuchteloosheid en bandeloosheid der jeugd. „Schoolhervorming
is urgent" schreef Mevr. Belinfante-Ahn in het jaar 1911, en wie wel
eens een internationaal congres voor schoolhygiëne heeft bijgewoond
zal erkennen, dat deze roep een war-cry is, die in alle beschaafde landen
opgaat en sinds lang opgegaan is tegen de eenzijdige intellectualistische
richting der schoolopvoeding. Deze hervormingsbeweging ging uit van
de Duitsche Kunsterziehungstage, die achtereenvolgens in 1901 te Dresden, 1903 te Weimar en 1905 te Hamburg gehouden werden. Als altijd,
wanneer men voor nieuwe denkbeelden strijdt, maakte men zich aan
groote overdrijving schuldig. Alle schoolopvoeding moest zijn voor de
kunst en door de kunst. Heil en redding was voor het toekomende
geslacht slechts van de kunst te wachten. „Die Menschheit hat ihre
Würde verloren, an der Kunst sei es, sie zu retten". Dit woord van
Schiller plaatste men als motto boven het nieuwe opvoedingsideaal. Ja,
sommigen eischten zelfs kunsttheorie en kunstgeschiedenis als leervakken voor de lagere school, en zoo verviel men van het kennis-intellectualisme, in het kunst-intellectualisme, van de Scilla in de Charybdis.
Doch al spoedig bekwam men van dezen roes en werd de stroom
der hervormingsbeweging in rustiger banen geleid. Wat was het eigenaardige van den arbeid eens kunstenaars? Dat hij zich zelf kan uiten
in overeenstemming met zijn geaardheid en zijn aanleg in een arbeid,
die de volle belangstelling had van zijn ziel. Dat hij de productieve
krachten, die in hem waren, in scheppenden arbeid tot openbaring kon
brengen.. Zoo moest dan ook de school productieve krachten in het kind
tot ontwikkeling brengen; het kind zelf moest werken en zoo door zelfwerkzaamheid leeren, dat werd de grondgedachte der aesthetische opvoeding. Zoo was deze stroom in gelijke bedding gevloeid, met die
andere, die bekend is onder den naam van Arbeidsschool. De leuze:
,
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„weg met de leerschool, de oude en verouderde boekenschool, leve de
werkschool" is ingeluid door den roep om handenarbeid op de school.
Nu was deze roep waarlijk niet nieuw. Alle groote paedagogen hebben
gewezen op het groote belang van praktische bezigheid in de opvoeding.
Comenius sprak er van, met wat voorliefde de kinderen zich bezig
hielden met het in elkaar knutselen van allerlei houtwerk. Dat is ook
goed. Ze moeten niet lang achtereen stil zitten. Daarom moet er in het
4de, 5de en 6de leerjaar allerlei handenarbeid zijn in de school. Locke,
wenscht, dat ook de edelman een of ander handwerk zal leeren. Dat is
niet alleen goed tot afleiding van zijn geest, maar ook tot ontwikkeling
van zijn lichaam.
Beschouwden deze beide paedagogen den handenarbeid meer als een
geschikte afwisseling van het gewoon onderwijs en een gepast weermiddel tegen lediggang, Rousseau beval den handenarbeid aan om de
eigen paedagogische waarde van dien arbeid. De begrippen moeten de
kinderen niet worden aangepraat. Ze moeten zelf zien en doen, zelf
zoeken en vinden. In de werkplaats moeten ze met hun handen bezig
zijn ten bate van hun geest. Van één uur arbeid met hun handen leeren
en onthouden ze meer, dan ze van een dagenlange uiteenzetting door
luisteren in hun geheugen kunnen bewaren.
Francke liet zijn weeskinderen spinnen, naaien en breien. Hij deed dat
om economische redenen. Doch ook op zijn paedagogium, waar alleen
kinderen waren uit den gegoeden stand, werd de handenarbeid als
opvoedingsmiddel toegepast. Daar stonden de knapen aan draaibank
en werktafel, werden onderwezen in hout- en kartonarbeid, of hielden
zich bezig . met glasslijpen.
Ook de Philantropijnen als Basedow en Salzmann lieten hun leerlingen
praktische bezigheid verrichten. Op het philantropinum van Basedow te
Dessau werkten de leerlingen 2 uur daags 's zomers in den tuin en
'S winters in de werkplaats. Salzmann zegt in zijn boekje: Nog iets over
opvoeding: Wat is het voornaamste werktuig van den mensch? Zijn hand.
Waardoor heeft de mensch de krachten van zijn geest geopenbaard?
Door zijn hand. Zullen we dan dit beste instrument laten verroesten,
door het ongebruikt te laten? In zijn „Mierenboekje" noemt hij drieërlei
beteekenis van den handenarbeid: 1°. hij bevredigt den bezigheidsdrang
van het kind; 2°. verhoogt zijn lustgevoel; 3°. oefent zijn oog, geest en
hand. Volgens hem gaat de bestrijding van den handenarbeid uit van
,
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personen, die dien arbeid niet van nabij en grondig kennen, de beteekenis
er van voor de opvoeding gering schatten en hem daarom belachelijk
trachten te maken. In Schnepfental hielden de leerlingen van Saizmann
zich bij den handenarbeid bezig met houtsnijwerk, cartonnage, netten
breien, manden vlechten, meubelmaken, ivoordraaien.
De krachtigste woordvoerder voor den handenarbeid is Pestalozzi. In
zijn boek „Lienhard und Gertrud", ontwikkelt hij, hoe kinderen uit de
armere standen opgevoed moeten worden, opgevoed door arbeid. Naaien,
katoen spinnen, tuinarbeid verrichten, daarnaast ook leeren lezen,
schrijven, rekenen en zingen. Zoo kunnen beroepsopvoeding en schoolopvoeding samengaan. Zoowel voor de geestelijke als de zedelijke
vorming van den mensch is de handenarbeid van beteekenis. Hij schrijft:
„Ontegenzeggelijk wordt een mensch veel meer opgevoed door datgene
wat hij doet, dan door wat hij hoort. Ook te Ifferten, op het opvoedingsinstituut van Pestalozzi, werd allerlei handenarbeid beoefend in klei,
papier, karton, hout en ivoor.
Ook Herbart, de groote theoreticus, is geen vijand van praktische
bezigheid, doch beveelt die warm aan. Ook de voornaamste vertegenwoordigers uit de school van Herbart: Zeller, Rein, Willmann geven
aan den handenarbeid een plaats in het leerplan der school. Zij wenschen
het opgenomen te zien als een zelfstandig leervak, dat zijn leerstof aan
de overige leervakken ontleent.
Fröbel neemt ten opzichte van den handenarbeid een andere positie
in. Hij legt er den nadruk op, dat doen steeds aan denken voorafgaat.
Beweging, bezigheid, doen, dat zijn de eerste verschijnselen van het
kinderleven. Bezigheidsdrang, dat is het wezen van het kind. Aan dien
drang moet worden voldaan. In de eerste plaats moet het kind iets doen.
Al het overige moet daaruit voortvloeien, zich daaraan vastknoopen.
Zie nu de tegenstelling tusschen Herbart en Fröbel, een tegenstelling,
die wij in het vervolg nog meer zullen ontmoeten. Herbart wil
door het onderwijs een voorstellingsinhoud scheppen, en uit dien inhoud
moet de handenarbeid zijn leerstof putten. Fröbel wil juist het omgekeerde. Eerst bezig zijn met de handen, met allerlei arbeid: vouwen,
knippen, plakken, bouwen, met klei werken, eerst handenarbeid, en op
dien grondslag het overige onderwijs opbouwen. Toepassing op groote
schaal heeft echter de handenarbeid noch in de 17de, noch in de
18de eeuw ergens gevonden. Dit bleef aan de 19de eeuw voorbehouden.
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De beweging begon in de kleinere Noord-Europeesche Staten, Finland
voorop. Hier ontving in 1857 een bekend schoolman, Uno Cygnaeus,
van de regeering opdracht het volksschoolwezen in verschillende landen
van Europa te gaan bestudeeren. Hij bereisde daartoe voornamelijk
Frankrijk, Duitschland en Zwitserland. Na zijn terugkeer werd hij belast
met het ontwerpen van een plan tot reorganisatie van de volksschool in
Finland. In 1866 kwam deze reorganisatie tot stand. Hierbij werd de
handenarbeid als verplicht leervak opgenomen in het leerplan van alle
volksscholen en kweekscholen voor onderwijzers.
Van Finland uit heeft de handenarbeid zich een weg gebaand naar
Zweden, Denemarken en Noorwegen. In de Zweedsche scholen is de
handenarbeid geen verplicht leervak, doch het vak wordt door de
Regeering zoo rijkelijk financieel gesteund, dat er bijna geen school is,
waar het niet wordt onderwezen. Hetzelfde is het geval in Denemarken,
terwijl het in Noorwegen door de Schoolwet van 1896 voor alle lagere
en middelbare scholen verplichtend is gesteld. In Duitschland heeft de
handenarbeid heftige bestrijding ondervonden van de zijde der onderwijzers. In 1882, en nogmaals in 1900, verklaarde de Algemeene Duitsche
Onderwijzersvereeniging zich tegen de invoering van handenarbeid in
de school. Dat heeft echter niet kunnen beletten, dat het vak in verschillende groote steden van het Duitsche Rijk op de volksschool is
ingevoerd. Tijdens en door den oorlog is de roep om handenarbeid in
de school nog luider geworden. Men ziet er het middel in om het volk
na den oorlog technisch weerbaar te maken voor den grooten economischen strijd, die komen zal.
In Frankrijk werd reeds in 1882 het vak als verplicht leervak voor
alle lagere scholen door de wet voorgeschreven.
In Engeland ging de hervorming van het volksschoolwezen uit van
den beroemden physioloog Huxley. Deze wees als hoofdgebreken van
het bestaande onderwijsstelsel aan: 1°. het uitsluitend leeren uit boeken,
2°. het niet voldoende rekening houden met de praktische behoeften
van het leven. School en leven stonden te ver van elkaar. Als heilzame
middelen tot wegneming van deze gebreken beval hij aan: 1°. intensief
aanschouwings- en zaakonderwijs, 2 °. in aansluiting daaraan oefening
van oog en hand door teekenen en handenarbeid. Het resultaat van zijn
bemoeiingen is geweest, dat het op zoo goed als alle volksscholen wordt
onderwezen, wijl het krachtig door de Regeering wordt gesubsidieerd.
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Merkwaardig is de ontwikkelingsgang van den handenarbeid in NoordAmerika. Staat men in ons land nog aarzelend tegenover den handenarbeid op de lagere. school, en wordt de eisch van handenarbeid voor
de Middelbare scholen en Gymnasia nog slechts zwak geuit, bij , de
praktische Amerikanen is de handenarbeid het eerst ingevoerd op de
hoogeschool te Boston als werkplaats-onderwijs. Vandaar is het afgedaald naar de middelbare technische school, onder den naam van
„manwal training", handvaardigheid. Voor den Amerikaanschen technicus
geldt als eerste eisch praktisch kunnen en daarnaast theoretisch kennen.
De heer Weiszman deelde op het eerste Nederlandsche Congres voor
handenarbeid mede, dat hij een Nederlander had gekend, die met zijn
diploma van de Technische Hoogeschool te Delft naar Amerika toog,
doch geen emplooi kon vinden. Geen wonder, hij had noch bij zijn vooropleiding op de H. B. S. 5-j. cursus, noch op de Technische Hoogeschool
ooit praktisch de techniek beoefend. Dat acht men in Nederland slechts
voor de lagere betrekkingen noodig. Voor de hoogere, de ingenieurs, is
alleen theoretische kennis voldoende. Omgekeerd in Amerika. Daar is
men begonnen op de technische hoogeschool, vandaar is het overgeplant
op de technische middelbare school. Stond hierbij de behoefte aan
praktisch bekwame vaklui op den voorgrond, er waren inmiddels
wetenschappelijk gevormde psychologen opgestaan, die op paedagogische en psychologische gronden er op aandrongen, dat ook op de
andere middelbare scholen, die niet voor de technische, maar voor de
andere wetenschappen opleidden en bovenal op de volksscholen de
handenarbeid moest worden ingevoerd, met het resultaat, dat thans op
alle volksscholen in alle Staten van de Unie handenarbeid als leervak
wordt beoefend.
Volledigheidshalve voegen wij nog aan dit overzicht toe, dat in ZuidAmerika: de landen Argentinië en Brazilië, in Azië: China en Japan aan
den handenarbeid eene eereplaats geven onder de leervakken der lagere
school.
Hebben we in het voorafgaande U van den handenarbeid geschetst
zijn historischen gang door de theoretische paedagogiek, daarna zijn
historischen loop door de praktische paedagogiek, als leervak toegepast
op de volksschool in bijna alle landen der wereld, thans ga ik U spreken
over de veelzijdigheid dezer toepassing, dus over de soorten van handenarbeid.
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Toepassing.
Deze toepassing wijst in de verschillende landen ingrijpende verschillen aan. Deze groote verschillen hangen ten nauwste samen met de
verschillende sociale, paedagogische en politieke invloeden, die tot de
invoering van handenarbeid op de scholen in elk land in 't bijzonder
aanleiding hebben gegeven.
In Zweden, zoowel als in de andere Noordsche landen, waren de
sociale factoren het belangrijkst. Hier ging de beweging uit van de
behoefte, aan de uitstervende huisvlijt nieuw leven in te blazen. Dit blijkt
nog uit den naam, dien het vak hier draagt en waaronder het ook in
andere landen, met name in ons land, is ingeburgerd. Slöjd is n.l. in het
Zweedsch een oud bijvoegelijk naamwoord, dat de beteekenis heeft van
„knap in het gebruik van de handen". Een slöjdare was iemand, die geen
bepaald vak beoefende als timmerman, metselaar of smid, doch die
allerlei werkjes kon opknappen, die dus van alle markten thuis was, een
manusje van alles. Door den huisvlijt waren er oorspronkelijk vele .van
zulke lieden. Door allerlei oorzaken: 1°. de specialisatie der vakken;
2°. de opkomst der fabrieken, met name ook voor allerlei verbruiksvoorwerpen; 3°. de moeielijkheid van concurrentie tusschen huisvlijt en
industrie, werd de arbeid in huis, de huisvlijt, steeds meer bemoeilijkt.
Uit deze sociale oorzaak kwam in Zweden de slöjd als leervak in de
school, om op die wijze den arbeid in het gezin, de huisvlijt, weer te
doen opleven. In het Zweedsche stelsel blijft deze sociale factor nog
steeds nawerken. Kenmerkend voor het Zweedsche systeem is: 1°. dat
het zich bepaalt tot: houtarbeid voor de lagere school voor de leerlingen
van 9-12 jaar, en hout- en metaalarbeid voor de middelbare school,
d. i. onze H. B. S. en M. U. L. 0.-school 3-j. cursus; 2°. dat het zich
steeds toelegt op het maken van gebruiksvoorwerpen, in aansluiting bij
wat gemaakt wordt door timmerman, schrijnwerker en kuiper; 3°. dat
er steeds gewerkt wordt naar een vaste reeks van modellen en er ' geen
plaats gelaten wordt aan eigen vindingrijkheid; 4°. dat er geen verband
wordt gelegd tusschen den handenarbeid en de overige leervakken;
5°. het onderwijs is individueel; d.w.z. ieder mag zoo vlug werken als
hij wil; en als hij klaar is aan een ander model beginnen. *)
In Denemarken houdt het stelsel evenzeer nauw verband met zijn
*) Zie : Verslag Congres voor den Handenarbeid. 1913. Blz. 101 e. v.
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oorsprong. Hier was het een fabrikant, Aksel Mikkelsen, van wien de
beweging voor den handenarbeid is uitgegaan, en die nog steeds suo
jure en krachtens zijn ambt als Rijks-slöjdinspecte'ur, de hoogste autoriteit is op dit gebied. Als fabrikant had hij bemerkt, welke behoefte er
voor zijn fabrieksjongens was aan slöjdonderwijs. In 1881 begon hij ze
zelf te onderwijzen. In 1883 richtte hij een ambachtsschool op. Deze
oorsprong: de behoefte aan ambachtsonderwijs, heeft tot op den huidigen dag het stempel gedrukt op het Deensche stelsel.
Daar de lichaamshouding bij het oefenen van een ambacht voor de
gezondheid van het lichaam, en dus uit hygiënisch en economisch oogpunt zoo groote beteekenis heeft, speelt de houdingleer in het Deensche
stelsel een groote rol. Het Deensche stelsel onderscheidt zich van het
Zweedsche in de punten: 1°. Het omvat naast houtarbeid, ook voor de
jongere leerlingen, d. i. van 6 10 jaar: klei- en papierarbeid, geen
cartonnage; 2°. Het onderwijs wordt steeds klassikaal gegeven, alle leerlingen moeten gelijkelijk opwerken. 3°. Om de houding te kunnen contróleeren geschiedt, zagen, schaven, beitelen en vijlen op maat en tel.
3°. Behalve metaalarbeid, d.w.z. het bewerken van ijzer en koper, wordt
in de beide hoogste klassen ook de touw- en glasbewerking onderwezen,
hetgeen in verband staat met 4°. Er wordt wel verband gezocht met
overige leervakken, met name met de physica, waarvan de leerlingen de
instrumenten zelf maken.
Het Noorsche stelsel houdt het midden tusschen het Zweedsche en
Deensche stelsel. Het Fransche wijkt van de vorige weer geheel af. Hier
kwam de beweging voor den handenarbeid minder op uit sociale, dan
wel paedagogische, met name didactische oorzaken. Vandaar dat hier
een geheel ander systeem heerscht. Handenarbeid moest in de eerste
plaats dienen tot bevordering van de intellectueele ontwikkeling en
onderwezen worden in nauw verband met de vakken : teekenen, rekenen
en vormleer. Vandaar dat in dit stelsel, alles wat naar huisvlijt zweemde,
n.l. het maken van gebruiksvoorwerpen, werd buitengesloten, en het
stelsel gekenmerkt wordt door veel theorie over meetkundige figuren,
hetgeen den handenarbeid weinig geschikt maakt als afweermiddel tegen
het intellectualisme in de school. De kleiarbeid, of het modelleeren, wordt
eerst in de hoogere leerjaren beoefend en vertoont ook een sterken trek
naar het meetkundige ornament.

(Wordt vervolgd.)

De groote Synode van Dordrecht
1618-19.
V (vervolg).
AFDEELING II.

De Synode in afwachting.

§ 1. De citatie der Remonstranten.
Nauwelijks had de constitueering der Synode haar beslag gekregen,
of Bogerman stelde krachtens het voorschrift van de Staten-Generaal
de behandeling van de bekende V controverse artikelen aan de orde.
Eerst gaf hij een kort historisch overzicht van den op onze erve zoo fel
gevoerden religie-strijd. Hadden de Arminianen in 1610 in hun „Rernonstrantie" bij de Staten van Holland aangedrongen op tolerantie,
de Staten-Generaal hadden thans een weg gevolgd, die uitnemender
was; dezen hadden een Generale Synode bijeen geroepen, samengesteld
niet slechts uit inlandsche, maar ook uit buitenlandsche theologen, en
deze Synode zou nu uitspraak doen. De vraag was echter: Hoe nu te
handelen? De gevoelens der Remonstranten *konden zeer wel uit hun
geschriften „geoirdeelt" worden, maar Bogerman achtte het beter de
auteurs, verspreiders en defenseurs dezer leer ter Synode te citeeren,
wijl dan blijken kon, of zij in hun sententie gewijzigd waren, dan wel
of zij bij hun beschouwingen volhardden. Ook werd aan ieder op deze
wijze contentement gegeven, daar „een yegelick van syne meyninge
ende .woorden den besten Interpretateur is". Zoo werd dus de indaging
der Remonstranten aan de orde gesteld.
Uit de officieele bescheiden, journalen en memorialen krijgt men
echter niet dan een verward beeld van de nu gevolgde discussiën, en
de orde der genomen besluiten. De moeilijkheden, welke zich reeds
aanstonds bij de citatie der Remonstranten voordeden, waren door het
moderamen niet ten volle ingedacht. Ook was in deze materie met de
Politieken te weinig overleg gepleegd. 342)
Den 13den November werden de Stichtsche Remonstranten, „in de
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stat synde", in de vergadering van Gecommitteerden ontboden en hun
gevraagd, „ofte sy eenig last hadden, om uyt de naem van de Remonstranten, op het Synode yet te doen ofte te versoecken, aengaende de
gene die men op het voorsz. Synode soude citeren, om van wegen der
voornoemde Remonstranten aldaer te compareren." Ook werd hun aangezegd, dat zij zich hadden te verklaren „aengaende het geleyt, dat sy
voor de selve versochten". De Utrechtsche Remonstranten beweerden
nu, dat „het geleyt diende om bevryt te syn van alle schimp ende hoon,
onder de goede toesicht van het magistraet". Wat het getal der te
citeeren Remonstranten aanging, waren zij van oordeel, „dat men al de
Remonstranten contentement soude geven, met twellef te beschryven".
Besloten werd nu door de Politieken, „datmen soude schryven aen
Dominicus Sapma, Johannes Oeystranus, Theophilus Rycquaert, Simon
Episcopius, Poppius, Borreus, Johannes Arnoldi, Nicolaus Grevinckhovius, Henricus Leo, Bernerus Vezekius, Thomas Goswinius, Assuerus
Matthisius, Simon Goulartius, Carolus Nyellius." 343)
In de Synode-zitting van den 15den November stelde Bogerman echter
voor, dat men allereerst (imprimis) citeeren zou de zes woordvoerders
(colloquutores) van de in 1611 gehouden Haagsche Conferentie . en
voorts eenige andere Remonstranten aan hen toe te voegen. Het denkbeeld, om de Haagsche „colloquutores" uit te noodigen, ging dus van
Bogerman uit.
Toch had de Praeses met dit voorstel aanvankelijk bij de Synode geen
succes. Tegen de citatie zelve had niemand bezwaar. Ook werd goed
gevonden de Remonstrantsche auteurs en defenseurs van deze controversen te dagvaarden. Voorts werd vastgesteld, dat de geciteerden „binnen veerthien dagen naer de receptie vanden brieff van citatie voor den
Synode Nationael" zouden verschijnen, opdat ze niet klagen konden over
te korte tijdruimte (ne conquerantur de temporis brevitate). De indaging
zou per brief geschieden, zoowel door de Synode, als door Heeren
Gecommitteerden, door dezen met bevel om te compareeren (cum imperio ut adsint), door gene meer uitnoodigend en broederlijk (submissius et
fraterne) . Maar aangaande de te citeeren personen werd besloten, de
citatiebrieven te dirigeeren naar de Remonstranten in de provinciën Gelderland, Zuid- en Noord-Holland en Overijsel (uit Utrecht waren reeds
twee Remonstrantsche predikanten en een ouderling in de Synode aanwezig) en de „Waalsche Kerk" met het verzoek, dat elk drie. Remonstran1
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ten naar Dordt zou zenden; zij mochten ook meer personen deputeeren,
mits slechts drie hunner handelend optraden. 344)
Dit laatste was besloten tegen den zin van Bogerman. Waarom?
Omdat de Synode met deze decisie duidelijk den Remonstranten in
de kaart speelde. De Remonstranten beschouwden zich zelf als „een
bysonder corpus van eene gereformeerde Kercke". Zij wilden het liefst
„haere Synodus particulares vergaderen, om uyt de selve eenige te
deputeeren ad Synodum Nationalem, om daer haere saecke te defenderen". 34 `') En wat deed nu de Synode? Ook zij erkende feitelijk de
Remonstranten als een kerkje in de kerk (ecclesiola in ecclesia).
Van dit besluit blijkt echter uit de officieele acta niets. Volgens de
officieele „Handelinghen" en het journaal van Heyngius, werd aan het
oordeel der politieke Gecommitteerden overgelaten „wie ende hoe vele
men ontbieden soude". Wat toch was geschied? Weldra zag het moderamen in, dat de Synode in zake de citatie der Remonstranten een beslist
gevaarlijken weg had ingeslagen. Hier stonden inderdaad groote belangen op het spel, belangen, welke ook door de Remonstranten zeer wel
op hun waarde werden geschat. Daarom werd nu in de zitting van
16 November een mutatie in het Synodebesluit voorgesteld. Besloten
werd de decisie van den vorigen dag te casseeren en nu uit te noodigen
behalve de vijf Haagsche woordvoerders (Wtenbogaert werd met opzet
weggelaten) uit elke provincie, waar de strijd gewoed had, twee Remonstrantsche predikanten. Deze citatie zou beslist hoofdelijk (capitatim) geschieden. Niet de Remonstranten, maar de Politieken zouden de
te citeeren Remonstranten aanwijzen. Vandaar dat we in de officieele
„Handelinghen" lezen: „Wie ende hoe vele men ontbieden soude, is
ghestelt ten oordeele der Edele Ohecommitteerden". 346)
De Politieken dienden (nadat de Stichtsche Remonstranten „haer verclaers gedaen hadden van de Clouckste ende geleertste predicanten")
nu een lijst van niet minder dan zeventien namen in. 347 ) Maar het . moderamen kon deze lijst niet ongewijzigd approbeeren. Mochten Grevinckhoven en Goulart wel geciteerd worden? Was Grevinckhoven niet door
de particuliere Synode van Zuid-Holland vooral wegens zijn „seditieuse
en oproerige redenen" van alle kerkelijke diensten gedeporteerd? 348)
Was ook niet Simon Ooulart, de Waalsche Remonstrant, sinds lang van
zijn ambt ontzet? En, hadden de Hoogmogende Staten-Generaal niet
zelf bepaald, dat slechts dienaren des Woords in de Synode verschijnen
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mochten om hun (iravamina voor te stellen. Orevinckhoven en Goulart
konden onmogelijk gehandhaafd en moesten van de lijst der te citeeren
Remonstranten worden afgevoerd. 349)
De Remonstranten hadden middelerwijl niet stil gezeten. In 't geheim
hadden velen hunner binnen Leidens veste vergaderd (11 November).
Daar hadden ze besloten hun zaak, die immers „goed" was, niet te
verlaten, maar haar krachtig te verdedigen, de uitkomst Oode bevelende.
Episcopius zou naar Dordt reizen, om er zijn plaats op de bank der
Nederlandsche hooggeleerden in te nemen. Besloten werd nu, een afvaardiging naar Dordt te zenden, om daar uit naam van de gemeene
Remonstranten te verzoeken, dat zij in behoorlijk getal en onder vrijgeleide op de Synode verschijnen mochten, terwijl aan hen de keuze der
te zenden predikanten zoude staan. Gedeputeerd werden met Episcopius,
Johannes Arnoldi, Philippus Pynacker en Assuerus Matthisius. Den
16den November kwamen dezen in Dordrecht aan, waar ze terstond een
samenspreking hadden met de politieke Gecommitteerden van Holland.
Hun werd medegedeeld, dat reeds besloten was ettelijke Remonstranten,
onder wie ook Episcopius, te citeeren. Dit vonden de Remonstranten zeer
onbillijk; ze waren immers zelf „willig en bereidt" te komen en Episcopius had recht „om sijne plaatse nevens d'andere Professoren in te
nemen". Wilde de Synode bepaald citeeren, dan verzochten zij, dat men
de citatie aan de Remonstranten in 't gemeen, en niet hoofd voor hoofd
zou willen doen; zij konden dan zulke personen zenden, aan wie zij de
verdediging hunner leer en zaak het veiligst konden toebetrouwen. Zij
vraagden dus hernieuwing van de eerst genomen resolutie. Geantwoord
werd, dat ze hun verzoek schriftelijk in de volle vergadering der politieke
Gedeputeerden zouden voordragen. 350 )
Den 17den November werden ze echter door al de Gecommitteerden
in hun vergadering ontboden. Simon Episcopius deed het woord. Na zich
„onsculdicht" te hebben, dat hij niet eerder verschenen was, verzocht
hij, dat men den Remonstranten zou toelaten, „eenige te mogen voorstellen ende verkiesen, die beneven haer in de Synode verschynen, ende haer
assisteren souden." Aan dit verzoek was echter moeilijk te voldoen; de
brieven van citatie waren „alreede geschreven ende veerdig gemaeckt".
Niettemin hielden Episcopius c.s. „seer instantelick" aan, „dat sy selve
aen de geciteerde Remonstranten souden mogen schryven". Ook verzochten zij dringend, „dat men de gene die alreede volkomelick ofte voor
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eenen tyt van haeren dienst gestelt souden mogen wesen, vryen toeganck
tot het voorsz. Synode soude geven".
De Gecommitteerden namen echter geen besliste houding tegenover
deze vier Remonstranten aan. We lezen `in hun officieele notulen: ,,Is
daer na in deliberatie geleyt, oft men haer niet en behoorde aen te seggen
dat sy souden mogen noemen die 't haer goet docht, mits dat sy geene
voort en stelden, als de gene die in dienst ende niet gesuspendeert en
waeren." Toch begrepen heeren Politieken, dat men in dezen met „den
Praeside Ecclesiastico, Assessoribus, ende Scribis" moest communiceer
ren en overleggen. De vier Remonstranten hadden onderwijl hun petitie
ook schriftelijk gedaan. Ook hadden zij (op verzoek der Politieken) „de
naemen van haere committenten in schrift overgegeven". Het moderamen
wees nu dadelijk „dry principaele punten in de overgegeven Remonstrantie aen: Ten eersten, dat sy schenen te bevelen, wat ende hoe men in
het Synodo procederen souden. Ten tweeden, dat sy schenen een bysonder corpus van de Remonstranten te maecken, het welcke sonder naedeel
van de kercke niet geschieden en konde. Ten derden, dat sy sulcke versochten uyt te mogen kiesen, als haer goet dochte, sonder op de gene,
die alreede van de kercken gedeporteert waeren, eenigsins te letten." De
kerkelijke heeren zagen dus wel een beetje scherper dan de heeren' Politieken. -Tegen één ding had het moderamen geen bezwaar: Grevinckhoven en Ooulart „wilden sy niet en refuseeren in het Synodus te hooren,
mits het selve sonder naedeel van de kerckelicke discipline mochte geschieden." Overigens verzochten zij dringend, dat de Gecommitteerden
„by haer voornemen ende resolutien, alreede genomen, souden blyven." 3$1)
De heeren Politieken handhaafden dan ook het eens genomen besluit:
Zij zouden citeeren. Ook weigerden ze de indaging van reeds ,,gedeporteerde" predikanten. Of de Remonstranten al smeekten om ook C revinckhoven en zelfs Wtenbogaert, „advocaten ende capiteynen van haere
saecke", te citeeren, de Gecommitteerden hielden nu voet bij stuk. Ze
konden vrij komen, immers men „sonde niemand om syn meyninge
ofte gevoelen in het stuck van de Religie yet misdoen", maar zij wezen
er op, dat er bij deze Remonstrantsche predikanten „schult mochte
wesen, die de Actien van het Synode in het minste niet en raeckte"; dit
stond te beoordeelen bij de Staten van Holland. De heeren weigerden
nu duidelijk de „citatos" (geciteerden) als een corpus in republica aut
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Ecclesia (als een apart lichaam in den Staat of in de Kerk) te beschouwen; hadden de particuliere Synode eenigen van hen gecommitteerd,
dan zouden ze „in die qualiteyt" ook erkend zijn, gelijk men ook de
Stichtsche Remonstranten als wettige leden der Synode had beschouwd.
Maar nu ging dit niet. Ze werden hoofd voor hoofd (capitatim) geroepen en ze zouden rekenschap hebben te geven van hun leer op deze
Nationale Synode, welke door de Hooge Overheid gesteld was als
ludex delegatus (gecommitteerde Rechter) om de leergeschillen te
examineeren „ende uyt den `)Voorde Oodts te oordeelen". Ook de
heeren C ecommitteerden zagen nu helder en klaar, waarom het
'hier ging. 't Vraagstuk der citatie en de wijze, waarop zij moest geschieden, droeg een beslist principieel karakter. Hier gold het gezegde:
principiis obsta. 352) .
Ten slotte werden de volgende Remonstrantsche predikanten ingedaagd: Henricus Leo, Bernerus Vezekius en Henricus Hollingerus (Gelderland); Simon Episcopius, Johannes Arnoldi Corvinus, Bernardus
Dwinglo, Eduard Poppius en Theophilus Rijckewaert (Zuid-Holland);
Philippus Pynacker en Dominicus Sapma (Noord-Holland); Thomas
Ooswinius en Assuerus Matthisius (Overijsel) ; Carolus Niëllius (Waalsche Kerk). 353)
Simon Episcopius, Johannes Arnoldi Corvinus en Eduard Poppius behoorden tot de zes Haagsche Conferentie-gangers. Borreus was op verzoek der Remonstranten „mits sijnen ouderdom" door Dwinglo vervangen, en Oeysteranus door Pynacker. Wtenbogaert, Grevinckhoven en
Goulart werden niet geciteerd (al waren zy „de principaelste ende
meestervarenste"), „omdat sy in geen actu Ministri (in geen dienst van
predikant) noch in eenige kerckelicke bedieninge en waeren." 354)
Van al dit gehaspel bleef de Synode officieel geheel onkundig. Mr. John
Hales klaagt dan ook: „This was a thing done only in private: the Synod
had no notice of it, neither is it recorded in any publick Register. The
Clergy knów no more than it pleased the Seculars to impart." 355)
Slechts werden de Synodale citatie-brieven in de Synode gelezen en
goedgekeurd.
Nog hebben we mede te deelen, dat de Stichtsche Remonstranten voor
hun broederen verzochten een vrijgeleide en ook vergoeding voor de te
maken onkosten. Het vrijgeleide werd terstond door de Politieken beloofd,
maar aangaande de vergoeding der onkosten hielden heeren Oecommit-
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teerden voorloopig de beslissing in beraad. Op de vraag, om in plaats
van Episcopius een anderen Remonstrant te citeeren, werd geantwoord,
dat Episcopius genoodigd was als een der Haagsche woordvoerders. 35 °)
2. Een avondzitting. De gravamina
ingeleverd.
Opdat de tusschentijd, die met het wachten op de komst der geciteerden voorbijging, niet nutteloos zou worden doorgebracht, werd besloten,
dat de afgevaardigden der Provinciale Synoden hun gravamina zouden
uitschrijven en aan het moderamen zouden overhandigen, met dien verstande, dat ze de gravamina, welke op de leer en de kerkenorde betrekking hadden, zouden weglaten; het moderamen zou dan uit de ingeleverde gravamina een verzamelstaat opmaken. Aan de Utrechtsche
Remonstranten, die bezwaar maakten, dat men aldus tegen den wil
der Staten inging, werd door Martinus geantwoord, dat de politieke
Commissarissen wel zouden waken voor de naleving van de besluiten
der Staten-Generaal. 357)
Eerst schijnt Bogerman het plan te hebben gekoesterd, om den
Synode-leden gedurende den wachttijd een soort van vacantie te geven.
De heeren konden zich dan geducht voorbereiden voor den komenden
strijd (nos praeparare nos possumus) en de dienaren des Woords konden
ter verpoozing een coetus vormen en zich daar oefenen óf in 't declameeren óf in 't preeken (ministri declamando vel concionando aliquando in
coetu interea se exercere possent). 358 ) Van dit plan werd echter spoedig
afgezien. 't Gevaar was niet denkbeeldig, dat vele Synode-leden snoepreisjes zouden maken en straks door een plotseling invallende vorst van
de Merwede-stad zouden worden afgesneden. Daarom werden eerst al
de Synode-leden verrnaand, Dordrecht niet te verlaten (Dr. Mayer: Zu
welchem end die Herren Directores die fremden gebetten und die Niederlánderen befohlen, nicht ausz der Statt Dordrecht zuweichen, bisz alle
ding erörtteret worden) . 359 ) De Praeses kwam voorts met een gansch
ander voorstel: Een commissie (bestaande uit de vier Nederlandsche
professoren, één dienaar des Woords uit elke provincie en één der buitenlanders uit elk college) zou geregeld des avonds vergaderen, de geschriften der Remonstranten onderzoeken en hun gevoelens saamlezen,
opdat de actie met de geciteerden straks des te vlotter zou loopen. 360)
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Inderdaad is met deze avond-zittingen een begin gemaakt. In een zaal
van het gebouw „De Doelen" kwam de centrale commissie op den avond
van den 15den November, onder leiding van het moderamen, bijeen. Op
gebruikelijke wijze werd de samenkomst geopend. Tot groote ergernis
was ook een van de Stichtsche Remonstranten verschenen. Wat nu?
Hoe kon men dezen „dwarskijker", zonder aanstonds den Remonstranten
al te groote ergernis te geven, uit de vergaderzaal verwijderen? Wel
beduidde men hem, dat hij in deze centrale commissie allerminst verwacht werd, maar hij verzocht, hem de redenen voor dit boycot schriftelijk ter hand te willen stellen. Natuurlijk kon slechts de Synode in deze
materie uitspraak doen, weshalve beiden Stichtschen gedeputeerden (en
den Remonstrant èn den Contra-remonstrant) werd verzocht, zich van
deze bijeenkomsten afzijdig te willen houden, tot de Synode zelf een
beslissing dienaangaande genomen had. Beiden gingen nu heen (Id quod
ab ambobus haud difficulter impetratum fuit).
Lang en breed werd nu gehandeld over de beste manier om de gevoelens der Remonstranten uit hun geschriften te vergaderen. Sommigen
wilden, dat men alle boeken der Arminianen, publieke en private, Nederlandsche èn Latijnsche, zou toetsen aan de Nederlandsche confessie, op
de wijze van Hommius' werk: „Monster van Nederlandsche Verschillen".
Zij meenden dus, dat de Remonstranten waarlijk niet alleen in de bekende V artikelen, maar ook in vele andere fundamenteele leerstukken
feil gingen. De meerderheid was echter van een ander gevoelen: De zaak
was niet meer integer (vrij te beslissen), daar de Staten gelast hadden
eerst de V artikelen in behandeling te nemen. Besloten werd nu den
heeren Gecommitteerden te verzoeken, er voor te waken, dat de Synode
niet eer naar huis zou gaan, dan nadat alle wangevoelens der Remonstranten nauwkeurig waren onderzocht en aan Gods Woord getoetst.
Voorts werd aan Damman, Hommius, Trigland en Udemannus en aan
de vier Nederlandsche hoogleeraren opgedragen (men vreesde, dat door
de veelheid der koks de spijze wel eens niet opgediend zou worden)
't gevoelen der Arminianen over de V artikelen en hun verdere leerstellingen, alsook de weerleggingen der Contra-Remonstranten saam te
lezen, terwijl ze dan de vruchten van hun arbeid bij de Centrale Commissie, welke om den anderen dag zou bijeenkomen, zouden inleveren.
De buitenlandsche theologen, aan wie men ook dezen arbeid had
willen opdragen, weigerden dit, op naar hun meening goede gronden.
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Zij waren immers niet gekomen om. de verspreide gevoelens van beide
partijen te vergaderen, of ook om een staat der geschillen op te maken,
maar om als rechters te zitten en te oordeelen, of zij de eene dan wel de
andere partij zouden bijvallen. Ook weigerden zij deze aparte bijeenkomsten nog langer bij te wonen, opdat hun toekomstige beslissingen
boven alle suspicie verheven zouden zijn. 361)
Toen de Remonstrantsche afgevaardigden uit Utrecht den volgenden
dag de Synode interpelleerden over 't voorgevallene in de avond-zitting,
antwoordde de Praeses, dat zulke private bijeenkomsten wel niet meer
zouden gehouden worden; mocht het tegendeel blijken, dan zou hij zorgen, dat hun voldoening gegeven werd. 362)
Gelukkig, dat in deze zitting de gravamina waren ingeleverd.
Immers nu kon de Synode aanstonds beginnen aan de behandeling van
eenige zeer belangrijke onderwerpen, waarbij de buitenlandsche gedelegeerden wel konden adviseeren, maar hun een beslissende stem werd
onthouden. 383 ) Deze gravamina werden eerst door de heeren Politieken
„oversien", en „naer voorige deliberatie" in de Synode voorgesteld. 364)
§ 3. Eenige belangrijke gravamina.
Reeds op school leeren wij, dat de groote Dordtsche Synode bijeen
kwam om de Remonstrantsche. geschillen te beslechten; gewoonlijk
hooren wij daarbij ook nog, dat op deze beroemde Synode besloten werd
tot een verbeterde bijbelvertaling; maar het dringt volstrekt niet tot allen
door, dat er geruimen tijd ook over andere belangrijke vraagstukken
beraadslaagd is, waaruit de trouwe zorg onzer Vaderen voor het welzijn
der kerken overvloedig kan blijken. De belangrijke besprekingen over
bijbelvertaling, onderwijzing in den catechismus, doop van heldenkinderen opgenomen in de gezinnen der Christenen, voorbereiding der a.s.
dienaren des Woords en boekencensuur worden door de twistzaak tusschen Remonstranten en Contra-remonstranten te veel overschaduwd.
En toch, ook wie in zake de leergeschillen de houding der Dordtsche
Synode betreurden, hebben moeten toestemmen, dat haar zorg voor een
goede bijbelvertaling en een betere catechese, om nu alleen deze punten
te noemen, haar tot onvergankelijken roem zijn.
Gaarne had ik ook deze gravamina hier besproken, maar wijl ik niet
op te veel plaatsruimte in dit tijdschrift beslag mag leggen, verwijs ik
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hier naar mijn: „De Pro-acta der Dordtsche Synode in 1618", waar deze
gravamina zeer uitvoerig behandeld worden. 365).
AFDEELING III.

De strijd geopend.
§ 1. De Remonstranten verschenen.
Met verklaarbaar ongeduld was de komst der geciteerde Remonstranten verbeid. Reeds den 4den December kon Mr. John Hales aan zijn heer
te 's-Oravenhage schrijven: „The Remonstrants are in Town." 366)
Den 5den December achtte Bogerman het oogenblik gekomen, waarop
de gedaagden hun entrée in de Synode hadden moeten maken. In volle
zitting las hij zeer plechtig één voor één hun namen af, maar niemand
was nog verschenen. De Stichtsche Remonstranten, die natuurlijk voortdurend met de geciteerden voeling hielden, verklaarden nu, dat de gedaagden nog den zelfden dag zouden arriveeren, waarop de Praeses
antwoordde, dat zij dan onmiddellijk na hun komst te Dordt zich èn
bij den politieken èn bij den kerkelijken Praeses hadden aan te melden,
opdat hun een bepaalde tijd van comparitie voor de Synode kon gesteld
worden.
Den Eden December kon Bogerman de Synode kond doen, dat de
Remonstranten inderdaad waren gearriveerd. Vier hunner (Leo, Niëllius,
Pynacker en Matthisius) hadden echter uit aller naam uitstel van cómparitie verzocht, daar zij hun hospitia nog niet allen hadden betrokken,
noch hun boeken en koffers hadden ontvangen, uitgepakt en uitgezocht.
(Op dit oogenblik schreef John Hales naar den Engelschen gezant:
„The armles have been in sight one of another, and have some parly). 367 )
Nog vulden de Stichtsche Remonstranten de mededeeling van den
Praeses aan, door te verklaren, dat de geciteerden gaarne uitstel kregen
tot Maandag en ten minste tot Zaterdag. De zaak was van te groot
belang, dan dat ze mocht worden overhaast. 368)
-Thans namen de Politieke Gecommitteerden het woord en deden
deze verklaring, dat de geciteerden (wijl reeds te laat) terstond voor de
Synode verschijnen moesten, om daar in open zitting hun petitie voor
te dragen en de redenen voor hun uitstel-vragen uiteen te zetten.
Met deze resolutie der Gecommitteerden ging de Synode aanstonds
accoord en weldra waren de Stichtsche predikanten op weg, om hun
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broederen tegen 10 uur ter vergadering te ontbieden. Straks konden ze
den Praeses melden, dat al de gedaagden aanwezig waren in een benedenvertrek. 869 )
Reeds stond een lange tafel in het midden der zaal gereed en noodigden
gemakkelijke en deftige zetels (subsellia commoda et honesta), rondom
de tafel geschaard, de Remonstranten uit om plaats te nemen. De introductie geschiedde door de Stichtsche Remonstranten, die op bevel van
den Praeses den geciteerden hun plaatsen aanwezen. 370 )
Een ontroering greep ongetwijfeld allen aan.
Voorop schreed Episcopius, de Leidsche hoogleeraar; hij nam den
zetel in, welke stond aan het hoofdeinde der tafel, vis-à-vis den Praeses
Bogerman. Hij zal zich gedragen als de Praeses van een soort tegenSynode. Aan zijn zijde nam Bernardus Dwinglo plaats (straks de felle
scribent van de „Nulliteyten, Mishandelinghen, ende onbillijcke Proceduren des Nationalen Synodi") ; hij zal als scriba fungeeren.
Als ze binnenkomen, lichten ze den breed-geranden hoed, groeten zeer
hoffelijk en worden wederkeerig door de Synode-leden plechtig gegroet.
Volgens de Remonstranten vlamde de felle partijschap en vinnigheid uit
veter oog; onvriendelijk was de bejegening en vele leden der Synode
hadden slechts even hun hoed gelicht. 371)
Op deze wijze had dus de intrede der geciteerden plaats, de „capiteynen ende advocaten" der partij. De voornaamste rol zal Episcopius
spelen, 8 Januari 1583 te Amsterdam geboren (zoon van Egbert Remmetz. Bisschop en Geertruyd Jans), pupil in het Staten-College te Leiden,
in 1606 meester in de philosophie, leerling en geestverwant van Arminius,
later student te Franeker, in 1610 onderteekenaar van de bekende Remonstrantie en predikant te Bleiswijk, in 1611 tegenwoordig bij de
Haagsche Conferentie en in 1612 opvolger van Gomarus te Leiden.
Wtenbogaert heeft den 30sten Augustus 1618 de wijk genomen naar
het buitenland en nu rust op Episcopius de taak, als leidsman te strijden
voor de zaak en de Remonstrantsche predikanten bij te staan. 372)
Bernardus Dwinglo, in 1608 predikant te Berkel, in 1615 te Leiden,
is een der onderteekenaars der Remonstrantie en behoort tot de ijverigste
voorstanders der partij.
Eduard Poppius, pupil van het Staten-College te Leiden, is sedert
1607 predikant te Gouda. Hij is een der conferentie-gangers van 1611
en schrijver van „De enge poorte", waarop Trigland antwoordde met
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zijn „ racht der godsaligheyt". Hij zal sterven op Loevenstein in 1624.
Hij is een man van groote gaven.
Johannes Arnoldi Corvinus (Ravens) is Leidenaar van geboorte en
sedert 1606 predikant in zijn vaderstad. Hij zal zich, na zijn afzetting, als
advocaat vestigen te Amsterdam.
Henricus Leo is predikant te Bommel. Hij is de eenige der geciteerden,
die de ,,acte van stilstand" teekenen zal.
Bernerus Vezekius is predikant te Echtelt. Ook hij treedt later Loevensteins gevangenis binnen.
Henricus Hollingerus, predikant te Grave, zal zich op de Synode
geducht weren.
Theophilus Rijckewaert, predikant te Brielle, is een der onderteekenaren der Remonstratie.
Philippus Pynacker, sinds 1610 dienaar te Alkmaar, is een der
scherpste Remonstranten.
Dominicus Sapma, predikant te Hoorn, zal nog een veel bewogen
leven leiden.
Thomas Goswinius en Assuerus Matthisius zijn beiden predikant te
Kampen. Op verzoek van den Bremer Martinius zijn ook zij gedaagd.
Carolus Niëllius is als Waalsch Remonstrantsch predikant ter Synode
geciteerd. Ook hij zal straks zuchten in gevangenis. 373)
Eindelijk zijn dus de Remonstranten verschenen. Waarom hebben zij
tot den uitersten termijn gewacht? Den 2den December hebben zij eerst
met vele andere Remonstranten te Rotterdam vergaderd. Hier te Rotterdam hebben allen een „plan de campagne" ontworpen. De Remonstrantie,
onlangs bij de Staten van Holland over het houden van Synoden ingediend, is hier gerevideerd en. met „aenmerckelicke passagiën" uit de
geschriften van Gereformeerde leeraars en met „bondige redenen" aan-gevuld; het doel is haar in de Nationale Synode in te leveren en aan
te dringen op inwilliging. Te Rotterdam heeft Episcopius een rede voorgelezen, straks door hem in de groote Kerkvergadering te houden. Hier
heeft men een staat des geschils ontworpen, om zich tot de handeling
te praepareeren, opdat de Synode niet door hunne schuld mocht opgehouden worden. 374
be groote worsteling kan nu beginnen. De Remonstranten spelen een
verloren partij. De hoop op een accommodatie is sinds lang vervlogen.
De geciteerden zullen sneuvelen. Ook met eere?
)
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De Synode-zaal was op dezen dag meer dan gevuld met toehoorders.
Zij kan 400 à 500 „spectatours" bevatten, maar nu kon ze de saamgevloeide menigte niet bergen. De Engelsche Bisschop zou gaarne den
Engelschen gezant onder de auditores gezien hebben („to seee the coming
of the Remonstrants"), maar „he would not.” 375)
§ 2. Tweeërlei bede.
Nauwelijks hebben de geciteerden hun zetels ingenomen, of Bogerman
spreekt hen toe. „Eerwaardige, vermaarde, voortreffelijke broeders in
Christo", met deze plechtige woorden vangt hij aan. 376 ). Nu verklaart
hij hun de reden van hun citatie. Hij vertelt hun, dat hij hun petitie („of
being a little respited") der Synode heeft voorgelegd, maar dat de
Politieken hadden geoordeeld, dat zij zelf hun verzoek bij de Synode
moesten indienen; het stond hun vrij, dit thans te doen. 377)
Volgens de Remonstranten, was hun eerste welkom een „graeu"
geweest over hun laat-komen. 378).
Als Episcopius antwoordt, spreekt hij eerst naar 't exempel der Apostelen, over de aanwezigen de zegenbede uit, hun allen toewenschende
alle genade, vrede en gemeenschap des H. Geestes, van God den Vader,
en onzen Heere Jezus Christus, om hun zulke gedachten en raadslagen
in te geven, welke dienen mogen tot opbouw der bedroefde kerken, en
welvaren van 't gemeene Vaderland. 379)
Na dezen apostolischen groet, wijst hij er op, dat zij waarlijk niet te
laat verschenen zijn. Moesten zij niet compareeren uiterlijk veertien
dagen na de ontvangst hunner citatie-brieven? Welnu, sommigen hunner
hadden hun citatie-brieven zeer laat ontvangen. Ook hebben. zij niet
gevraagd om uitstel van comparitie; ze hadden slechts de billijkheid
van zulk een uitstel aan den Praeses betoogd. Natuurlijk hebben ze
gaarne eenige dagen respijt, maar zij willen aan de Synode in dezen
niets voorschrijven. Mochten de Heeren Politieken echter van een ander
gevoelen zijn, welnu, van hun zijde zijn ze bereid, om zonder dralen
onmiddellijk tot de vriendschappelijke conferentie te treden. 380 )
Hierop werden de geciteerden in een kamer gelaten, „that is hard by
the door of the Synod-house", om daar tijdens de deliberatie op antwoord te wachten. 881 )
Nu wordt door de Synode besloten, na advies der Politieken, den
gedaagden een uitstel toe te staan van éénen dag, zoodat dezen niet
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klagen konden over gemis aan „humanitas", maar ook de Synode niet
over een te groot oponthoud. 382)
Nog maakt Polyander de Synode opmerkzaam op het woord ,,conferentie", door Episcopius gebezigd. Hun moet het doel van hun komst
en de wijze van procedeeren ter dege worden uitgelegd. Ze komen hier
toch niet tot een conferentie; ook geeft de Synode zich niet uit als
tegenpartij (pars adversa) . Voorheen zijn er conferenties, echter zonder
vrucht, gehouden. Ze moeten letten op de woorden, in hun citatie-brieven
gebezigd. De Synode is niet partij, maar iudex (rechter). 383)
Besloten wordt nu, dat men den Remonstranten rotunde (rondweg)
zeggen zal, dat zij hier komen als geciteerden; 't ligt niet in de bedoeling
der Synode met hen in een conferentie te treden. Van hen wordt verwacht, dat zij hun gevoelen zullen proponeeren, expliceeren en, voor
zoover zij kunnen, defendeeren, om dan deze sententiën, met alle redenen
omkleed, aan het oordeel der Synode te onderwerpen. Ook hebben zij
hun consideratiën op confessie en catechismus in te leveren.
Als de Remonstranten weer binnen gekomen zijn, wordt hun dit alles
met zoovele woorden aangezegd. 384)
Episcopius, repliceerende, verklaart nu, dat naar hun bescheiden
meening voor een volledig indenken en verdedigen hunner zaak een
conferentie noodig was, maar hij stond niet op dat woord („he stood
not on it") . De Synode moest dit woord niet in ongunstigen zin
(sinistre) uitleggen, daar hij en de zijnen niet anders begeeren, dan dat
't gevoelen van beide partijen naar eisch (rite) zal worden onderzocht. 385 )
Nu wendt hij zich eensklaps tot de Politieken en komt hij met een
nieuw verzoek. Ze hebben, zoo deelt hij mede, bij de Staten-Generaal
een smeekschrift (libellus supplex) ingediend, om ook Grevinckhoven
en Goulart in hun kring te assumeeren, wijl eerste kampioenen en voorstanders van hun gevoelen. Maar de Staten-Generaal hebben hen naar
de Gecommitteerden en naar deze Synode verwezen; zooals dezen beslisten, is den Hoog Mogenden goed. Derhalve, zoo vragen zij nu aan
deze Eerwaarde Kerkvergadering, wil ons in onze bede tegemoet komen.
Eerst heeft de Synode toch ook in dezen geest besloten. Ze doen dit
verzoek niet „to seek del.ay", want de zaak kan middelerwijl voortgang
hebben. 388 )
Opnieuw staan de Remonstranten voor 'n wijle buiten. De Synode
laat nu door een der Stichtsche Remonstranten, door Samuel Naeranus,
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om een exemplaar van hun „libellus supplex" vragen en om copie van
dé resolutie der Staten-Generaal. 't Antwoord luidt, dat het smeekschrift
hun niet was gerestitueerd en de resolutie hun niet schriftelijk, maar
mondeling was verstrekt. 387 )
De Gecommitteerden, om hun oordeel gevraagd, beloven den volgenden dag hun opiniën in dezen uit naam der Staten-Generaal te. openbaren. 388 )
Thans wordt uit de acta der Zuid-Hollandsche Synode het deportatiebesluit aangaande Grevinckhoven gelezen. Verklaard wordt, dat hij geen
appèl tegen dit besluit heeft aangeteekend; slechts dit eene heeft hij
gevraagd, dat hij in Rotterdam mocht blijven wonen en er koopmanschap mocht drijven. 't Is niet billijk, zoo werd geoordeeld, dat men
tot de Nationale Synode iemand toelaat, die tegen een particuliere
Synode zich blijft verzetten.
De Waalsche broederen bevestigen het deportatie-besluit van Goulart. 889)
Nog deelt de Praeses mede, dat hij den Remonstranten gevraagd had,
of het wel billijk was en nuttig, zulke menschen tot de Synode toe te
laten. Wat hem zelf betreft, dan is hij nog wel voor hun admissie, echter
„salvis censuris Ecclesiasticis" (met behoud van de kerkelijke censuren) ;
de Gecommitteerden waren echter van een ander gevoelen. 390 )
Nu zegt de Praeses den geciteerden aan, dat zij den volgenden dag
om 9 uur hebben te compareeren; dan beveelt hij in een vurig gebed
de harten, zielen en tongen der gedaagden Gode aan en sluit deze, door
een groote schare bijgewoonde, zitting (6 December). 391)
Den 7den December namen nu de Gecommitteerden het volgende
besluit: „Dat, onvermindert hetgene de Heeren Staten-Generael haere
Gecommitteerde ende de Synode gedaen ende geresolueert hadden ende
sonder dat sy verstonden Grevinckhoven ende Goulart te citeren, de
voorsz. als particuliere souden mogen compareeren, spreken, ende met
verlof tot defensie van de saecke by brengen, het gene sy te seggen
souden mogen hebben, ende haer met de andere het oordeel van de
Synode submitteren." 392)
Als de gedaagden opnieuw voor de Synode verschenen zijn (er was
een groote toeloop van menschen), geven de Politieken terstond hun
decisie over Grevinckhoven en Goulart, waarmee de Synode zich een-
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drachtig (unanimiter) had vereenigd. Deze decisie luidde nu aldus:
„Gehoord de sententie van afzetting van beiden, door de competente
rechters uitgesproken, en wettelijk uitgevoerd, en tot nu toe door geen
appèl of eenige klacht opgeschort, verklaren de Gecommitteerden deze
petitie niet te kunnen toestaan. Nochtans permitteeren zij beiden goediglijk, dat zij vrij ter Synode komen en de zaak der Remonstranten bijstaan
en bevorderen, echter onder deze conditie, dat de Synodale 'handelingen
geen uitstel lijden. Ook mogen beiden, oorlof van de Synode verkregen
hebbende, hun gevoelen kort en zedig voordragen, mits zich onderwerpende aan het oordeel der Synode. Alle censuren en sententiën, tegen
hen uitgesproken, zullen vast en bondig blijven." 393)
De Remonstranten vraagden van dit besluit afschrift, 't welk hun wordt
toegestaan. 394)
De Gecommitteerden waren dus in hun decisie tot het standpunt van
Bogerman bekeerd.
Toen de Remonstranten in particulier. gesprek den Bisschop om bemiddeling vroegen, antwoordde deze, dat de Engelschen „could not middle in
that thing"; zij moesten vertrouwen op „the goodness of their cause, and
not to the present abilities of any men." 395)
Orevinckhoven is nog twee dagen te Dordt geweest, tot groote blijdschap der gedaagden, maar hij vertrok weer naar Rotterdam, bevreesd,
dat men hem anders buiten de poorten der Maasstad houden zou. 396)

(Wordt vervolgd.)

Noch leerschool, noch werkschool.
II (vervolg).
In Duitschland en Zwitserland heeft men tweeërlei stelsel: 1°. het
onderwijs in handenarbeid wordt gegeven in het schoollokaal; dan heet
het werk-onderwijs (Werkunterricht). Of wel in de werkplaats en heet
dan werkplaatsonderwijs (Werkstättenunterricht). Dit hangt ten nauwste
samen met de soort van onderwijs, maar ook en met name te München,
van het doel, dat men er mee beoogt en het beginsel, waarvan het uitgaat.
Wij komen hierop nader terug, als wij het begrip „werkschool" nader
zullen ontwikkelen. De handenarbeid omvat papier-, klei- en kartonarbeid, die als regel in het schoollokaal; hout- en metaalarbeid, die in
de werkplaats worden onderwezen. De houtarbeid wordt in sommige
plaatsen, b.v. Berlijn, eerst beoefend als lichte houtarbeid, waarbij geen
schaafbanken noodig zijn, in eenvoudig ingerichte werklokalen, daarna
als gewone houtarbeid. Op de meeste scholen wordt verband gelegd
tusschen den handenarbeid en de overige leervakken, met name de
natuurkunde. In Mannheim zag ik indertijd, toen ik daar de scholen
bezocht ter bestudeering van het Mannheimer stelsel, in een zevende
leerjaar een geheele reeks van door de leerlingen zelf vervaardigde
natuurkundige instrumenten.
Niet overal is het verband met de leervakken even sterk, in dit opzicht
vertoont het stelsel te München, onder den invloed van Kerschensteiner
een eigen type, dat we nader als werkschool zullen leeren kennen.
In Engeland heeft zich de handenarbeid zeer vrij ontwikkeld. De
paedagogische factor staat hier veel sterker op den voorgrond dan in
Zweden. Alle soorten van handenarbeid worden beoefend, zooals reeds
de naam „Hand and Eye-Training" doet vermoeden. Papier, karton,
klei-arbeid, raffiawerk, rietvlechten en weven in de lagere leerjaren;
houtarbeid enz. in de hoogere. Op verscheidene scholen zoekt men nauw
verband met de overige leervakken, en wel zoo, dat de systematische
leergang voor den handenarbeid wordt prijs gegeven, om te beter aansluiting te kunnen verkrijgen bij het overige onderwijs.
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In ons land is de actie voor handenarbeid ontstaan in hoofdzaak uit
paedagogische overwegingen. We behoeven slechts de namen te noemen
van de vooraanstaande mannen op dit gebied: Dr. Gunning, Stam (kortelings overleden), Klaas de Vries, Swart, v. d. Meulen, Jan Ligthart en
het is ons duidelijk, dat hier de paedagogische motieven den doorslag
hebben gegeven. Hoe ver de beweging nu bij ons en in andere landen is
doorgedrongen, kan verder voor de behandeling van ons onderwerp
buiten beschouwing gelaten worden. Het bovenstaande geeft voldoende
aanwijzing om vierderlei hoofdrichting in de beweging vast te stellen:
1 °. de handenarbeid wordt onderwezen als leervak met eigen systematischen leergang; zoo o.a. in Zweden en op de meeste scholen,
waar handenarbeid is ingevoerd in ons land.
2°. de handenarbeid wordt beoefend niet als leervak met eigen leergang, doch uit paedagogisch principe tot afwisseling en verheldering van het onderwijs, zoogenaamd als leervorm.
3°. Hij wordt beoefend als leervak met eigen leergang en tevens
toegepast uit principe bij alle onderwijs, dat het aanbrengen van
zaakkennis beoogt.
40• De handenarbeid is beginsel en uitgangspunt van alle onderwijs;
dat zich om dit vak concentreert.
Voor de eerste richting kunnen wij verwijzen naar de artikelen van
den heer Stam in het C. B. 1910/1911 en naar zijn voordracht voor de
algemeene vergadering der Vereeniging voor C. A. in 1911. Zij vindt
in alle landen, waar handenarbeid wordt onderwezen, de meeste toepassing. Ook in ons land.
De tweede richting wordt aangetroffen op tal van Engelsche en
Amerika.ansche scholen. Ook op de Jan Ligthart-school in . den Haag.
De derde richting wordt veel gevolgd in Duitschland, vooral te Mannheim. Ook op het eerste Congres voor handenarbeid, in 1912 in ons
land gehouden, was een sterke strooming in deze richting merkbaar.
In deze drie richtingen wordt de handenarbeid beoefend naast de
overige leervakken, elk niet hun eigen systematischen leergang. Er is
groote verscheidenheid in de soorten van arbeid, doch het is overal het
gewone leerplan + handenarbeid. Anders is dit bij de vierde richting.
Om dit van naderbij te bezien, gaan wij een kijkje nemen in New-York.
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Aan de Universiteit te New-York is verbonden een kweekschool
voor onderwijzers, met een leerschool. Deze leerschool, waarin
dus de kweekelingen zich praktisch oefenen, heet Horace Man-School.
Aan het hoofd der kweek- en leerschool staat John Dewey, professor
in de philosofie. Wij bezoeken de eerste klasse. Het leerlokaal is leeg.
De kinderen zijn in de werkplaats. Wat doen ze daar? Ze zijn bezig met
het maken van pijlen en bogen, of wel ze bouwen een hut van klei, of
vervaardigen een primitieven vischhengel. Straks vegen ze zelf alles
weer netjes aan en brengen het lokaal weer in orde. Het kan ook zijn,
dat we ze juist in de schoolkeuken aantreffen, waar ze het eerste
kookonderwijs ontvangen. Of wel, ze zijn druk bezig in den schooltuin
met hun bloempotten te verzorgen. In het schoollokaal teekenen ze, wat
ze gemaakt hebben in de werkplaats; bekijken de platen, die het tijdperk
weergeven, toen de menschen nog visschers en jagers waren. Versjes
leeren ze van het visschertje en jagertje.
Bezoeken we de 2de klasse, dan vinden we de leerlingen in de werkplaats bezig met het maken van een eenvoudigen ploeg, of eg, heel
primitief, maar toch echt, of een ander voorwerp uit het landbouw- of
veeteeltbedrijf. Bij het teekenen staat de eene helft voor het zwarte bord,
de andere teekent op papier met penseel. Ze teekenen, wat ze hebben
vervaardigd. Of wel, wat ze moois hebben gezien bij het platen kijken.
't Is nu het landbouw- en veeteeltbedrijf, dat het middelpunt vormt. De
bezigheid wisselt geregeld af. Het schoollokaal doet dienst bij teekenen,
zingen en rekenen, de werkplaats bij houtarbeid, maar vooral ook bij
kleiwerk. Van klei vormen ze allerlei vaatwerk, zooals dat bij boterbereiding wordt gebruikt. Lezen en schrijven doen ze niet voor het
derde leerjaar.
In de derde klasse zijn ze bezig met het vervaardigen van allerlei, wat
met handel en bedrijf in verband staat. Ze werken in hout en klei, in
papier en karton, ze naaien en breien, spinnen en weven; zijn bezig in den
tuin of in de keuken. Ze maken nu ook hun eigen boeken, waarin ze
straks hun letters teekenen, als ze beginnen te lezen. Zoo schrijdt het
onderwijs voort. In de 4de klasse staat de scheepvaart in het middelpunt,
en het huiselijk bedrijf van koloniale landen, in de 5de klasse het
fabriekswezen, en zoo doorleven de leerlingen de cultuurgeschiedenis der
menschheid. Uit het tijdperk van onbeschaafdheid is de menschheid
immers opgeklommen van jagers en visschers, tot veehoeders , en land-
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bouwers, en voorts tot handelaars, kooplieden en ambachtslieden, en
vervolgens na de uitvinding van het kompas door de toenemende scheepvaart tot koloniënstichters en eindelijk na de uitvinding van de stoommachine tot een volk van nijverheid, industrie en techniek. Die ontwikkelingsgang der menschheid maakt nu ook het kind door. Tegelijkertijd
is al het leeren gegrond op bezigheid, op doen. Eerst het praktische,
dan het theoretische. Praktische arbeid de weg tot kennis.
De kennis der aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde houdt
gelijken tred met de perioden in de cultuur-historie. Deze kennis wordt
dan ook aangebracht, als het kind er rijp voor is. Alles heeft zijn tijd.
Lezen en schrijven komen daarom pas als het kind ongeveer negen jaar
is. Dat is de leeftijd, waarop eerst volgens de psychologische wet van
den geestelijken groei van het kind deze vakken moeten onderwezen.
Nu gaat het veel gemakkelijker en veel sneller, dan wanneer men,
zooals gewoonlijk reeds met het zesde levensjaar begint. Eerst moeten
de kinderen goed hun oogen leeren gebruiken; in de. werkplaats met zijn
rijkdom van modellen, en tableau's uit alle tijdperken der menschelijke
ontwikkeling, in den schooltuin, in de schoolkeuken en buiten in bosch
en veld. In de tweede plaats moeten ze niet minder goed hun handen
leeren gebruiken bij allerlei arbeid. Aanknoopende nu aan dien arbeid
worden voorts alle overige -leervakken onderwezen, die geen systematischen, methodisch samenhangenden leergang hebben. De school past
aan bij het leven en het leven past aan bij de school. Dat is de werkschool van Dewey.
Thans voer ik u naar München. Hier kan ik u nog maar weinig laten
zien. Kerschensteiner heeft zijn denkbeelden nog niet op de geheele
school kunnen toepassen. Wel op de herhalingsschool, die hier heet
School voor Voortgezet Onderwijs, en waar de lessen (een twaalftal per
week) overdag gegeven worden. Daar is onderwijs in de werkplaats
hoofdzaak. Doch op de gewone school hebben alleen het 7de en . 8ste
leerjaar van alle scholen hout- en metaalarbeid, in nauwe aansluiting
aan het leervak natuurkunde. Hier wordt ook door de leerlingen gewerkt
in laboratoria, waar ze groepsgewijze onder leiding van de flinksten
proeven doen, onder hoofdleiding van den leeraar. De meisjes van deze
beide leerjaren krijgen kookonderwijs, waarbij de bereiding van de
voedingsmiddelen vele aanknoopingspunten biedt met het natuurkundeonderwijs.
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Wat de lagere klassen betreft, is het principe van de arbeidsschool
alleen toegepast op de eerste vier klassen van een enkele jongensschool
en dito van een enkele gemengde school. Dit zijn proefklassen. Men is
er mee begonnen in .1911. Treden we deze klassen binnen, dan vinden
we wellicht de lokalen leeg. We moeten in de werkplaats zijn. Daar zijn
ze bezig met hout- of klei-, papier- of kartonarbeid. Ze maken bloemstokjes, om bij de planten te zetten, die ze zoo juist in den schooltuin
hebben verzorgd. Of wel ze naaien van een stukje goed een zakje, om de
munten in te bewaren, waarmee ze in het leerlokaal hun sommetjes van
koopen en verkoopen hebben uitgevoerd. Of wel we treffen ze aan op
de wandeling naar de kerk, om, in verband met het godsdienstonderwijs,
de verschillende voorwerpen, die bij de liturgie worden gebruikt, te
bezichtigen, en alles wat zich in de sacristie bevindt, van nabij in
oogenschouw te nemen. Doch het is evengoed neogelijk, dat we ze
vinden in het schoollokaal in de 1 ste klasse aan het lezen, schrijven,
rekenen, in de' 2de klasse aan het opstellen maken, in de 3de klasse
aan geschiedenis of aardrijkskunde, of natuurkunde. Kerschensteiner stelt
het lezen en schrijven niet uit tot het 9de jaar; behandelt ook niet de
leervakken ongesplitst in den samenhang, zooals zij in het leven voorkomen, doch houdt ze afzonderlijk, een ieder met hun eigen systematischen leergang. Hij verwerpt deze splitsing niet, maar aanvaardt ze
gaarne als een rijpe vrucht der cultuur, die niet smadelijk mag worden
weggeworpen.
De constructie van den menschelijken geest dwingt hem tot het
opsporen van oorzaak en gevolg. Dit onderzoek leidt hem noodzakelijk
tot het splitsen der verschijnselen in hun samenstellende factoren.
Deze factoren moeten, zal een zaak worden doorzien, weer ontbonden
worden tot de eenvoudigste elementen, waaruit ze zijn ontstaan. Zoo
eerst komt men tot het inzien en doorzien der verschijnselen.
Doch zoo ook heeft de kennis van leven en wereld zich gesplitst in
afzonderlijke terreinen, die wel in de werkelijkheid op, over en door
elkaar schuiven, doch die toch elk een reeks van verschijnselen omvatten,
die nauw aan elkaar verwant zijn, en die elk op zich zelf weer uit een
reeks van eenvoudige elementen bestaan.
De verschillende leervakken met hun door den aard van het vak
voorgeschreven, hun inhaerenten leergang, door elkaar te werpen, staat
gelijk met het kristallen prisma, dat het zonnelicht splitst in het kleuren-
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rijke spectrum te verbrijzelen en te wanen, dat het vergruizelde glas
ons hetzelfde schouwspel vertoonen zal.
Kerschensteiner laat dus de leervakken onaangetast; zij blijven
volgen hun eigen logischen leergang. Datzelfde past hij ook toe op den
handenarbeid. Ook dit vak heeft zijn eigenaardige moeielijkheden, die
niet dan geleidelijk kunnen worden overwonnen. Niettemin de terreinen van kennis schuiven op en door en over elkaar. Het leven biedt
steeds een totaliteit. Zoo moet dan ook een nauw verband gelegd worden
tusschen het eene en het andere leervak en daartoe biedt juist het onderwijs in de werkplaats zoo schoone gelegenheid. Van het eerste leerjaar
af werken de kinderen in hout en klei, in papier en karton. Ze naaien,
breien en knoopen, (in de lagere klassen ook de jongens), ze spinnen en
weven. In den schooltuin planten, zaaien en oogsten ze; in de schoolkeuken doen ze aan wasschen en poetsen, vegen en stof afnemen.
Arbeid in werkplaats, tuin en keuken staat in nauw verband met het
aanschouwingsonderwijs, rekenen en teekenen, die echter elk hun eigen
leergang blijven volgen.
Het aanschouwingsonderwijs wordt niet gegeven aan de hand van
platen, maar kiest zijn stof uit den ervaringskring der kinderen. Het is
het schoollokaal, de schooltuin, de gymnastiekzaal, de werkplaats, de
straat, de kerk, die tot onderwerp van aanschouwing worden gekozen.
De praktische bezigheid knoopt zich hierbij aan; zoowel in de werkplaats, als in den tuin en de keuken. Ook het godsdienstonderwijs vindt,
al volgt het zijn eigen leergang, nauwe aansluiting bij het beginsel
kijken en doen. De kerk, (we bedenken, dat we in München zijn, dus
de Katholieke Kerk), wordt classikaal bezocht, de verschillende voorwerpen voor den liturgischen dienst, ook de sacristie worden, niet van
een plaat, doch in de werkelijkheid in oogenschouw genomen en verschillende deelen daarvan door de kinderen in de school nageteekend
en in klei nagebootst.
Groot gewicht hecht Kerschensteiner aan den houtarbeid en dat
wel om de volgende redenen: 1°. de kennis en vaardigheid, die hierbij
verkregen worden, vinden niet alleen gereede en menigvuldige toepassing
in het latere leven, maar ook bijv. in de school zelf bij het rekenen,
teekenen en de natuurkunde; 2°. het hout is een materiaal, dat voor den
leerling de mogelijkheid opent steeds zelfcontrole uit te oefenen op zijn
werk en te zien, in hoeverre hij geslaagd is in zijn arbeid; 3°. alleen dit
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materiaal biedt gelegenheid de opgaven stelselmatig in moeilijkheid te
doen toenemen, zoodat door den arbeid zelf steeds hoogere eischen
gesteld worden aan nauwkeurigheid, zorgzaamheid en volharding van
den leerling, waardoor deze gewoonten worden aangekweekt; 4°. de
kinderen hebben de grootste liefhebberij in de bewerking van dit materiaal, mede om de voorwerpen, die er van gemaakt worden.
Ten slotte wijzen we nog op een hoofdbeginsel van Kerschensteiner:
hij wenscht, dat bij allen arbeid in de werkplaats, schooltuin, keuken en
laboratorium, in de lagere, zoowel als in de hoogere klassen, hetzij door
de geheele klasse, hetzij groepsgewijze gewerkt wordt aan een gemeenschappelijke taak, zoodat de klasse of de groep een arbeidsgemeenschap
vormt met behalve persoonlijke, ook gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
In het voorafgaande hebben wij eerst ons beziggehouden met hetgeen
groote paedagogen uit vroegere eeuwen over de beteekenis van den
handenarbeid hebben gezegd. Daarna gaven we een overzicht van de
toepassing van den handenarbeid op groote schaal in de volksscholen
van de meeste landen van Europa, Amerika, China en Japan. Vervolgens
hebben we nagegaan, op welke verschillende wijzen dit vak in de
verschillende landen wordt onderwezen, terwijl we ten slotte in het
bijzonder onze aandacht hebben geschonken aan twee soorten van werkscholen en wel die van Dewey te New-York en die van Kerschensteiner
te München.
Thans bij de behandeling van het tweede gedeelte van ons onderwerp
staan wij voor de vraag: op welke gronden wordt de handenarbeid in
het algemeen en de werkschool in het bijzonder verdedigd.
Hierbij kan men uitgaan van de beteekenis der hand zelf. Heeft
niet reeds Aristoteles gezegd: „de hand is het werktuig der werktuigen" En inderdaad, zoo men let op de wondere samenstelling der
hand, waardoor zij in staat is de fijnste werkzaamheden uit te voeren
dan moet men wel erkennen, dat de hand het natuurlijke werktuig is,
dat de mensch bij zijn geboorte heeft mee gekregen.
Doch de hand is meer dan natuurlijk werktuig alleen. Het is ook
het model voor alle andere werktuigen. Sommigen zeggen dan ook, dat
de cultuurgeschiedenis niet anders is dan de geschiedenis van de verbetering der werktuigen. Strek den arm en bal de vuist en gij hebt het
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model voor den hamer. Wat is de houten steel met den zwaren steen
anders dan het eerste werktuig gemaakt naar dit model? Doch de
mensch had niet alleen behoefte zich te verdedigen door slaan, hij moest
ook zich een levensonderhoud verschaffen. Daartoe moest hij kunnen
hakken en snijden. Wat was hiertoe natuurlijker voorbeeld dan de
scherpe snijtand? Aan den steenen hamer werd een scherpe snede gemaakt en zie, men had een bijl. Wilde men een breede snede, de rij van
snijtanden leverde het model voor de zaag. Ook beitel en mes zijn werktuigen van het type snijtand. Klem duim en wijsvinger samen en gij hebt
het model voor nijptang en bankschroef. Of, wilt ge, bijt boven- en
onderkaak samen en ge hebt een ander voorbeeld voor dezelfde werktuigen. Strek uw wijsvinger met scherpen nagel uit en maak er een
borende beweging mee en het is de grondvorm voor den boor.
Ook allerlei gereedschap vindt zijn natuurlijk model in de hand. De
holle hand is een schaal. De gekromde vinger is een haak, de uitgestrekte arm een lans, de malende kiezen molensteenen. Blijkt uit deze
enkele aanwijzingen niet voldoende, van welke waarde deze primitieve
werktuigen geweest zijn voor het begin der beschavingsgeschiedenis?
Het is duidelijk, dat de beteekenis van het werktuig toenam, naarmate
de grondstof, die werd aangewend, harder was. Op het steenen tijdperk
volgde het bronzen, daarna het ijzeren, terwijl de industrie eerst in de
negentiende eeuw hare triumfen kon vieren, toen het hardste staal kon
worden aangewend - voor het maken van machines. Maar hoe ook vervormd, steeds blijft de grondvorm dezelfde, hetzij men te doen heeft
met den hamer van den timmerman of van den smid of wel met den
stoomhamer der grootindustrie.
Het doel, dat men steeds voor oogen heeft bij alle uitvindingen en
verbeteringen van het werktuig is de heerschappij te verwerven over
de natuur. Doch hiertoe is niet alleen noodig, dat men grondstoffen kan
bewerken, men moet ook de natuur kennen. Vandaar niet alleen het
streven de kracht der hand te versterken, ook de zintuigen moesten
worden verscherpt. Het microscoop doet het oog het kleinste en fijnste
in de natuur naspeuren, terwijl de telescoop het oog doet reiken bijna
tot in de verste verten. En wat is de telefoon anders dan een zoodanige
versterking van ons oor, dat het kan beluisteren, wat op mijlen afstands
wordt gesproken. En de telegraaf, wat doet zij anders dan onze schrijvende hand verlengen bijna tot aan de einden der aarde?
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Doch niet alleen, omdat onze hand het natuurlijke werktuig is, ons
bij onze geboorte meegegeven, en omdat het in de tweede plaats het
model is voor alle andere werktuigen, maar ook nog om een derde
reden kan de hand het werktuig der werktuigen genoemd worden.
Het is toch onmiskenbaar, dat er een wisselwerking is tusschen de
verbetering van het werktuig en de verfijning der hand. Ten eerste werd
naarmate men betere werktuigen uitvond, de hand zelf meer en meer
gespaard, doordat zij steeds minder met de ruwe stof zelf in aanraking
kwam. Even groot als het verschil is tusschen het ruwe werktuig van
vroeger met het fijne van thans, even groot is het verschil tusschen de
ruwe hand van den onbeschaafde en de fijn ontwikkelde hand van den
huidigen technicus. Wat zou de operateur moeten beginnen, indien niet
tegelijk met de verfijning van het instrument niet ook de hand was
geoefend, om de meest nauwkeurige werkzaamheden uit te voeren?
Crooter beteekenis echter nog heeft de invloed, die van de hand op
de hersenen uitgaat. Of zou men meenen, dat het arbeiden op millimeters
nauwkeurig mogelijk zou zijn zonder hoogere prestatie van de hersenen?
Een bijl hanteeren kan iedereen, doch geef iemand, die geen schrijven
geleerd heeft, eens een pen in de hand en laat hem eens een letter
namaken, gij zult eens zien, wat er van te recht 'komt. De oorzaak zit
hierin, dat voor de beheersching van grovere spiergroepen slechts noodig
zijn de grovere functies der motorische zenuwen, terwijl voor de beheersching der kleinere spiergroepen de fijnere functies dier zenuwen,
wordt vereischt. Zware handenarbeid doet de gevoeligheid der motorische zenuwen afnemen, terwijl fijnere handenarbeid die gevoeligheid
verhoogt en dus ook meerdere hersenfunctie ten gevolge heeft.
Hierbij komt nu nog wat de hersenphysiologie ons leert omtrent
den samenhang tusschen handvaardigheid en spraakvermogen. Het
wilscentrum toch voor beide zetelt in de linkerhersenhelft. Bij sommige spraakgebreken' past men niet succes verschillende bewegingen
toe met den rechterarm, om daardoor het spraakcentrum in de linkerhersenhelft te versterken. Terwijl ook anderzijds bij hen, die het spraakvermogen hebben verloren, door armbewegingen niet den linkerarm getracht wordt een nieuw spraakcentrum in de rechterhelft te vormen.
Zoo is dus de hand een zesde zintuig, dat even direct in verbinding
staat met de hersenen, als oog en oor, waaruit volgt, dat handenarbeid
en geestelijke opvoeding met elkander in het nauwste verband staan.
-

154
De motieven, in het bovenstaande ontwikkeld, liggen in de eerste
plaats in de physiologische sfeer van 's menschen bestaan. Anderen
bezien den mensch in de eerste plaats van zijn psychische zijde en
hebben dan uit den aard der zaak geheel andere motieven aan te voeren.

Zij, die uitgaan van de ziel des menschen, stellen als motto boven
hun redeneering het woord van Fröbel: Geef het kind ni, wat het nu
noodig heeft. De huidige stelregel luidt heel anders, n.l.: Geef het kind,
wat het wellicht noodig zal hebben, als het twintig jaar zal zijn. „Alles
op zijn tijd", die gulden regel is ook van toepassing bij de opvoeding, en
hier zeker wel in de eerste plaats. Alles, wat in de opvoeding te vroeg
komt, kost niet alleen veel meer inspanning, maar geeft ook geen voldoende resultaat. De eerste vraag, die wij ons hebben te stellen, is deze:
is het kind rijp voor wat ik het wil leeren, is het groeiproces reeds zoover
gevorderd, dat hetgeen ik wil onderwijzen, zonder te veel inspanning
door den kinderlijken geest kan worden opgenomen; m. a. w. is de
ontwikkelingsgraad van het kind gekomen op het vereischte peil? Dit
ontwikkelings- of groeiproces draagt een tweeledig karakter. In de eerste
plaats is het de ziel zelf, die groeit in rijpheid en kracht, in de tweede
plaats groeit de ziel in, in de omringende cultuur en tracht deze te assimileeren. Het groeiproces der ziel heeft even wetmatig plaats als het groeiproces van het lichaam. Gelijk men de verschillende phasen kan vaststellen van het embryo, tot aan de geboorte, zoo kan ook van het eerste
ontwaken van het zelfbewustzijn af vastgesteld worden, welke phasen
de ziel bij haar rijpingsproces in het algemeen moet doormaken. Ook in
het assimilatieproces, waardoor de omringende cultuur in de ziel wordt
opgenomen, is een vaste wet op te merken. Gelijk de menschheid
na den toestand van onbeschaafdheid de verschillende stadia heeft doorloopen van het visschers- en jagersbedrijf, van landbouwers en veehoeders, van handelaars en kooplieden, van zeevaarders en koloniënstichters en zoo is opgeklommen tot de hoogte van wetenschap, kunst
en techniek van het huidige beschavingspeil, zoo moet ook op soortgelijke wijze het kind ingroeien in de cultuur van thans en daarbij
dezelfde stadia doorloopen, zij het op verkorte wijze, die de menschheid
doorloopen heeft.
Nu ligt de vraag voor de hand: hoe is het mogelijk, dat de school
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het kind kan laten ingroeien in de omringende cultuur, daar deze voor
geen twee kinderen gelijk is? Doch het antwoord ligt voor de hand.
De school biedt juist een zeer geschikte gelegenheid de te assimileeren
cultuur te vormen. Het behoort tot de eerste taak der school voor dit
assimilatieproces de geschikte voorwaarden te bieden.
Let men nu op het algemeene peil, waarop in normale omstandigheden
het groeiproces der ziel in den schoolleeftijd zich bevindt, dan zijn er
merkwaardige verschillen op te merken tusschen de kinderlijke psyche
op dien leeftijd en de ziel van den volwassene.
a. Het waarnemen van het kind geschiedt veel meer subjectief dan
bij een volwassene. Allerlei voorstellings- en gevoelselementen, die op
het oogenblik der waarneming den zielsinhoud van het kind vormden,
worden in de waarneming ingelegd. Het correctief hiertegen bestaat
daarin het kind persoonlijk te betrekken bij hetgeen het moet waarnemen
door het waargenomene te laten nateekenen of nabootsen of namaken.
Dan worden de onjuiste elementen, die het kind er uit zich zelf heeft
ingelegd, er als van zelf uit verwijderd. Veel handelend waarnemen moet
dus eerste eisch zijn bij de opvoeding van het nog jonge kind.
b. Een tweede eigenaardigheid of kenmerk van het kinderlijke
waarnemen is, dat de betrekkingen van tijd, ruimte, oorzaak en hoedanigheid niet in de waarneming worden opgenomen. Ook is het jonge kind
niet in staat een geheel te overzien. Bij actief waarnemen, dat is, als
het kind weet, dat het waar te nemen object voor het kind zelf van
persoonlijk belang is, dan let het ook op de betrekkingen van tijd enz.,
die het anders over het hoofd ziet. Willen we dus de nauwkeurigheid
en volledigheid der waarneming bevorderen, dan moeten we het kind
laten waarnemen niet praktische belangstelling, d.i. we moeten het kind
met de dingen praktisch laten omgaan en ze laten uitbeelden.
c. In de derde plaats moet er mee gerekend worden, dat het gebied,
waarvan het kind voorstellingen heeft, zeer beperkt is. Wil men dien
voorstellingskring uitbreiden, dan moet men het kind veel dingen laten
waarnemen. Volgens de nieuwere psychologie geschiedt het denken van
het kind in aanschouwelijke zaakvoorstellingen. Daarom is het gebied,
waarop het onderwijs in de school zich in hoofdzaak heeft te bewegen
het concrete. Abstracte voorstellingen of begrippen worden alleen gevormd op grond van vele concrete voorstellingen. Is er daarvan geen
voldoende voorraad in de ziel aanwezig, dan ontstaan er algemeene,
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schematische voorstellingen. Willen we het kind werkelijk leiden tot
het vormen van begrippen, dan moeten we zorgen voor voldoend voorstellingsmateriaal, d. i. we moeten het kind plaatsen voor de werkelijkheid, voor de zaken zelf. Ook is, volgens de nieuwe psychologie, voor
den veertienjarigen leeftijd het kind niet rijp voor het maken van logische
abstracties. Daarom moet veel, van wat nu in de school behandeld wordt,
uitgesteld worden tot later.
d. Ook wat het geheugen betreft, eischt de huidige school veel, wat
het geheugen niet kan presteeren. Het geheugen voor getallen en voor
abstracte begrippen ontwikkelt zich eerst laat, en het geheugen voor
gemoedsaandoeningen nog later. Tot het dertiende jaar is dit nog zeer
zwak. Op een vroegeren leeftijd hebben dus ook alle bemoeiingen, die
gemoedsvorming op het oog hebben geen of weinig resultaat. Dat geldt
volgens de nieuwere psychologie ook van de gemoedsvormende waarde
van het godsdienstonderwijs. Wel kan men gemakkelijk een bepaalde
gemoedsstemming opwekken, doch de werking daarvan is niet van
blijvenden aard. Voor de gemoedsvorming is de atmosfeer, waarin de
kinderen ademen, alles. Zulk een gunstige atmosfeer moet de school
vormen. Uit de psychologie van het geheugen moet men wel' de gevolgtrekking maken, dat veel, wat nu in de lagere klassen wordt onderwezen,
uitgesteld moet worden tot lateren leeftijd. Ook is het een vergissing,
wanneer men waant, dat het kind gemakkelijker en sneller iets in het
geheugen opneemt, dan een volwassene. Het heeft meer tijd en kracht
noodig. Daarom is het zoo verkeerd een kind alleen daarom iets te laten
leeren, omdat het die kennis later zal noodig hebben.
e. Ook de kinderlijke phantasie, waarop zoo veel van ons onderwijs
is opgebouwd, is, wat betreft talrijkheid en volledigheid der voorstellingen, veel armer dan men meestal denkt. Voor een groot deel van ons
onderwijs -ontbreekt daardoor het fundament. Vandaar ook in dit opzicht
de eisch: uitstellen tot later en eerst zorgen voor een rijk en solied
voorstellingsmateriaal.
f. Wat de opmerkzaamheid der kinderen betreft, deze is veel meer
zinnelijk dan intellectueel. Het kan zijn aandacht langer, gemakkelijker
en intensiever bepalen bij het aanschouwelijke, dan bij het abstracte.
Bovendien is de aandacht van het kind veel meer onwillekeurig, dan
opzettelijk. Opzettelijke opmerkzaamheid eischt veel grootere inspanning. Willen we tot grootere inspanning nopen, dan moet die niet worden
-
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afgedwongen door uitwendige middelen, doch dan moeten wilsacties
in het kind worden opgewekt, waaruit de willekeurige opmerkzaamheid
van zelf voortvloeit. Zulke wilsacties treden bij het arbeidende waarnemen veelvuldig op.
g. De geringe ontwikkeling der opzettelijke opmerkzaamheid hangt
ten nauwste samen met de ontwikkeling van den wil in het algemeen.
Het kind kan niet handelen naar algemeene doeleinden en beginselen;
het handelt op grond van concrete doeleinden en beweegredenen. Vandaar dat men redelijkerwijze van het kind niet mag vergen een taak te
volbrengen, die niet gericht is op hetgeen• het kind thans behoeft, maar
op wat het later zal noodig hebben.
h. Ten slotte moet nog` gewezen worden op een grondtrek van het
kinderlijk wezen, n.l. zijn bestendige behoefte aan beweging, aan bezigheid met de hand. Dit is in de eerste plaats een uiting van zijn gezonde
physische natuur, doch ook anderzijds is het een gevolg van de geaardheid der kinderlijke psyche. Deze brengt mee, dat de psychische acties
zich willen voortzetten tot in de lichamelijke handeling. Ze laten zich
niet stuiten bij de voorstelling, maar willen zich voleindigen in de daad.
Let men nu op al deze eigenaardige kenmerken van de kinderlijke
psyche, dan mogen hieruit de volgende conclusies getrokken worden:
1. Veel van wat in de huidige school onderwezen wordt, moet tot
lateren leeftijd worden uitgesteld, zoo b.v. het onderwijs in geschiedenis
en godsdienst. Vandaar de eisch, dat de leerplicht moet worden verlengd.
Ook moet het voortgezet onderwijs worden uitgebreid, opdat ook de
beroepsopleiding tot haar recht kan komen.
2. Veel van wat in de lagere klassen wordt onderwezen, moet verschoven worden naar hoogere leerjaren, zoo het lezen, schijven en
rekenen.
3. De leerstof der school moet in hoofdzaak gekozen worden uit het
concrete.
4. Inplaats van mededeeling door het woord moet treden eigen
waarneming door zooveel mogelijk alle zintuigen en eigen onderzoek.
5. Met het waarnemen moet, voor zoover mogelijk, gepaard gaan het
uitbeelden van het waargenomene.
6. Handenarbeid van allerlei aard moet in het leerplan worden
opgenomen. Steeds dient echter hierbij in het oog gehouden, dat niet
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de uitwendige handeling de hoofdzaak is, waarom het gaat, maar de
verbinding van de geestelijke met de lichamelijke werkzaamheid.

De derde richting, die den mensch in de eerste plaats beschouwt als
sociaal wezen, vindt zijn voornaamsten woordvoerder in Kerschensteiner,
wiens arbeid te München, wat de volksschool betreft, wij reeds schetsten.
Kerschensteiner poneert als het- hoogste uitwendig, zedelijke goed den
Staat; d. i. den rechts- en cultuurstaat. Als grond hiervoor voert hij aan,
dat dit hoogste en meest volmaakte uitwendige, zedelijke goed een zoodanige organisatie der maatschappij is, die in staat is aan elk in 't
bijzonder al datgene te verschaffen, wat voor hem krachtens de eenheid
zijner natuur een zedelijk goed is. Want het leven van ieder mensch
bestaat in het nastreven van doeleinden. Elk doel, dat wij ons stellen,
heeft de neiging, ons aan te drijven de vervulling er van na te jagen.
Daarbij rangschikken deze doeleinden zich naar de waarde, die zij voor
ons bewustzijn hebben. Hoe hooger deze waarde voor ons. bewustzijn is,
niet des te grooter energie streven we naar de verwerkelijking. Hierbij
echter moet de dwang worden overwonnen, die onze persoonlijke neigingen uitoefenen op de richting van onze werkzaamheid. De sterkste
van deze neigingen is, voor zich zelf te leven, zijn eigen aandriften te
volgen; een neiging, die in zijn edelsten vorm optreedt in het streven
naar de vorming van de innerlijke persoonlijkheid. Doch de mensch kan
niet voor zich en uit zich zelf leven. Zijn geestelijk en maatschappelijk
leven wordt aan alle zijden door het verkeer met zijnsgelijken, hetzij
gunstig of ongunstig beïnvloed. Vandaar dat hij moet streven naar een
hoogste goed, dat voor allen te bereiken is. Wordt dit losgemaakt van
alle uitwendige voorwaarden, van allen gemeenschappelijken arbeid,
van alle, hoe ook gevormd, onderling verkeer, dan houdt de mogelijkheid
der vervulling op, omdat het leven aan deze uitwendige dingen gebonden
is. Een doel, dat zijn bestaansrecht heeft in de algemeene natuur van
den mensch en daarom algemeene geldigheid heeft, moet ook algemeen
nagestreefd worden. De algemeene wil tot het nastreven van dit doel
moet zich richten op een ordening, regeling, organisatie van het gemeenschappelijke leven, als op een gemeenschappelijk goed, waardoor
het doel kan worden bereikt, en dat dus zelf een hoogste doel wordt.
In een gemeenschap van volmaakte menschen zou deze ordening uit-
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sluitend gegrond kunnen zijn op het geweten der gemeenschap. Doch
in een gemeenschap van onvolmaakte menschen, zooals wij zijn, moet
deze ordening een geschreven rechtsorde zijn, waarachter staat de
souvereine, straffende macht der gemeenschap.
Als echter dit gemeenschappelijk goed en hoogste doel zal zijn, dan
moeten ook alle lagere doeleinden er in begrepen zijn. Deze lagere doeleinden worden bepaald door onze zinnelijke geestelijke natuur: Door
deze natuur worden de gebieden bepaald, waarop wij onze bevrediging
kunnen zoeken en vinden: n.l. de zorg voor het lichamelijk welzijn en de
daartoe vereischte beheersching en benutting der natuurkrachten, het
huwelijk, de lichamelijke, geestelijke verzorging der nakomelingschap,
de bevrediging der behoeften aan gezelligheid, de vervulling van de
begeerte naar kennis en wetenschap, de voldoening van onze aesthetische en religieuze behoeften enz. Uit deze behoeften ontspringen algemeene doeleinden, zooals die worden nagestreefd in landbouw, handel,
jeugdopvoeding, familie, wetenschap, kunst, godsdienstige gemeenschappen. Al deze doeleinden moeten in het hoogste doel zijn inbegrepen.
Uit den eisch, dat het hoogste goed ook een algemeen erkend en gewild
goed is, volgt, dat ook ieder in den arbeid voor het algemeene doel zijn
bevrediging moet zoeken en ook ieder de algemeene beginselen moet
opvolgen, waarvan hij verwacht, dat door deze ook het algemeene doel
bereikt zal worden. Deze georganiseerde menschelijke gemeenschap,
welks leven geregeld wordt door autonoom vastgestelde wetten en
rechten, vindt zijn verwerkelijking in den rechts- en cultuurstaat. Als
deze staat nu ook de vervulling biedt van de algemeene inde physischpsychische natuur des menschen gegronde behoeften, dan is deze staat
het hoogste uitwendige zedelijke goed.

(Wordt vervolgd.)

INGEZONDEN.

1)

BELIJDENIS.
Der volk'ren stem wordt luider; hun gepantserd lied
Dreunt boven 't helsch rumoer der dagen uit;
Verbijsterd door dit haatvervuld geluid
Zocht ik naar milder woord
maar vond het niet.
Mij sloeg d'ellende sprakeloos
En bij 't verwezen her- en derwaarts dolen
Heb ik, die meer dan één den eigen weg verkoos,
Voor Ood mijn dwaling niet verholen.
Hoe durft, nu ik boetvaardig tot Hem kom,
Mijn hart naar Zijn genade dingen?
Zwierf Zijn verkoren , volk niet veertig jaren om,
Voor het, verlost, in Kanaán Jehova's eer mocht zingen?
Boven Zijn Geest begeerden w'aardsche baten,
Ontkenden trotsch de hoogste zekerheid,
Waarnaar, vergeefs, d'ontwrichte wereld schreit:
Wij hebben God en God heeft ons verlaten.
Zal Hij, als wij eendrachtig tot Hem gaan
En handenheffend Zijn verhooring beiden,
Uit de woestijn van blinden eigenwaan
In 't vreedzaam land van Zijn belofte ons leiden?
1917.
HEINRICH PETERMEIJER.

1) Hoewel dit gedicht eigenlijk meer in een litterair, dan in een paedagogisch
tijdschrift past, hebben wij toch gemeend het een plaatsje te moeten geven,
aangezien het er zeker toe kan bijdragen in de school het gebed om den vrede
te verdiepen. RED.
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LEERVAK:

Aardrijkskunde.
C. LEKKERKERKER. Eenige cijfers en feiten uit de
Oost-Indische Staatshuishouding. — Groningen.
J. B. WOLTERS.'
Bij de vermeerdering van litteratuur over Onze Oost en de stijgende belangstelling, die hier te lande valt waar te nemen, is het van belang, dat men eens
rustig allerlei cijfers en gegevens kan overzien en het betrekkelijk belang daarvan
kan overwegen.
De samensteller van dit boekje, inspecteur van het inlandsch onderwijs in
Nederlandsch-Indië, legt ons al deze cijfers en gegevens voor, over land en volk,
over finantiën, handel en verkeer, over leger en vloot, zending en onderwijs en
voorts de administratieve indeeling.
Naast deze cijfers staan echter vele aanteekeningen, waarmee de schrijver het
werkje heeft verrijkt en die vooral dienen moeten om het maken van verkeerde
gevolgtrekkingen uit de cijfers te voorkomen of hun beteekenis in het juiste
licht te stellen.
Hoewel deze concrete gegevens spoedig verouderen, zal dit boekje ongetwijfeld
velen welkom zijn en verdient het in handen te komen van iedereen, die in land
en volk belang stelt.
-

HERM. J. JACOBS, onderwijzer te 's-Gravenhage. Suri-

name. Aardrijkskundig Leesboek. — Groningen,
1916 . J. B. WOLTERS.
Dit boekje vraagt de aandacht voor „het stiefkind onder Nederlands koloniën."
Wie dit boekje leest wordt wèl beloond.
De schrijver is er in geslaagd om door een aantal zeer interessante schetsjes
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een duidelijk beeld te geven van dit groote land, dat zoozeer om de belangstelling der Nederlanders vraagt; dat, miskend en vergeten, economisch is vervallen,
sinds men hier te lande steeds grooter winsten zag toevloeien uit onze OostIndische bezittingen.
In eenvoudige taal, doch met groote levendigheid zien wij hier geteekend, na
kort geschiedkundig relaas, de hoofdtypen van de zeer heterogene bevolking, de
vruchtbaarheid van den bodem, het ongerepte oerwoud met zijn schatten van
hout, eenige der belangrijkste industriën.
De gegeven stof zal leerling en onderwijzer beide boeien.
Tot onzen spijt wordt van den gezegenden arbeid der Hernhutters onder deze
zoo droef verwaarloosde menschen niets gezegd. Dat is een leemte.
E. VAN NIEKERKEN.

LEERVAK:

Bijbelsche Geschiedenis.
Ds. G. WIELENGA. Paulus In zijn leven en werken
voor de gemeente geteekend. Met vele oorspronkelijke platen en een nauwkeurig bewerkte
kaart. — Kampen. J. H. KOK.
Ds. G. Wielenga, vroeger predikant te Zwolle (waar dit werk, gelijk uit de
Inleiding blijkt, werd geschreven) thans te Rotterdam, heeft een verdienstelijk
werk verricht met het schrijven van bovengenoemd boekwerk. Het leven van
Paulus heeft iets aantrekkelijks voor ieder, die zijn bijbel kent en liefheeft, en ik
kan het mij best voorstellen, met welk een liefde de schrijver zich aan het werk
heeft gezet. Maar 'n reuzenwerk ! Immers het leven van dezen apostel is van zoo
groote beteekenis geweest voor de zaak des Heeren en zijn arbeid was zoo
veelomvattend. Wat hij bovendien ons heeft nagelaten in zijn brieven aan de
geloovigen uit zijn dagen is zoo rijk van inhoud, dat het waarlijk geen geringe
taak is geweest, waartoe de schrijver zich had opgemaakt. En nu, die arbeid
ligt voor ons, door den uitgever in keurig net, eenvoudig passend gewaad gestoken,
in den vorm van een boekwerk van bijna 600 bladzijden. Met den volbrachten
arbeid wenschen wij in de eerste plaats den schrijver van harte geluk, terwijl wij
tevens den Uitgever hartelijk dankzeggen voor deze keurige uitgave.
Het werk omvat een keurige Inleiding van pl.m. 14 blz., waarin de schrijver
aangeeft, hoe hij den grooten heiden-apostel wil teekenen voor een breeden
kring van belangstellenden nl. „hun het beeld te toonen van dezen geroepene
„in Jezus Christus, doch zoo, dat zij ook in dezen man en al zijn arbeiden lijden,
„ja in alles wat hij door zijn prediking en brieven voor de kerk des Nieuwen
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„Testaments geworden is, in de eerste plaats Gods gave mogen zien, en het werk
„van den verhoogden Zaligmaker zelf, die van den hemel uit, Zijne gemeente,
„die Hij kocht met Zijn bloed, vergadert, beschermt en onderhoudt; en daartoe
„in Zijn vrijmacht den dienst van menschen gebruikt".
Vervolgens wijst de Schrijver er op, „dat het van groote beteekenis is, dat wij
„letten op den tijd, waarin Saulus van Tarsen geboren werd, op den kring,
„waarin hij werd opgevoed, op de geestesstroomingen. waarmede hij in aan„raking kwam en die op zijn jeugdig ontvankelijk gemoed inwerkten, op de
„scholen, waarin hij werd onderwezen, op het handwerk, waartoe hij werd
„opgeleid". En dan wordt ons op voortreffelijke wijze geteekend de »wereld van
den Apostel Paulus", zeker in populairen vorm, die evenwel getuigenis aflegt
van een grondige, degelijke studie. Want, en dit moet gezegd van dit werk, het
moge in den vorm eenvoudig zijn, zoodat het met recht „voor de gemeente
geteekend" mag heeten, het is en blijft m. i. een werk van wetenschappelijke
waardij. Het is den auteur gelukt ons in de volgende 34 hoofdstukken van het
leven en den arbeid van Paulus een vrij volledig beeld te geven. We zien en
hooren Paulus, we leeren hem kennen op zijn reizen, in zijn prediking, in zijn
geschriften en dat op een aangename onderhoudende wijze, want de schrijver
verstaat de kunst van vertellen en voorstellen. Daarbij doet u zoo weldadig aan
het eenvoudige in taal en stijl, dat zoo dikwijls het kenmerk van het echte en
ware is. Rijk aan inhoud, goed van taal en stijl ('n enkel drukfoutje, gelukkig
niet storend, uitgezonderd) zoodat het de moeite waard is zich dit standaardwerk over Paulus aan te schaffen, kan de lezer genieten en leeren. Maar hij
leze het niet achter elkander door, want daartoe leent het zich niet. Het is, hoe
vlot ook geschreven, een echte studie, uitnemend te gebruiken voor onze scholen
bij de voorbereiding voor de bijbelles. Hoe keurig is niet de teekening van de
Wereld van den Apostel Paulus in hoofdstuk 1 en van de Stad van den Apostel
in hoofdstuk II. We lezen zoo vaak over Saulus van Tarsen, zonder op dat
„Tassen" te letten, maar wie Ds. Wielenga daarover heeft gelezen, vergeet dat
Tarsen niet en ziet pas van welk een groote beteekenis deze geboorteplaats
geweest is op het volle leven van den Apostel.
Het spreekt wel van zelf, dat we dit gansche werk nog niet in zijn geheel
konden lezen, daartoe ontbreekt ons helaas al te zeer den tijd, maar wat we er
van lazen heeft ons bevredigd, geboeid en onderricht en we durven het met
alle vrijmoedigheid uitspreken : Dit werk over Paulus heeft onze studiewerken
over Bijb. Geschiedenis weer met een kostelijk boek vermeerderd. Naast Johannes
de Dooper van Prof. Sillevis Smit neemt Paulus van Ds. G. Wielenga een eereplaats in.
Zoo zachtjes aan krijgen de Chr. Onderwijzers de beschikking over uitnemende
werken en werkjes voor het onderwijs in het hoofdvak en in zekeren zin heeft
de uitgever voldaan aan een wensch, dien wij uitspraken in de recensie over
Ruth door Dr. de Moor op bladz. 39 der Recensiebode van Jaargang VIII van
ons Paed. Tijdschrift n.l. »Zou het niet goed zijn, dat zulke uitgaven een plaatsje
kregen in elke schoolbibliotheek en dat nog meerdere dergelijke werkjes verschenen,
-
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gelijk b.v. ook het mooie boekje van Ds. J. Dekker over Jona, Ds. Hoekstra over
Bileam, Ds. Feringa over Simson. Voor de Chr. onderwijzers behouden zulke
werken altijd waarde. Ligt 't misschien niet op den weg van een wakker uitgever
als Kok te Kampen onze schoolwereld met dergelijke uitgaven te verrijken ?"
Nu, in dit werk heeft de Uitgever aan dien wensch voldaan. Onze schoolwereld
heeft hij verrijkt. Wij wenschen hem goed debiet. Nog mag gezegd, dat ook de
platen in dit werk opgenomen zeer goed voldoen en de kaart helder er. duidelijk
geteekend is.
Moge ook deze arbeid van den schrijver, wien wij van ganscher harte herstel
uit zijn krankheid toebidden, rijk gezegend worden voor alle lezers en lezeressen,
opdat de kennis der H. S. toeneme en liefde gewekt worde voor den arbeid
in het Koninkrijk Gods. En verrijke de Uitgever onze schoolwereld nogmaals
met zulk een kostelijk werk als Paulus.
A. 11-7-' 17. K. v. D. B.

LEERVAK:

Geschiedenis.
Dr. M. G. DE BOER Beknopt overzicht der Geschiedenis van ons Vaderland. 2de geïllustreerde
druk. — Groningen 1917. P. NOORDHOFF.
De tweede druk van het beknopt overzicht is met zorg herzien, van de op- en
aanmerkingen over den lsten druk is een 'dankbaar gebruik gemaakt. Daardoor
ontstond een prettig geschreven, zeer nauwkeurig werkje, dat voor de laagste
klasse eener opleidingsschool, de 7de klasse van een U.L.O.- of M.U.L.O.school
zeer geschikt is. De herdruk is bijgewerkt tot op heden. Wij bevelen het ter
kennismaking aan.
J. W. DE JONGH en A. G. VAN POELJE. Uit vroeger
eeuwen. Geïllustreerd door C. JETSES en W. K.
DE BRUIN. Tweede deel, van 1492-1650. Geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de Lagere
School. Groningen—den Haag, 1917. J. B. WOLTERS' U.-M.
Met klimmende belangstelling hebben wij kennis genomen van dit goed geschreven werkje. Helder en klaar beschrijven de auteurs de feiten uit het glorietijdperk onzer historie. Beter dan uit andere dergelijke werkjes zal de leerling
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een indruk krijgen van den worstelstrijd onzer vaderen en van de voorname
plaats, die wij in de rij der volkeren innamen. Vooral de §§ 6, 12 en 13 munten
uit door levendige, vlotte beschrijving. De illustraties zijn prachtig. Slechts een
enkele maal ' maakten wij een opmerking. Zoo was het o.i. beter geweest het
verhaal van het incident bij het vertrek van Philips II : „Niet de Staten, maar gij"
niet op te nemen, waardoor de daarbij behoorende, fraaie plaat door een andere
had kunnen vervangen worden. Immers, er bestaat gegronde twijfel of deze
woorden wel uitgesproken zijn. Ook de zin op pag. 38: „Slechts één bondgenoot
had Alkmaar" is voor verbetering vatbaar. De schrijvers kennen toch : Belegering
der Stad Alkmaar door Nanning van Foreest : „Was het niet ten laatste die
God, die der Spanjaarden raad, listen, pogingen en alle aanslagen zoo gemaklijk
verijdeld heeft en ons de overwinning schonk?" Overigens voor dit net uitgevoerde werkje veel lof.

T. PLUIM. Het Onderwijzers-examen. 11. Mondelinge
vragen over Geschiedenis. Bijeenverzameld en
gedeeltelijk van antwoorden voorzien door T. PLUIM.
Hoofd der Westerschool te Baarn. Groningen.
P. NOORDHOFF.

Boekjes als dit kunnen zeer veel nut hebben. De geregelde behandeling der
leerstof zal ter vastlegging van het besprokene afgewisseld moeten worden door
een herhaalde, grondige repetitie. Voor den leerling heeft het stecds eenige
aantrekkelijkheid als deze geschiedt naar aanleiding van vragen aan het examen
ontleend. De heer Pluim heeft vragen verzameld, gedaan op een 37-tal examens
Ze hebben de verdienste, dat ze de geheele stof omvatten. De leerling die voor
zichzelf dit boekje doorwerkt, kan zijn antwoorden contróleeren aan de opmerkingen aan 't slot, die een goed deel van het werkje vullen.
We maakten bij de lezing eenige opmerkingen, waarvan de Schrijver in een
volgenden druk wellicht gebruik zal willen maken : § 1 : 1 ' Breda ('90), ging
weer verloren in (25), herwonnen in (31). § 1-5 en 6. Frankrijk verklaarde den
oorlog aan Oostenrijk (1792) en Engeland (1793), niet omgekeerd; in 1797 sloot
Oostenrijk den vrede van Campo-Fornio, Engeland blijft doorvechten tot 1802.
§ 1--14. 4'. Persoonlijke dienstplicht werd ingevoerd 'tijdens het ministerie Pierson, Borgesius (Eland), onder dit ministerie ook de afschaffing der schutterij.
§ 3 ----13 : Willem Dirksz., kuiper te Utrecht werd het eerst hier verbrand. § 5--14.
Granvelle werd in 1579 naar Madrid ontboden. § 7 - 1. De inneming van Antiochië is van even groot belang als van Nicea. § 10-14. De 6e Engelsche oorlog
moet vervallen (de vijfde van 1795-1802). § 12-11. Op het Weener congres
speelde Talleyrand, afgevaardigde van Frankrijk, een groote rol. § 35-14. Bismarck's dubbelzinnige houding verdient hier afkeuring des konings voorzichtig-
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heid lof. § 29-35, 36. De drie ministeries Heemskerk zijn conservatieve, niet
Christelijke ministeries.
V. D. D.
S.

LEERVAK:
Rekenkunde.
Dr. B. GONGGRIJP. Leerboek der Rekenkunde voor
H. B. S., Gymnasia, Kweek- en Normaalscholen.
— Groningen. P. NOORDHOFF.
De stof wordt in dit boek op beknopte en eenvoudige wijze behandeld. In
sommige opzichten wijkt het van de meest gebruikte leerboeken af. Voor leerlingen van kweek- en normaalscholen geeft het niet genoeg; aanstaande onderwijzers moeten heel wat meer van de rekenkunde weten, dan hun hier wordt
aangeboden ; bovendien dienen ze dit vak ook grondiger te bestudeeren dan het
in dit werkje wordt behandeld. Voor beginners is het echter wel geschikt.

T. PLUIM. Het onderwijzersexamen. IV. Mondelinge
examenvragen over rekenkunde. --- Groningen.
P. NOORDHOFF.
De schrijver geeft ruim 50 verslagen van mondelinge examens, door verschillende kandidaten hem welwillend verstrekt. Achterin worden de moeilijkste vragen
beantwoord, waarbij zoo nu en dan een toelichting of een interressante opmer
king wordt gevoegd. Voor kweekelingen van de vierde klas een zeer bruikbaar
boekje.
-

J. STAMPERIUS en E. STAR. Eenvoudig rekenboek
voor de volksschool, voor 't zesde leerjaar. —
Amsterdam. W. VERSLUYS.
In dit slotstukje komen de bekende onderwerpen aan de orde : percent- en
interestrekening, winst- en verliesrekening, berekening van oppervlakken en
inhouden enz. De opgaven zijn goed gekozen, dikwijls aan de praktijk ontleend,
en voor de noodige afwisseling is voldoende gezorgd.
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W. KOOPS en J. BROEZE. Cursus voor het rekenen
uit het hoofd. Vier stukjes. — Arnhem. H. TEN
BRINK.
Het rekenen uit het hoofd geniet tegenwoordig nog al wat belangstelling,
althans als men rekent niet het aantal boekjes, dat er over uitkomt. 't Is dan ook
een belangrijk onderdeel van ons rekenonderwijs. Deze boekjes bevatten ieder
40 X 10 of 400 opgaven, dus zeker niet te weinig. De schrijvers wenschen ze
den leerlingen in handen te geven, die nu eens een paragraaf bestudeeren en
daarna de oplossingen geven, en dan weer alleen even de antwoorden opschrijven.
Ook voor een uitsluitend mondelinge behandeling zijn de opgaven geschikt.
Deze cursus verdient aanbeveling.

Herdrukken. Uitgaven van P. NOORDHOFF, Groningen:
G. G. VAN WAGENSVELD, Rekenboek ten dienste
van hen, die voor de hoofdakte studeeren.
Tweede herziene druk.
Het werkje bevat ook de examenopgaven van 1912 tot 1916.
R. BOOSMAN en R. BOS. Nieuwe Rekenschool.
Rekenboek voor de lagere school.
Tweede stukje B, 4de druk.
Derde stukje A, 5de druk.
Vijfde stukje B, 6de druk.
Zesde stukje A, 6de druk.

R. BOOSMAN en A. BRANDS. Cijferoefeningen bij
Nieuwe Rekenschool. Eerste stukje, 3de druk.
In deze boekjes zijn weinig veranderingen aangebracht.

W. H. WISSELINK. Tweede Verzameling van rekenkundige vraagstukken, 12de druk. Meetkundig
Rekenboek, eerste stukje A, 3de, verbeterde
druk.
Het eerste boekje werd herzien door H. G. A. VERKAART, het andere door
P. WIJDENES.
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E. J. REINDERS. De ambachtsjongen. Opgaven voor
leerlingen van ambachtsscholen enz. 5de, vermeerderde druk.
L. BIJ DE LEY. Beknopt leerboek der Rekenkunde.
6de druk. -- Groningen. J. B. WOLTERS.
Deze herdruk is gelijk aan den vorigen.

R. VAN WAGENINGEN Pz. Sommen van de examens
voor hoofdonderwijzer. — Goes. OOSTERBAAN
& LE COINTRE.
Hierin vindt men de examenopgaven van de laatste jaren, met de antwoorden
en enkele aanwijzingen voor de oplossing.

P. VAN DER STOEL en E. VRIEZE. Hoofdrekensommen voor het vierde tot het zevende leerjaar.
— Gouda. G. B. VAN GOOR ZONEN.
Een heel goed boek, dat niet te veel en in 't algemeen ook geen te moeilijke
vraagstukjes bevat. Er komen 40 paragrafen elk van 10 opgaven in voor, zoodat
men er in 5 jaar stellig wel door kan komen. 't Is naast elke methode, waarin
het rekenen uit het hoofd min of ' meer wordt verwaarloosd, uitnemend op
zijn plaats.
R. VAN WAGENINGEN Pz.

De groote Synode van Dordrecht
1618-19.
VI (vervolg).
3. Een rede van Episcopius.
Nadat de Praeses de Stichtsche Remonstranten verzocht had, zich
bij de geciteerden te voegen, stond eensklaps Episcopius van zijn zetel
op en hield een uitvoerige rede. Wat men ook verwacht had, dit niet.
De Hessen en Heyngius leggen er in hun memorialen dan ook nadruk
op, dat hij deze oratie hield zonder verlof (absque ulla petita et concessa
venia). 3 9 7 ) Ook de Praeses was blijkbaar verrast. Hij berispte later
Episcopius, dat deze (waar de Synode een kort antwoord verwacht had
op het door de Gecommitteerden aangaande Grevinckhoven en Goulart
voorgelezen besluit) zonder permissie over zaken van zoo groot belang
zoo uitvoerig gesproken had; dit was zelfs den Synode-leden niet geoorloofd. 898
De rede zelf was „uberausz künstlich" (Dr. Mayer), geleerd en
sierlijk van stijl (Breytinger: erudita sane et loculenta), witti great
grace of speech and Oratorial .gesture .(Mr. Hales), maar ze had schaduwzijden, ze was „sehr beissig" (Dr. Mayer), werd „mit gantz frecher
Stimm und gebarden gehalten (Dr. Mayer), ja Episcopius sprak als
een praalhans (Hessen: thrasonice) 3 99 ) Daardoor miste de oratie de
beoogde uitwerking. De Remonstranten mogen schrijven, dat verscheidenen toehoorders en zelfs sommigen Gecommitteerden „de tranen uit
d'oogen borsten"; 400 ) de intentie moge geweest zijn (zooals Bogerman
later aan Episcopius verweet) om terstond door vleierij de buitenlanders voor hun zaak te winnen, deze toeleg mislukte volkomen. 401
Volgens Breytinger mishaagde de oratie zeer aan alle verstandigen en
vromen wegens haar al te groote onbeschaamdheid en het op onbescheiden wijze prikkelen tot toorn. 402 ) Zelfs Mr. John Hales, hoe ook
door de inderdaad fijne welsprekendheid van den Leidschen Hoogleeraar
bekoord, moet erkennen, dat de rede scherp en overmoedig was (acer
)
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sane et animosa) en aanleiding zou geven tot eenige beroering (some
stir) . 403) Trouwens, deze prikkelende, felle oratie moest wel bij de
buitenlandsche Godgeleerden reeds bij het begin der handelingen (in
primo actionis limine) aan alle verwachting op modestia en dus op
accommodatie wreed den bodem inslaan. 404 )
De oratie van Episcopius is als „cri de guerre" van groot belang.
Ze was, gelijk allen getuigen, te breed uitgemeten (prolixa), 405 ) duurde
volgens Mr. Hales „for an hours space (hoewel Episcopius had gevraagd, that a little time might be granted to them to speak) 406 en
volgens de Remonstranten zelf nam zij „anderhalf uur tijdts" in beslag. 407 ) Daarom kan hier slechts een korte résumtie volgen: 408 )
Boven alles moet een Christen gaan de voortplanting van de ware
Religie. Alleen de zorg voor de Religie verheft den mensch boven de
aarde en boven het onvernuftige vee. Deze zorg eischt met recht den
ganschen mensch op. Daarom hebben wij ons beijverd te waken, dat
de heilige en onbevlekte Religie van onzen Zaligmaker door onze schuld
geen nadeel zou lijden. Wij verstaan door Religie een oprecht gevoelen
van God en den Middelaar Christus, mitsgaders een rechtschapen gehoorzaamheid jegens Beiden, op dit gevoelen gegrond; het een kan
zonder de ander niet bestaan. Toch is er nog onderscheid. In 't gevoelen
(dus in de leer) kan wel eenige dwaling zijn, die den Godsdienst en
de gehoorzaamheid in 't minst niet hinderen. Nu haperen wij al te samen
lichtelijk en wankelen we gemakkelijk in Goddelijke en hemelsche zaken.
Maar er bestaan ook hechte grondslagen van den Godsdienst, wier
ontwrichting niemand mag aanzien, noch gedoogen. Het gemoed des
Christens is op dit punt niet minder fijn-gevoelig dan de appel van ons
oog. Nu zijn wij uitgekreten voor mannen, die dingen leeren, welke
een onuitwischbare schande voor onze Reformatie zijn. Wij hebben ons
daartegen verzet en verdedigd, 't geen onze dure plicht was, wilden
wij niet gehouden worden voor verlaters van des Heeren zaak. Sedert
zijn wij gevallen in een bijna algemeenen haat. Zoo moeilijk is het de
hand te slaan aan verouderde en ingewortelde gevoelens, vooral als
deze -door de authoriteit van een bijzonder en uitnemend man bevestigd
zijn. Hoe heeft men tegen ons gewoed! Wij zijn een afschrapsel van
de wereld geworden. Eerst begon men tegen ons kwade suspicie te
koesteren. „Lieve Jesu, wat hebt Gij van Uwen Troon gezien en gehoord! Hoe menigmaal is ons zuchten voor U tot in den hemel opge)

.
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klommen!" Natuurlijk hebben ook wij in den fellen strijd wel gezondigd.
Hoe zwaar is het, om in zulke tempeesten steeds het roer recht te houden.
Wij zijn ook maar menschen en dies aan menschelijke zwakheden onderworpen. Maar zulk een haat hebben wij nimmer verdiend.
Vooral hebben wij gewaakt voor een scheuring van het lichaam van
Christus, opdat aan de Kerk geen nieuwe wonde werd toegebracht,
zelfs door een Hippocrates niet te heden. Daarom drongen wij in onze
remonstrantiën aan óf met het oog op het welzijn van den staat op
tolerantie óf op een gebod, dat wij onze diensten en kerkgebouwen
moesten verlaten. Onze gevoelens vaarwel zeggen of onze diensten uit
eigener beweging verlaten, mochten wij niet; wij zijn geen trouwelooze
huurlingen. Alleen onderlinge tolerantie schoot er over. De Synode is
immers niet gehouden, zij het buiten onze schuld. Waarom konden wij
elkander dan niet tolereeren? Men heeft echter den gemeenen man
gestadig ingeplant, dat heel deze tolerantie niets anders was dan een
dekmantel, waarmede men de oogen der eenvoudigen wilde blinddoeken.
Hierop moest volgen en is gevolgd een algemeene scheuring. Dit kon
alleen, doordat er zijn, die zulke beroerten en bewegingen met hun aanzien en exempel (Prins Maurits) ophitsen. Daartoe heeft men ook oude
ketterijen opgehaald en ons die aangewreven. Men is gaan vitten op
al onze uitdrukkingen; alles werd met de lange el op zijn breedst uitgemeten. En toch? Wie is er onder ons, die de hoofdstukken der Theologie met een vinger heeft aangeroerd? Daarbij komt, de hoogste verborgenheden moet men niet dan met gewasschen handen aanraken.
Toch heeft men zich in deze mysteriën (verkiezing en verwerping) zoo
diep mogelijk ingelaten. Is het wonder, dat men schipbreuk leed? Inzonderheid aan de academiën was men gewoon de kwesties als op de
punt van een naald te bedisputeeren. Maar over deze kwesties is steeds
onderscheiden gevoeld en deze onderscheidenheid is steeds geduld. Als
maar de hoofdpunten der Religie ongekwetst behouden bleven! Zegt
Paraeus niet, dat de oude ketterijen en oneenigheden in de kerk voornamelijk te danken zijn hieraan, dat de Conciliën zonder onderscheid
alle gevoelens van scholen en universiteiten voor artikelen des algemeenen geloofs uitgeven?
Wij zoeken niet onder het deksel van een vermeende vrijheid van
propheteeren een dartele ongebondenheid in te voeren. Wij willen een
gulden vrijheid, welke het midden houdt tusschen slavernij en onge-
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bondenheid. Wij trekken niet alles in twijfel en in dispuut, maar wij
willen ook niet als beren, naar eens anders believen, bij den neus
rond-geleid worden.
Steunende op een geruste conscientie, zijn wij voor eenige dagen
hier gekomen, niet geciteerd, maar vrijwillig en uit eigen beweging. Of
wij echter geroepen, of ongeroepen gekomen zijn, 't gaat niet om de
overwinning, maar om de waarheid.
Onze vrijmoedigheid is zeer versterkt door de tegenwoordigheid van
zoovele buitenlanders, van wie wij hopen mogen, dat ze billijker en
meer goedertieren onderzoekers van de geheele zaak zullen wezen, dan
zij, die zich openlijk van ons gesepareerd hebben.
Resumeerende, komt hij nu tot deze drie punten:
1. Wij stellen ons tegen de ruwe en harde, de gruwelijke en afgrijselijke
gevoelens van sommige doctoren aangaande de Praedestinatie.
2. Wij stellen ons tegen hen, die voor de uitspraak eener Synode
scheuringen (om onze V artikelen) hebben verwekt.
3. Wij hebben altijd misprezen de gestrengheid van hen, die de
allergeringste geschillen niet den naam van de allergrootste ketterij verdacht maken. Ook kennen wij aan de Christelijke Overheid
zeggenschap toe in het publieke oordeel van de geschillen van
den Godsdienst.
Wij zoeken uw gunst niet; wij zoeken de gunst van onzen eenigen
God, als onzen hoogsten Rechter. Ziet ook niet op ons klein getal. Wij
zijn door allerlei listen en kunstgrepen hier in zoo kleinen getale. Men
heeft getrouwe predikanten vlak voor de Synode gedeporteerd, opdat
ze als beschuldigden zonder keurstem op de Synode zouden komen.
Door scheuringen heeft men zijn doel bereikt.
Eén ding kunnen wij echter niet zonder klagen laten passeeren, dat
men onze Hoofden, op wie wij naast God moesten steunen, door afzetting heeft „uitgemonsterd". Wanneer? Vlak voor deze Synode. Uit wat
oorzaak? 't Is ons onbekend. 't Kan niet anders zijn dan om de V artikelen. Andere redenen zijn slechts dekmantels.
Alleen de Schrift en onze goede rede (haar als een goede dienstmaagd
toegevoegd) zal ons beschermen. Geen duimbreed zullen wij wijken,
wij vreezen geen vonnissen, geen groot getal van rechters. 't Groote
getal is veelal een bewijs van een kwade zaak. Wij zijn bereid om te
overwinnen, maar ook om overwonnen te worden.
-
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We zijn vrienden van Plato, we zijn vrienden van Socrates, we zijn
vrienden van de Synode, maar we zijn nog grooter vrienden van de
waarheid (Amicus Plato, amicus Socrates, amica Synodus, sed magis
amica verftas)..
Deze rede, hoewel een meesterstuk van vorm en stijl, liep dus uit
op een zeer scherpe philippica tegen de Contra-remonstranten. De rollen
werden eenvoudig door Episcopius omgekeerd. Hij stond daar niet als
een gedaagde, maar als een officier van justitie, die zijn requisitoir
opmaakt. Van accommodatie kon nu geen sprake meer zijn. 't Was: alea
jacta; de teerling was geworpen.
De oratie, tot op zekere hoogte handig gesteld, vervalschte echter
de werkelijke geschiedenis. Ook werden niet onduidelijk zinspelingen
gemaakt op Prins Maurits. 409)
Natuurlijk verweet Bogerman den geciteerden hun groote vrijmoedigheid, zij het in zeer vriendelijke bewoordingen (humanissimis verbis).
Ze waren hier geciteerd, om over hun zaak te handelen. Een uiteenzetting van de gronden en den geest hunner citatie hadden ze niet eens
afgewacht. Verlof tot spreken hadden ze niet gevraagd, noch verkregen,
niettemin had de Synode hen geduldig aangehoord. Niemand, ook niet
een Synode-lid, mocht in deze illustre vergadering iets zeggen, tenzij
althans aan den Praeses het onderwerp zijner rede was te kennen
gegeven. 410)
Volgens Breytinger bleven allen hierop het antwoord schuldig. (Ad
quam commonefactionem omnes conticuere).
Volgens Hales antwoordde Episcopius, „that he required leave before
he began to speake". „Dat is waar", antwoordde Bogerman, „maar
gij wachttet niet „till leave was granted you." 411)
Volgens Heyngius antwoordde de redenaar, dat hij gedaan had wat
zijn plicht was (se fecisse quod sui erat officij) ; de wetten der Synode
waren hem trouwens onbekend. 412)
§ 4. Snood bedrog of afschuwelijk
misverstand.
Episcopius heeft dus gesproken. De Praeses rijst van zijn zetel op en
eischt nu de copie der rede, opdat de Synode kan nagaan (indien noodig),
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met welken geest zij ontworpen was, daar zij vele dingen behelsde van
niet gering belang. 413 )
Episcopius aarzelt eerst (tergiversatus fuit in initio Episcopius;
D. Delegati Politici quam reliqui omnes ad unum testantur omnes, Episcopium primum recusásse) aan dezen eisch te voldoen. 414) Op het aandringen van den Praeses verklaart hij nu, „dat hij geen ander exemplaar
had; dat dit ook niet net was geschreven, weshalve hij bad, dat hem
toegelaten werd dit eerst uit te schrijven" (Acta Synodi). 415)
Volgens Heingius had Episcopius geantwoord, dat hij een uitgeschreven exemplaar niet had (se exemplar descriptum non habere). John
Hales schrijft: „Episcopius replyed, that he had none handsomely written; if the Synod would have patience, he would cause a fair Transcript
to be drawn for them." 416) Dr. Mayer vertelt: „Darueber sie geantworttet, sie haben kein ander Copey als Concept, seye aber so unsauber
geschriben, das es niemand laszen könne als sie selber." 417)• Volgens
Breytinger was Episcopius bereid zijn rede in te leveren, mits het werd
toegestaan haar eerst netter over te schrijven (annuit quidem, modo
permittatur nitidius ipsam prius transcribi). Volgens de Hessen zeide
Episcopius, dat hij geen ander exemplaar bezat dan dit, waaruit hij
zijn rede voorgedragen had en verzocht hij, daar -het vol met vlekken
en doorhalingen was, dat men hem den tijd zou gunnen het in het
net over te schrijven (nec aliud sibi exemplar esse dixit, quam id ipsum,
ex quo orationem recitasset, petiitque, cum maculatum et multis lituris
inductum illud sit, ut spacium sibi concederetur illud munde describendi). 418)
Wat heeft Episcopius nu gezegd? De Remonstranten schreven later
aan Wtenbogaert, dat hij „geseyt hadde: non habeo aliud exemplar satis
nitide descriptum (ik heb geen ander exemplaar, dat net genoeg geschreven is). De laatste woorden heeft de Praeses ofte niet gehoort, ofte
niet willen weten•" 419)
Hoe het zij, Bogerman is met zijn excuus allerminst content (this
excuse could not serve). „Fair or foul", zoo luidt diens antwoord, „het
doet er niet toe. Hebt gij het kunnen lezen, dan zullen „wij het ook wel
kunnen" en daarom verlang ik de rede, welke gij in uw handen hebt
(petivit D. Praeses ut scriptum traderet quod ad manus habebat). 420 )
Ook de Gecommitteerden beginnen nu lont te- rieken. Bevat de rede
niet zeer belangrijke zaken, die niet alleen den Kerkelijken, maar even-
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zeer den Politieken aangaan (res majoris momenti, non ad Ecclesiasticos
spectantes tantum, verum etiam ad Politicos) ? Daarom eischen zij, dat
ze niet slechts worde ingeleverd, maar ook door alle Remonstranten
worde onderteekend. 421)
Al de gedaagden voldoen terstond aan dit bevel. 422)
Nu geeft Episcopius het geteekend exemplaar zijner rede over, echter
met deze bede, dat men hem óf de minute óf een afschrift ter hand
stelle, daar het toch recht en billijk .is, dat ook zij zelf een exemplaar
der oratie bezitten (Episcopius required, that either the same autographon, or at least the apographon thereof might restored to him,
because he had not another copy; man solte ihnen ihr exemplar wider
zuhanden stellen, dan es ja nicht recht, wan sie kein exemplar ihrer
Oration haben solten). 423)
Dit muisje zou een staartje hebben.
Bij nauwkeurige lezing van het ingediende exemplaar blijkt volgens
Hales, dat Episcopius den Politieken een poets gespeeld heeft (has
put a trick upon the Seculars). Hoe men ook zoekt, vele opmerkingen
(inzonderheid concerning the Seculars) worden in de copie gemist
(omissis multis). Volgens Hales had hij sommige dingen aan zijn geheugen toevertrouwd (he had committed it only to his Memory), daar
hij voorzag, dat zijn rede zou worden opgeëischt. 424)
Geen wonder, dat de Gecommitteerden vreemd opzagen en Bogerman ontboden. „Hem is gecommuniceert, dat de Heeren verstonden,
dat het exemplaer van de Oratie by -Episcopio gedaen een ander soude
wesen, als het gene hy in de Synode voorgelesen hadde. Op het welcke
hy oock verklaert heeft de indicien die hy hadde." 425 )
Ook Episcopius wordt geroepen. Men vraagt hem „ofte het een
extemporanea Oratio" (een voor de vuist uitgesproken rede) was,
waarop hij antwoordt: „dat neen, esse praemeditatam" (zij was tevoren
bedacht) . Nog legt men hem de vraag voor: „Ofte hy maer een exemplaer en hadde", waarop hij antwoordt: „Dat hij twee gehat hadde,
waer van hy het een overgelevert hadde : het welcke hy seyde met het
ander over een te komen; ten waere dat hem sommige woorden in het
reciteren anders uytgevallen waren." 426 )
Heynsius snelt nog dien dag naar Episcopius' logement „to require
another Copy" en ja, een ander exemplaar komt voor den dag (he
shewed him another Copy). 421)
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Heeft Episcopius dus gelogen?
Hij heeft, zoo blijkt na nauwkeurig onderzoek, een andere copie
ingeleverd, dan waaruit hij zijn oratie gehouden had. Dr. Mayer schrijft:
„Aber sie haben einen wunderlichen betrug gebraucht und ein andre
viel milter gestelte Oration underschriben und uebergeben".
Verscheidene toehoorders, die op de galerijen stonden, hadden gezien
en aan den Praeses verklaard, dat Episcopius niet het „principaal",
maar de „copie" had overgegeven. Dit wordt ook door de Remonstranten
erkend. Dit exemplaar was volgens de Hessen net geschreven (munde scriptum) en volgens Breytinger een ondergeschoven copie (supposititium). 428 )
Nu was Holland in last.
In een volgende zitting wijst Bogerman Episcopius en de zijnen, zij
het op zachte en vriendelijke wijze (leniter tamen et amice), op hun
in het oog vallend bedrog (fraus insignis) ; het exemplaar, dat ze ingeleverd hadden, was net geschreven; ook hadden ze meer dan één copie
der rede. Hij vermaant hen dus, uit naam der gansche Synode, om voortaan oprechter en eerlijker te handelen (candidius et sincerius). 429 )
Episcopius liet zich echter deze aantijging niet aanleunen. Hij is
verheugd in de gelegenheid te zijn, oen zich van een smet te zuiveren,
welke reeds onder het volk verspreid was. Nooit had hit gezegd, dat
hij slechts een exemplaar der rede had. Zijn woorden waren: „ik heb
geen ander exemplaar, dat net genoeg uitgeschreven is." Men deed hem
groot onrecht aan (sibi magnam fieri injuriam) . Wat dacht men van
hem? Zoo slecht van karakter was hij niet om in zulk een groote zaak
en dit voor God en zoo Eerwaarde Vergadering dubbelzinnig en laag
te handelen (doubly and - dishonestly) . Waarom had hij de ingeleverde
copie, of tenminste een afschrift daarvan, teruggevraagd? Omdat er
Benig verschil tusschen de beide copieën was (because there was some
difference betwixt the two Copies) en hij ze nog niet geheel had gecollationeerd. Hij bad de Synode, dat men hem niet een leugen zou ten
laste leggen (ne gravetur calumnia). 430 )
Ook Poppius verklaart, dat hij en degenen, die in de nabijheid van
Episcopius gezeten hadden, Episcopius moeten- bijvallen. 431)
De Praeses zegt nu, dat, indien de- geheugens der Synode-leden
werden geraadpleegd, zij allen hem (Bogerman) zouden gelijk geven. 432 )
Dan neemt de politieke. Praeses het woord en roept de vergadering
tot de orde. 488)
-

-
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Den 11 den December komen echter Episcopius en de zijnen op dit
incident terug. Zij gevoelen: de schijn is tegen ons. Ze schreven dan
ook aan Wtenbogaert: „Men heeft daer door gearbeydet, ons by de
toehoorders in na-dencken te brengen." 434) En daarom, nu wordt schriftelijk tegen den Praeses geprotesteerd. 435 )
Bogerman doet thans een beroep op de gansche Synode. Allen getuigen: de berisping, aan Episcopius toegediend, was volkomen rechtvaardig. Sommigen verklaren, dat zij zijn „formeele" woorden hebben
opgeteekend. Anderen zeggen, dat Episcopius' woorden nog versch in
hun geheugen liggen. Ook de Gecommitteerden stellen (na een kort
overzicht van het voorgevallene) den Praeses volkomen in het gelijk.
Heynsius geeft nog op krasse wijze uiting (sanctissime affirmavit) aan
de stomme verbazing, welke hem had aangegrepen, toen hem een tweede
exemplaar door Episcopius was getoond; hij kon zijn oogen niet geboven. Sommigen vertellen, dat de auditores, die het bedrog hadden
gezien, zich nauwelijks hadden kunnen bedwingen, om het niet openlijk
uit te schreeuwen. En een der Gelderschen verhaalt, dat een der Remonstranten zelf het bedrog had erkend. 436)
Allen zijn van meening, dat den Praeses geen verwijt kan treffen;
hij had gesproken uit naam der gansche Synode ; had hij een fout begaan, dan was het deze, dat hij eer te zacht dan te streng was geweest. 4 3 7)
In de zitting van den 12den December wordt dit den Remonstranten
plechtig medegedeeld. Maar Episcopius komt nog eens, in geschrifte,
op dit persoonlijk feit terug. 438 ) Nu erkent hij, dat de Praeses hem om
het origineel had gevraagd, maar hij meende, dat hij het origineel had
gegeven, als hij de copie overreikte, door zijn amanuensis uitgeschreven.
Ten slotte schrijft, .hij": „Ik steun op het getuigenis mijner conscientie,
'k zal Code mijn onschuld bevelen, en mijn ziele in vrede en stilheid
bezitten." (Volgens de Hessen 439 ) was de toon van dit stuk nederig
en bescheiden).
Nog eenmaal verklaart nu Bogerman, dat de Synode aan de zijde van
den Praeses staat. „Oij hebt u zelf, door mij zoo ruw te beschuldigen,
deze verdere moeilijkheden berokkend", zoo repliceerde Bogerman. 440)
Hiermede was. het incident gesloten. Alleen, als later de Remonstranten
uit de Synode-zaal worden verwijderd, roept de Praeses hun toe: „Met
bedrog en leugenen zijt gij begonnen, met bedrog en leugenen eindigt gij.
Met dezen lof zal men u henenzenden." 441)
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Dit incident was niet in het voordeel der Remonstranten. Inderdaad
had het allen schijn, dat Episcopius de Synode om den tuin had geleid.
Het gegoochel met de beide copieën was tenminste opvallend vreemd.
De Remonstranten mochten aan Wtenbogaert schrijven: „Loopt de
leugen snel, de waerheydt onderhaelt se wel", 442 ) de Synode-leden (en
inzonderheid de buitenlanders) kregen geen hoogen dunk van Episcopius' oprechtheid.
Inderdaad dringen zich onwillekeurig deze vragen aan u op: Waarom
draalde Episcopius met het inleveren zijner rede; was hij door den eisch
der beide Praesides voor een oogenblik verrast, of wilde hij tijd winnen
voor het uitvoeren van zijn goochelstukje? Begreep hij niet, dat zijn
bezorgdheid, dat de Synode zijn copie niet ontcijferen kon, na zijn felle
philippica, een belachelijken indruk moest maken en juist den argwaan
moest prikkelen? Waarom wekte hij bij de geheele vergadering den
schijn (vooral door het terugvragen der minute of van een afschrift) :
ik heb slechts dit ééne, bij u ingeleverde, exemplaar? Waartoe diende
het, dat hij twee exemplaren der rede voor zich had liggen? Had zijn
amanuensis uit eigen beweging de meest piquante passage's uit de rede
weggelaten of was dit op aanwijzing van Episcopius geschied? Indien
dit laatste, met welk doel? Waarom verklaarde hij in de vergadering
der Politieken, dat er tusschen beide copieën geen verschil was; en
in de Synode, dat hij daarom de minute of een afschrift gevraagd had,
wijl er tusschen beide wel verschil was en hij ze nog niet gecollationeerd had? 443
Uit een nauwkeurige bestudèering der bronnen ontvangt men dezen
indruk, dat Episcopius in een weefsel van verklaringen verstrikt zat,
waaruit ontkoming hem moeilijk viel. Daarom had hij wijzer gedaan
(in stee van telkens op dit incident terug te komen), indien hij den
raad der Gecommitteerden had opgevolgd, die gaarne gezien hadden,
dat Episcopius óf door een oprechte bekentenis óf bij wijze van een
bescheiden excuus (vel ingenua confessione vel pudenti excusatione)
het delict uit den weg had geruimd. 444
)

)

§5. De eed.

Na de oratie van Episcopius (7 December) ging de Synode over tot
het doen van den Synodalen eed, gelijk door de Staten-Generaal bepaald
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was : „Dat alle leden, bij eede zouden verplicht worden, om in de zaak
der Remonstranten niet te handelen, dan tot eere Gods en den vrede
der Kerk." 445)
De eed, met groote plechtigheid en statigheid, in de tegenwoordigheid
der geciteerden, gedaan, was van dezen inhoud: 440)
„Ik beloof voor God, dat ik in al .deze Synodale handelingen, waarbij
een onderzoek, oordeel en decisie, zoowel van de V artikelen en de
daaruit gerezen moeilijkheden, als van alle andere leerstukken zal
worden ingesteld, niet eenig menschelijk geschrift, maar Gods Woord
alleen, voor een zekeren en ontwijfelbaren regel des geloofs zal houden
en gebruiken. En dat ik in deze gansche zaak niet bedoelen zal dan de
eere Gods, de rust der Kerken, en voornamelijk het bewaren van de
zuivere leer. Zoo helpe mij, mijn Zaligmaker Jezus Christus, dien ik zeer
vurig bid, dat Hij mij in dit voornemen met de genade zijns Geestes
altijd wil bijstaan."
Eerst stond de kerkelijke Praeses van zijn zetel op en sprak: „Ik
beloof het voor God, zoo helpe mij mijn Zaligmaker Christus". Nu
stonden de Synode-leden één voor één op, met ontbloote hoofden (apertis capitibus), en deden den eed: de professoren, dan de andere inlandsche afgevaardigden en eindelijk de buitenlanders. De Stichtsche Remonstranten, die nog geen beslissing genomen hadden over de vraag, of
zij in de Synode zouden blijven, dan wel zich bij de geciteerden zouden
voegen, werden gepasseerd. 447)
De buitenlandsche gedelegeerden verklaarden nog, dat ook zij van
hun Vorsten en Magistraten in opdracht hadden, om in de zaak der
Remonstranten uitsluitend te handelen overeenkomstig het Woord van
God (secundum solum Verbum Dej) . 448 ) De Eedgenooten gebruikten
deze woorden:
„De Overheden, door welke wij hierheen gezonden- zijn, hebben ons
ernstig op 't hart gebonden, dat wij met deze heilige zaak ons op heilige
wijze zullen bezighouden, met dat geloof en dat goede geweten, waardoor wij hopen, dat al onze handelingen eerst aan God, dan aan onze
Kerken en eindelijk ook aan onze Overheden zullen behagen. Wij beloven door Gods genade dit zooveel mogelijk te zullen volbrengen." 449)

(Wordt vervolgd).

Noch leerschool, noch werkschool.
III (vervolg).
Een ideale staat, zooals die in het vorige gedeelte naar Kerschensteiners denkbeelden geschetst werd, is er niet, doch moet, zoo zegt K.,
als hoogste, uitwendige, zedelijke goed worden nagestreefd en elke bestaande staat zal zich des te eerder bewegen in de richting naar de ideale
zedelijke gemeenschap, naarmate door de openbare opvoeding de kennis
zich verbreidt, dat het hoogste, innerlijke, zedelijke goed en het hoogste
uitwendige, zedelijke goed onderling van elkaar afhankelijk zijn. Omdat
nu de ideale staat is het hoogste, uitwendige, zedelijke goed en elke
bestaande staat zich in die richting kan bewegen door de openbare
opvoeding, mag uit doel en taak van den staat, ook doel en taak der
schoolopvoeding worden afgeleid.
Het doel van den staat is tweeledig: n.l. egoïstisch en altruïstisch.
Egoïstisch : de staat heeft te zorgen : 1°. voor de bescherming tegen
binnen- en buitenlandsche vijanden, en 2°. voor de stoffelijke en geestelijke welvaart der staatsburgers. Altruïstisch : de staat heeft te streven
naar de komst van het rijk der humaniteit in de menschelijke gemeenschap door zijn eigen ontwikkeling in de richting van den idealen staat
en door aanwending zijner krachten in gelijke richting in de gemeenschap
der cultuur- en rechtsstaten onderling.
Uit doel en taak van den staat vloeit voort de taak der volksschool;
en uit deze taak de organisatie der school in 't algemeen en dus ook de
organisatie der arbeidsschool.
De taak der volksschool moet zijn het opgroeiend geslacht zoo te
helpen opvoeden, dat het zich in dienst wil stellen van deze dubbele
taak van den staat, m. a. w. de taak der volksschool moet zijn goede
staatsburgers vormen, d. w. z. menschen, die het hoogste, uitwendige, zedelijke goed nastreven. Een goed staatsburger kan alleen hij
zijn, die een of andere functie in het organisme van den staat
vervult of anders gezegd een of ander beroep uitoefent, en daardoor
direct of indirect het staatsdoel bevordert. De allereerste taak der volks-
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school, waartoe ook de school van voortgezet onderwijs behoort, is dus
het opkomend geslacht zoo op te voeden, dat ieder hoofd voor hoofd
een beroep kan ter hand nemen en dit zoo goed mogelijk vervullen.
De . tweede taak is nu in het opgroeiend geslacht het bewustzijn te
wekken en te ontwikkelen, dat ieder beroep, welk het ook zij, moet beschouwd worden als een ambt, dat niet slechts moet worden uitgeoefend
in het belang van het eigen levensonderhoud en der eigen zedelijke zelfhandhaving, doch ook in het belang van den staat, die aan elk in 't
bijzonder de mogelijkheid verschaft onder den zegen der rechtsorde en
cultuurgemeenschap zijn arbeid te vervullen. De derde en hoogste taak
der volksschool is, in de jeugd neiging en kracht te ontwikkelen naast
en door den beroepsarbeid, en niet het minst door den arbeid aan het
eigen ik, zijn eigen persoonlijke zedelijke waarde te verhoogen en daardoor het zijne er toe bij te dragen, dat de staat zich ontwikkelt in de
richting van het ideaal eener zedelijke gemeenschap, 't welk eerst verwezenlijkt wordt in een harmonisch verband van zedelijk vrije persoonlijkheden, die elkander in hun menigvuldige verscheidenheid aanvullen
en dragen.
Zoo is dus de taak der volksschool drieërlei: 1°. beroepsvorming of
ten minste de voorbereiding daarvoor; 2°. de verzedelijking van de beroepsvorming; 3°. de verzedelijking der gemeenschap, binnen welke het
beroep wordt uitgeoefend, door de verzedelijking van hen, die de gemeenschap vormen.
.De eerste taak: beroepsvorming of wel voorbereiding daarvoor, eischt
handenarbeid in de school. De overgroote meerderheid toch van de
menschen in den staat oefenen een handwerk uit, omdat elke menschelijke gemeenschap veel meer behoefte heeft aan werkers met de hand
dan aan werkers met het hoofd. De volksschool, die voor beide de voorbereiding moet geven is slecht georganiseerd, als zij geen inrichting
heeft, om de handvaardigheid der leerlingen te ontwikkelen. En te slechter
is zij georganiseerd, omdat in de geheele ontwikkeling van het kind
de ontwikkeling van lichaam en hand aan die van den geest voorafgaat
en vooral op den leeftijd van 3 14 jaar de instincten en aandriften voor
bezigheid met de hand overheerschend zijn. De volksscholen moeten
deswege werkplaatsen, tuinen, schoolkeukens, naaikamers, laboratoria
hebben, opdat daar de instincten voor handwerken kunnen ontwikkeld,
de leerling er aan kan gewend worden hoe langer hoe zorgvuldiger,
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nauwgezetter en nauwkeuriger de arbeidsprocessen der hand uit te
voeren. Of wel: in een goed georganiseerde volksschool moet handenarbeid als een op zich zelf staand leervak onderwezen worden. Wel is
waar oefenen later niet allen hetzelfde handwerk uit, doch de gevolgtrekking, dat daarom in het geheel geen handenarbeid moet worden
onderwezen is ongeveer even juist als de gevolgtrekking, dat, aangezien
niet alle menschen hetzelfde voedsel kunnen verdragen, men het beste
doet, met ze in het geheel geen voedsel te geven. Het wezen toch van
de voorbereidende opvoeding voor het handwerk ligt niet in de inwijding
in de arbeidsprocessen, in het gebruik van werktuigen, machines en
materialen van een of ander bepaald beroep, maar in de ontwikkeling
der organen, die bij de uitoefening van ieder hanídwerk moeten gebruikt
worden; in de gewenning aan goede arbeidsmethoden; aan steeds grootere zorgvuldigheid, degelijkheid en nauwgezetheid en in het opwekken
van de rechte arbeidsvreugde.
De noodzakelijkheid van systematisch onderwijs in handenarbeid, die
in de eerste plaats geëischt wordt als voorbereiding voor de beroepsvorming, wordt nog verhoogd door de omstandigheid, dat ook de geestelijke ontwikkeling der massa haar grondslag moet hebben in den
handenarbeid. Deze geestelijke ontwikkeling is noodzakelijk, omdat alle
handwerken, ambachten, beroepen en ambten op zich zelf en ook wegens
de onderlinge afhankelijkheid -van hun belangen met die van den staat
ook de beheersching eischen van de eenvoudige cultuurwerktuigen van
lezen, schrijven, rekenen, teekenen, die wij zouden kunnen samenvatten
onder den naam van geestesvaardigheden. Alle beroepen verlangen eveneens het bezit van lichamelijke gezondheid en zeker inzicht in de wetten
der natuur en der eigen hygiënische levensleiding. Daarom behooren
ook gymnastiek en natuurkennis tot de wezenlijke bestanddeelen van het
leerplan der volksschool. Hoe inniger nu de ontwikkeling der geestesvaardigheden met de ontwikkeling der handvaardigheden in het vakonderwijs worden verbonden, des te gelukkiger is de organisatie der
volksschool en des te beter ontwikkelen zich ook de geestesvaardigheden.
De tweede taak, die de volksschool heeft te vervullen, is de verzedelij king der beroepsvorming.
Op welke wijze kan de school deze taak vervullen? Daartoe is noodig,
dat de arbeid der leerlingen in de school een zedelijk karakter draagt.
Wat maakt een handeling tot een zedelijke? Het motief waarom, het doel
-
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waarmee, een handeling geschiedt. Een onderwijzer, die zijn werk goed
verricht, omdat hij als onderwijzer aangesteld is en er loon voor ontvangt,
handelt nog niet zedelijk, zoo zegt K. Als hij het doet, afgezien van het
loon, omdat zijn geweten het hem tot plicht stelt, dan is zijn arbeid
reeds zedelijk te noemen. Doet hij het uit liefde tot dien arbeid, dan
draagt zijn werk een hooger zedelijk karakter. Doch verricht hij ze uit
liefde tot de gemeenschap, omdat hij er den vooruitgang der gemeenschap
mee bevordert, dan draagt zijn werk het hoogste karakter van zedelijkheid. Het bewustzijn, dat men een arbeid verricht, zij die ook nog zoo
gering, tot welzijn van de gemeenschap waartoe men behoort, verleent
dien arbeid zedelijke waarde. Om dit bewustzijn door de school te ontwikkelen, moet de schoolarbeid worden georganiseerd in den geest van een
arbeidsgemeenschap. Eerst in aansluiting aan de gewoonten, die door
de arbeidsgemeenschap, hetzij in huis, hetzij in school, worden verworven, wordt tot verheldering van dit bewustzijn het onderwijs vereischt in religie, historie en literatuur. De bestaande organisatie der
school, met zijn boekenonderwijs, is voor de invoering van onderwijs
op den grondslag eener arbeidsgemeenschap niet geschikt. Daartoe is
noodig praktische bezigheid in de school-werkplaatsen, schooltuinen,
schoolkeukens en schoollaboratoria; bezigheid dus in handenarbeid,
tuinbouw, bereiding van voedingsmiddelen, gemeenschappelijke oefeningen op het gebied der physica, chemie en biologie. In het gewone schoolbedrijf is er wel gemeenschappelijke arbeid, in zooverre men gelijktijdig
werkt aan een gelijke taak, doch ieder werkt voor zich en onderling
hulpbetoon moet hierbij worden verboden, er is dus geen arbeidsgemeenschap, geen arbeid waartoe ieder zijn aandeel bijdraagt en die door allen
gezamenlijk in gemeenschap met elkander wordt verricht. Eerst door
de invoering van praktischen arbeid kan men een arbeidsgemeenschap
vormen, waarin de flinkere den zwakkere kan helpen, waarin ieders
werk een deel vormt van het geheel en dus het bewustzijn te arbeiden
in het belang van een gemeenschap wordt ontwikkeld. Door de gewenning aan zulken arbeid wordt dit bewustzijn verdiept en wordt het
arbeiden in het belang der gemeenschap tot een gewoonte, die ook later
bij den beroepsarbeid doorwerkt. Door het arbeiden in gemeenschap
met anderen aan eenzelfde taak, wordt bovendien het verantwoordelijkheidsgevoel aangekweekt. Het gewone schoolbedrijf biedt hiertoe zeer
weinig gelegenheid. Want bij den gemeenschappelijken arbeid zijn niet
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alleen de flankeren, die in de arbeidsgroep de leiding hebben, verantwoordelijk, doch ook de arbeid der zwakkeren draagt er toe bij de
waarde van het geheel te vermeerderen of te verminderen, het welslagen
van den arbeid te bevorderen of te belemmeren. Zoo wordt dagelijks
het bewustzijn gewekt, verantwoordelijk te zijn niet alleen voor een eigen
taak, maar ook voor de taak der gemeenschap, waarin men arbeidt,
een bewustzijn, dat door de leerstof, die religie, historie en letterkunde
bieden, kan worden verhelderd en versterkt.
De derde taak, die de volksschool heeft te vervullen, is de verzedelijking der volksgemeenschap. Voor deze derde en hoogste taak kan de
volksschool slechts voorbereidend werkzaam zijn. Het aankweeken der
gewoonte van te werken in het belang der arbeidsgemeenschap, die
de school biedt, 'het wekken en versterken van verantwoordelijksbesef
vormen hiertoe het fundament, dat in de volksschool kan worden, gelegd
en waarop kan worden voortgebouwd in de school van voortgezet
onderwijs en ir. alle hoogere inrichtingen van onderwijs. Bovendien kan
men echter door het vormen van clubs met bepaalde doeleinden de
leerlingen zelf laten meewerken tot de verzedelijking van hun eigen
klasse- of schoolgemeenschap; clubs, die naar mate van leeftijd en bekwaamheid zelfbestuur hebben binnen den kring van hun arbeid. Op
de volksschool zal dit nog slechts in zeer geringe mate mogelijk zijn.
Hier zal men zich er toe moeten bepalen de leerlingen te laten medewerken aan de bevordering der netheid, orde en reinheid van schoolvertrek, schoolmeubelen en leermiddelen, aan de versiering der schoolwanden, het beheeren der schoolbibliotheek, het organiseeren van feestelijkheden en uitstapjes; wellicht in gunstige omstandigheden ook aan
het handhaven van tucht. (In Engelsche en Amerikaansche scholen, ook
in sommige Zwitsersche scholen, met name in Zürich, wordt ook op de
volksschool zelfregeering toegepast) .
Het beste kunnen echter zulke leerlingenbonden werken op de scholen
van voortgezet onderwijs, H. B. S. en Gymnasia; waar de zelfregeering ook tot tucht kan worden uitgestrekt; altijd- met dien verstande,
dat de onderwijzer niet uitgeschakeld wordt, doch hoofdverantwoordelijk blijft en de leerlingen meeregeeren.
Door de uiteenzetting, hoe de school haar drieërlei taak kan volbrengen, is haar innerlijke organisatie in hoofdtrekken ons duidelijk geworden. De drieërlei taak en de organisatie, die daaruit voortvloeit,
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toonen aan, dat onder arbeidsschool in de eerste plaats te verstaan is
een zoodanige organisatie der school, waarbij de karaktervorming op
den voorgrond staat. Alle schoolhervormers leggen er den nadruk op,
dat de huidige school te veel geheugenkennis aanbrengt, die spoedig
weer vervliegt, en te weinig doet voor de vorming van bet karakter. De
richting, welke de karaktervorming heeft aan te nemen, wordt door de
drieërlei taak der volksschool aangewezen. Tweeërlei eisch vloeit hieruit
voort voor de organisatie der school: invoering van arbeidsonderwijs
als vak en behartiging van het principe der arbeidsgemeenschap. De
eisch, dat de school karaktervormend zal arbeiden, houdt in, dat de
school in hoofdzaak tweeërlei eigenschappen moet aankweeken:
1 0 . sterkte en vastheid van wil, 2°. helderheid van oordeel. Zal de wil
worden gesterkt, dan moet hij zich in handelingen kunnen ontladen en
vrijheid van beweging hebben. Zal het oordeel in helderheid winnen,
dan moeten voorstellingen en begrippen zooveel mogelijk door ervaring
worden verworven. Dit kan uit den aard alleen op de gebieden der
kennis van de concrete dingen. Doch op deze gebieden moet dan ook
de mededeeling vervangen worden door persoonlijke waarneming en
ervaring. Hieruit volgt, dat op deze terreinen handenarbeid als principe
moet worden toegepast. Men wachte zich echter er voor dit ook toe te
passen op die terreinen, welke niet behooren tot de concrete, maar tot
de abstracte dingen, zooals: religie, historie, letterkunde. Deze vereischen
hun eigen methode, de methode, die inhaerent is aan den zuiver geestelijken aard dier vakken. Ook meene men niet, dat arbeidsonderwijs als
principe, arbeidsonderwijs als leervak, overbodig zou maken. Zal het
onderwijs in handenarbeid karaktervormend werken, dan zal men dien
arbeid zoo moeten inrichten, dat hij kan voldoen aan steeds hoogere
eischen van nauwkeurigheid. Dit kan alleen, zoo de handenarbeid stelselmatig wordt beoefend en men ook bij dit vak den weg volgt, die door
den aard van het vak zelf . wordt voorgeschreven, als men zich houdt
aan de wetten en regelen die op dit terrein heerschen. Beide moeten dus
in de school behartigd worden: handenarbeid als leervak en handenarbeid als principe. Het is er mee als met het teekenen; dit vak moet
van het begin af beoefend worden als uitdrukkingsmiddel bij alle overige
vakken, doch tevens moet het stelselmatig worden onderwezen, naar de
regelen, die voor dit vak gelden. Zal dit op de volksschool 4ot zijn recht
komen, dan moet naast den onderwijzer -voor de kennisvakken, ook de
-
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onderwijzer voor de technische vakken in de school zijn intrede doen.
De eisch, dat het oordeel moet worden gescherpt, of, wat hetzelfde is,
het logische denken moet worden bevorderd, kan slechts vervuld worden
door zelfstandigen geestelijken arbeid. Deze zelfstandige, geestelijke
arbeid is nog meer een echt kenmerk voor de arbeidsschool, dan de
uitwendige arbeid met de hand. Wie meent, dat het op den uitwendigen
arbeid aankomt, heeft het wezen der arbeidsschool niet gevat. Om dezen
zelfstandigen geestelijken arbeid mogelijk te maken, moeten de oude
methoden voor het aanbrengen der kennis, waarbij de onderwijzer actief,
de leerling passief is, vervangen worden door een methode, waarbij de
leerling actief zelf zich de noodige kennis verwerft, waar en voor zoover
dit mogelijk is. Daartoe moet ten eerste de omvang van . de leerstof
aanmerkelijk worden verminderd en ten tweede moeten er aan de school
geestelijke werkplaatsen verbonden worden, als leeszalen en bibliotheken voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis. Zal dit vruchtbaar
kunnen werken, dan zal ook de opleiding der onderwijzers een andere
moeten zijn. De eisch, dat de leerstof moet worden verminderd en
dat ze langs actieven weg moet worden verworven, beteekent niet, dat
de splitsing in leervakken moet worden opgeheven. Al het menschelijke
weten heeft zich in den loop der beschavingsgeschiedenis van zelf in
afgesloten, goedgeordende rijken gesplitst, genoodzaakt door de organisatie van onze psychische functies.
Alleen in de geleding, welke aan elk vak van kennis in 't bijzonder
eigen is, ontplooit het zijn eigenaardige opvoedende kracht, en helpt
het de voor de karaktervorming zoo noodige helderheid van oordeel
ontwikkelen.
Deze overzichtelijke en doorzichtige kristallen paleizen van kennis,
waarin de lichtstralen van kennis op wetmatige wijze ten behoeve van
het onderwijs worden geleid, te gaan vernielen en inplaats daarvan het
diffuse licht der schervenhoopen te stellen, dat kan alleen klaar spelen,
wie geen voorstelling heeft van de vormende kracht van een zelfstandig
verworven geheel van kennis.
KRITIEK.
Toetsen we de sociologisch-physiologische motiveering aan onze
Christelijke levensbeschouwing, dan kan niet worden ontkend, dat ze,
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wat er overigens goeds in moge zijn, mank gaat aan groote eenzijdigheid. Want wie de cultuurgeschiedenis noemt de geschiedenis van de
verbetering van het werktuig, verstaat onder cultuur alleen al die werkzaamheden, die de mensch verricht om de materieele wereld aan zijn
heerschappij te onderwerpen; en daardoor mede zijn eigen gave en
krachten tot ontwikkeling te brengen. Doch nu is bij deze opvatting
van de cultuur een tweede kring van werkzaamheden geheel buiten
beschouwing gelaten, omdat men alleen gerekend heeft met het geschapene en niet met den Schepper; alleen met het stoffelijke in den
mensch: hand, spieren, zenuwen en hersenen; met zijn lichaam en niet
met zijn ziel. De Schepper riep niet alleen de materieele wereld in het
aanzijn, maar hij schiep ook den mensch naar zijn beeld en stelde hem
tot plicht, niet alleen het geschapene aan zijn heerschappij te onderwerpen, maar bovenal om Hem te dienen en het beeld Gods, van dien
God, die het inbegrip van het ware, goede en schoone is, naar buiten
te realiseeren. Onder cultuur mag dus niet alleen worden verstaan die
werkzaamheden, die tot kennis van en heerschappij over de natuur
leiden, en waarin inderdaad het werktuig een groote rol speelt, doch
moet ook worden begrepen -die tweede kring van werkzaamheden, waardoor de mensch zijne ideeën van het ware, goede en schoone door
het naspeuren der wetten, die in deze ideëele wereld heerschen, d. i.
door rechts- en staatswezen, door wetenschap en kunst naar buiten
tracht te verwerkelijken, en door deze tweeërlei werkzaamheid zich zelf
naar lichaam en ziel, of wel naar hoofd, hart en hand tot ontwikkeling
zoekt te brengen.
Door eenzijdig den nadruk te leggen op den eenen kring van werkzaamheden en den anderen buiten beschouwing te laten, loopt men
gevaar in de zaak der opvoeding het materiëele element, zooal niet als
het eenige, dan toch als het voornaamste, te beschouwen.
-

De psychologische motiveering kan evenmin door ons worden aanvaard. Wij staan als Christen-opvoeders door onze Christelijke levensen wereldbeschouwing a priori niet slechts huiverig er tegenover, maar
weigeren beslist de moderne psychologie tot grondslag te nemen voor
de paedagogiek in 't algemeen en voor de schoolpaedagogiek in 't bijzonder. Wij doen dat niet uit conservatisme tegen al wat nieuw is,
maar omdat wij voor het gebouw der opvoeding onzer jeugd een stevi-
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ger fundament wenschen, dan de moderne psychologie ons geven kan.
Ten eerste is er van één bepaalde moderne psychologie geen sprake,
doch zijn er bijna evenveel systemen als er psychologen zijn. Wel treedt
een enkele psycholoog gedurende eenigen tijd met groot gezag op
den voorgrond: en beheerscht voor een poos met zijn stelsel de positie,
doch het duurt slechts enkele jaren en hij wordt door een ander van
zijn hooge plaats gedrongen, die weer gedurende eenigen tijd een
groote rol speelt, om dan wel niet van het tooneel te verdwijnen, maar
toch weer op den achtergrond te geraken en plaats te maken voor
een nieuwe grootheid. Zoo was geruimen tijd Herbart met zijn associatiepsychologie de groote man, en wie onzer zal zeggen, dat hij in ieder
stadium van zijn ontwikkeling buiten zijn invloed gebleven is. Doch
de associatie-psychologie kon op den duur niet voldoen. Tal van psychische verschijnselen, met name betreffende den wil, bleven onverklaard.
Wundt trad op met zijn apperceptie-psychologie, en gaf aan den wil
in het psychische leven de prioriteit boven het denken. Doch al is
Wundt voor velen thans de leider, ook op paedagogisch gebied, (we
denken aan Lem's boek: Grondbeginselen der opvoedkunde, dat op
Wundt's zielsleer is gegrond) ook hij is als leider reeds weer verdrongen. Zooals Prof. Bouman in zijn geschrift „Psychische activiteit"
heeft ontwikkeld, is er reeds weer een nieuwer systeem n.l. de functiepsychologie van Stumpff, terwijl het allernieuwste op dit gebied is de
energetische-psychologie van Kulpe, die de eigen activiteit der psyche
aanvaardt. Reeds de groote verscheidenheid van systemen en de onvastheid, die op dit gebied bestaat, nopen tot groote voorzichtigheid bij
het trekken van paedagogische conclusies uit eer of ander psychologisch
systeem. Daarbij komt nu nog, en dit maant tot nog grootere behoedzaamheid, dat de moderne psychologie bijna zonder uitzondering is
opgebouwd op de moderne evolutie-leer', die van geen Schepper weten
wil, doch alle dingen door ontwikkeling voort laat komen, hetzij uit
een oerstof of uit een oerkracht, of uit een substantie, die beide elementen in zich bevat, doch steeds zoo, dat er tusschen het anorganische
en het organische, tusschen de doode en de levende natuur, en in de
levende natuur tusschen plant, dier en mensch geen wezenlijk, doch
slechts een gradueel verschil bestaat, omdat het hoogere zich - steeds
uit het lagere heeft ontwikkeld. Doch de Christelijke evolutie-leer erkent
op grond van natuur en schriftuur de ontwikkeling, die in al wat leeft,
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gevonden wordt, doch altijd zoo, dat uit een plant nooit een dier, uit
een dier nooit een mensch voortgekomen is of voortkomen kan, en
dat in den mensch tusschen lichaam en ziel niet gradueel maar wezenlijk
verschil bestaat en in de ziel een totaliteit van krachten gevonden
worden, die evenmin tot één en dezelfde kracht te herleiden zijn.
Wie zich op het moderne evolutionistische standpunt stelt, moet wel
omtrent voorstellen en denken, geheugen en phantasie, gevoelen en
willen tot beschouwingen komen, die zonder nadere toetsing niet kunnen
worden aanvaard. Niet minder dienen we te bedenken, dat wie in zijn
psychologie uitgaat van de moderne evolutie-leer en dus geen Schepper
erkent, evenmin van een openbaring van dien Schepper, noch in natuur
en cultuur, noch in de Schriftuur weten wil en dus van een absolute
waarheid, gegrond in de openbaring Gods, die omtrent het wezen van
God, wereld en mensch hooger licht laat schijnen, verwerpt, doch autonoom alleen bij het licht der menschelijke rede wereld en leven verklaart.
Ook om deze reden kan de moderne psychologie voor ons geen richtsnoer zijn. En ten vierde verwerpen we deze motiveering, omdat in
deze psychologie met het machtige feit der zonde geen rekening wordt
gehouden en dus uit de ervaringswereld belangrijke elementen buiten
beschouwing worden gelaten.
Nu is de psychologische motiveering, welke wij ontwikkelden, ontleend
aan het werk: „Die Arbeitsschule", waarvan de schrijvers er volstrekt
geen geheim van maken, te staan op het standpunt van het moderne
evolutie-begrip. Zoo lezen we in het hoofdstuk, dat handelt over: hervorming van het onderwijs in de beginklassen, de verklaring, dat bij
alle moderne hervormingsbewegingen het evolutie-principe, n.l. de idee
van een natuurlijke ontwikkeling der dingen, bewust of onbewust het
denken van alle hervormers bepaalt.
Daarom ook kunnen we de gegeven psychologische motiveering niet
aanvaarden, al zijn er ook tal van waardvolle elementen in. • De verhouding tusschen voorstellen en denken, het inbegrip van de leer der
kennis, zooals die hier is ontwikkeld, achten we geheel onjuist. Het
begrip ontstaat niet door abstraheeren der gemeenschappelijke elementen uit tal van concrete voorstellingen, doch voorstellen en denken zijn
eigen functies der ziel, die beide gelijktijdig in actie zijn en waardoor
wij én de uitwendige verschijning èn de doelbestemming gelijktijdig
in ons opnemen. Een tafel is niet alleen een blad met pooten er onder,
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maar ook een voorwerp, dat bestemd is om er iets op te zetten; een
stoel, niet alleen een ding, met rug, zitting en pooten, maar een ding,
dat bestemd is, om er op te gaan zitten; het eene wordt door het
voorstellen, het andere door het denken in de ziel opgenomen. Niet
daardoor hebben we begrip, van wat de zon is, doordat we vele zonnen,
of van de maan, doordat we vele manen hebben gezien, doch doordat
we bij de uitwendige verschijning door het voorstellen, tegelijkertijd
de bestemming, het doel er van, door het denken in ons opnemen. Voorstellen en denken als psychische functies beantwoorden aan de momenten
en de relatiën', het zichtbare en onzichtbare, verschijning en wezen,
die in al het bestaande aanwezig zijn. De evolutionistische kennisleer
wil, dat bij het onderwijs het abstracte tot later zal verschoven worden,
als er veel en velerlei voorstellingsmateriaal in het kind aanwezig is; religie en geschiedenis moeten liefst uit de lagere school worden geweerd;
voor de abstracte begrippen, die bij zulk onderwijs worden aangebracht,
is het kind nog niet rijp. Hiertegenover handhaven wij op grond van
Schriftuur en ervaring, dat de ziel van het kind, omdat het is de ziel
van een mensch, wiens wezen is beeld Gods, een totaliteit van krachten
ligt, waardoor het èn de materieele wereld èn de ideëele wereld in zich
kan opnemen, en van den beginne aan niet alleen stoffelijke, maar ook
geestelijke elementen uit zijn omgeving in zich opneemt.
Reeds het kind van enkele maanden onderscheidt moeder van oudere
zuster, ook al is in den verschijningsvorm van beide weinig verschil.
Zoo worden ook de ideëen van het ware, goede en schoone, ook de
Godsidee door het kind geassimileerd, indien de omgeving er slechts de
gelegenheid toe biedt; onvolledig voorzeker en ook onzuiver, doch dat
is evenzeer het geval met de stoffelijke wereld, die het kind omgeeft.
Daarom moet het kind dan ook worden opgevoed, opdat het beide
werelden steeds vollediger en zuiverder in zich opnemen zal, daardoor
als mensch naar lichaam en ziel . alle gaven en krachten, die in hem als
mensch en als persoon besloten liggen tot volle ontplooiing zullen
komen en hij zoo in steeds, duidelijker trekken in het uitwendige zal
openbaren, wat hij is: beeld Gods. Daarom handhaven we religie, taal
en geschiedenis als de geestelijke vakken, naast aardrijkskunde, plant-,
dier- en natuurkunde, als de materieele vakken en blijven er in ons
waardeeringsoordeel prioriteit aan geven, omdat in waarde het geestelijke
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hooger is dan het stoffelijke, zooals de ziel staat boven het . lichaam
en God boven de wereld.
Kerschensteiner kiest zijn uitpangspunt in de ethiek. Doch in welke
ethiek? In die, welke in den mensch en den mensch alleen uitgangspunt,
doel en norm zoekt van alle zedelijke waarden; de onafhankelijke
moraal, die den mensch maakt autonoom ook in het verwerven van het
hoogste goed. Bovendien is dit hoogste goed niet: „den eenigen en
waarachtigen God te kennen en Jezus Christus, dien hij gezonden heeft",
maar de bevrediging van de behoeften der physische en psychische
natuur. Tot deze behoeften behooren ook de religieuze en dus behoudt
ook de religie haar waarde, doch niet als een dienen Gods, als een
erkennen van, een zich buigen voor en toevertrouwen aan den Allerhoogste,
doch slechts als product van menschelijke phantasie, voortgesproten
uit zijn behoefte zich het absolute te denken als een persoonlijk wezen.
Doch met de wereld der eeuwige dingen, met het supra-natureele,
rekent Kerschensteiner niet. Vandaar, dat zijn ideale staat een onmogelijkheid is. Er is geen staat denkbaar, die aan ieder kan verschaffen,
wat voor hem is een zedelijk goed. Het hoogste zedelijk goed ligt niet
in deze zichtbare wereld der stoffelijke dingen, doch in de onzichtbare
wereld der geestelijke en eeuwige dingen. Van de schepping der wereld
af tot aan het einde der wereld toe zijn er menschen geweest en zullen
er menschen blijven, die deze wereld als de hoogste wereld erkennen. en
burger te zijn in het Godsrijk, onderdaan in het Koninkrijk der hemelen
als hun hoogste goed beschouwen.
Doch is de ideale staat niet alleen een onbereikbaar, maar een
onmogelijk ideaal, dan vervalt ook de stelling, dat elke staat en ieder
staatsburger zich heeft te ontwikkelen in de richting van dit ideaal.
Uitgaande van dezen idealen staat, valt het Kerschensteiner niet moeilijk de stelling te poneeren, dat doel en taak der volksopvoeding door
doel en taak van den staat wordt bepaald. Op dien grond kan hij dan
ook vaststellen, dat de volksschool in de eerste plaats voorbereiding
moet schenken voor het beroep, en dus als voornaamste leervak der
school moet gelden de handenarbeid en hiermede gecoördineerd: lezen,
schrijven, rekenen en teekenen, als onmisbare instrumenten bij de uitoefening van het beroep. Doch wie het doel der opvoeding niet zoekt
in den mensch, maar in God; wie belijdt, dat het ideaal der opvoeding
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is, dat het kind zal worden een mensch Gods, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust, die geeft niet aan den handenarbeid als leervak
de prioriteit, doch noemt als in qualiteit het voornaamste vak: religie
en daarnaast in de eerste -linie der leervakken: taal en historie. Niet
in quantiteit de voornaamste, alsof aan deze vakken den meesten tijd
zou moeten worden besteed, doch in qualiteit, in innerlijke waarde en
in beteekenis voor den mensch, omdat ze hem in aanraking brengen
met geestelijke realiteiten.
Wat bij Kerschensteiner achteraan komt, stellen wij voorop en omgekeerd, wat hij vooropstelt, komt bij ons achteraan. Echter niet in
dien zin, alsof de handenarbeid gevoegelijk achterwege zou kunnen
blijven. Inderdaad: het is, zooals Prof. Bavinck reeds in 1908 heeft
geschreven in zijn Paedagogisché beginselen: „Eindelijk komt bij de
vakken van onderwijs nog de handenarbeid en de oefening van het
lichaam ter sprake. Tegen beide bestaat er niet alleen van Christelijk
standpunt geen bezwaar, maar beide worden, goed beschouwd, door
de Christelijke religie bevorderd."
Wie als ideaal der opvoeding stelt te bevorderen, dat de kinderen
opgroeien tot menschen Gods, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust,
die erkent, dat het kind moet worden opgevoed niet alleen naar zijn
psychische, maar ook naar zijn physische natuur. Primo aanvaardt hij
dus uit de physiologische motiveering van den handenarbeid al het
goeds, dat daarin gezegd wordt omtrent de beteekenis der hand als
instrument voor de ontwikkeling der menschheid in het algemeen en
van elker mensch in 't bijzonder. Al heeft toch de hand in deze ontwikkeling niet die centrale beteekenis, die er in de physiologische motiveering aan wordt toegekend, ze is daarom toch voor deze ontwikkeling
niet van beteekenis ontbloot. Dat omgang net het werktuig beheersching vereischt van de fijnere spiergroepen en dit aan de wilsvorming ten
goede komt, mag als eenmotief voor den handenarbeid worden aanvaard.
Ten tweede. Al kunnen we niet de moderne psychologie als grondslag voor de opvoeding aannemen, toch is kennis van de psychische
natuur van het kind als mensch (psychologie) en tevens kennis van de
psychische natuur van het kind als kind, (paedologie) onmisbaar om het
kind naar die zijde van zijn wezen te kunnen opvoeden. Daartoe is allereerst noodig, dat we het kind zelf naar zijn psychische natuur waarnemen, en over deze waarneming nadenken. Doch evenzeer is noodig,
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dat we van wat anderen hebben waargenomen en waar anderen, over
hebben nagedacht, kennis nemen, ten eerste, omdat ons eigen terrein
van waarneming zoo beperkt is, ten tweede omdat we van anderen
kunnen leeren, waarin onze waarneming en ons nadenken heeft gefaald
en anderzijds ook, waarin anderer waarneming en nadenken te kort
geschoten is.
Uit de psychologische motiveering van den handenarbeid moeten we
dan ook velerlei als juist erkennen.
Ten eerste, dat de waarneming van het kind zeer subjectief is en dus
veelzijdig waarnemen met alle zintuigen, ook met den tastzin noodig
is tot correctie, en het uitbeelden in teekening, of nabootsen in papier,
klei of karton, of vervaardigen in hout een krachtig middel is, om juiste
waarneming te bevorderen.
Ten tweede, dat aan het kind moet geboden worden, wat des kinds
is, doch dan het kind naar zijn psychische zijde niet opgevat overeenkomstig de moderne levensbeschouwing, maar overeenkomstig de Chris-telijke. Inderdaad is en wordt daartegen veel gezondigd. Ontwikkeling is
in zeker opzicht een tweeledig assimilatie-proces. Eenerzijds is het de
omringende natuur en cultuur, die het kind in zich moet opnemen en
verwerken, d. i. de wereld der stoffelijke dingen, en anderzijds moet het
de geestelijke wereld van het ware, goede en schoone zich toeëigenen,
om door dit assimilatie-proces zelf meer en meer te worden, wat hij is:
beeld Oods. Doch dit proces is niet afgeloopen, als het kind de school
verlaat, doch blijft ook daarna doorgaan. Nu is het waar, dat de opzettelijke opvoeding door beroeps-opvoeders veel te vroeg wordt afge-broken en er veel meer opzettelijken opvoedingsarbeid gedaan moet
worden aan de rijpere jeugd. Dat men aan deze voortgeztte opvoeding
niet meer aandacht heeft geschonken, heeft ten gevolge gehad, dat de
leuze: „de school moet opvoeden voor het leven" veelal zoo is opgevat,
dat de school moet leveren, wat het kind, als het volwassen is, noodig
heeft. Daardoor heeft men het kennispeil veel te hoog gesuld, een
quantum kennis willen leveren, die veel te omvangrijk was, om door de
leerlingen binnen den beperkten schoolleeftijd te worden verwerkt, zoodat het geheugen wel voor een korten tijd rijk gestoffeerd werd en bij
het loffelijk ontslag uit de school op het examen allerlei kennis kan
worden uitgestald, doch nauwelijks was er een of twee jaar verloopen,
of het tuighuis van het geheugen bleek zoo goed als leeg te zijn. Van-
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daar dat de eisch: beperking van het quantum van leerstof en ruimere
gelegenheid tot verwerking, alleszins gerechtvaardigd is.
In dit verband is het gewenscht na te gaan in hoeverre nu het hoofdbeginsel der arbeidsschool, n.l. dat het verwerven van kennis moet
rusten op het fundament van praktische bezigheid in werkplaats, schooltuin, schoolkeuken en laboratorium, voor zooverre het de wereld der
concrete dingen betreft, juist is; in hoeverre dus het principe: luister
en leer, vervangen moet worden door: kijk en doe.
Stellen wij ons voor, dat wij aan den kleiarbeid zijn. Wij gaan een
appel modelleeren. Voor dien arbeid zijn noodig drie elementen: de
stof, die bearbeid moet worden, d. i. de klei; het werktuig, waarmee de
arbeid wordt uitgevoerd, d.i. de hand; het voorwerp, dat gemodelleerd
moet worden: de appel. De onderwijzer neemt een stuk klei en begint
den arbeid. De leerlingen kijken toe. Is dit kijken voldoende? Weet de
leerling, waarop hij te letten heeft? Dat weet hij juist niet. Onmiddellijk
voegt zich dan ook bij dit toekijken der leerlingen het woord van den
onderwijzer, dat de aandacht van den leerling richt op die zaken, waarop
hij juist letten moet: n.l. hoe hij de klei moet kneden en tusschen de
handen rollen; wat hij moet doen, om te voorkomen, dat de klei . bros
wordt door de warmte van de hand; dat moet hij hooren uit den mond
van den onderwijzer. By het concrete element, de klei in de werkende
hand van den onderwijzer, moet zich voegen : het geestelijk element van het
woord, zal er kennis ontstaan van de wijze, waarop gewerkt roet worden.
De appel wordt nu voorts nagebootst. Daartoe beziet de leerling den
appel, betast hem en de kleibal neemt in zijn hand langzamerhand den
vorm van den appel aan. De leerling is tevreden, doch de onderwijzer
niet; het kuiltje is niet diep genoeg, de grootste dikte is niet op de
rechte plaats; het bovenste kuiltje bij den steel lijkt niets op het model.
Het kijken van den leerling is dus niet voldoende. Bij het concrete element:
de vorm van den appel, moet komen het geestelijk element: het woord
van den onderwijzer, dat zijn aandacht richt. Ten slotte is de appel
gereed en waardvolle kennis is verkregen omtrent de stof, d. i. de klei,
het werktuig, d. i. de hand, en het voorwerp, n.l. den appel; niet door
kijken alleen, maar ook door luisteren; waarbij wel het concrete in
tijdsorde eerst is, doch in rangorde ondergeschikt aan het geestelijke.
Het woord is als de lichtende fakkel, die het concrete beschijnt, opdat
het oog zien zal, wat het zien moet.

187
De vraag is nu: Hoe ver reikt de kennis van den appel, die door den
handenarbeid is verkregen? Vorm, omvang, onderlinge verhouding der
deelen, ook de kleur; dat zijn de elementen, waaruit de verkregen kennis
bestaat. Doch is dit al wat van den appel te weten valt? Hoe dik is
de schil? Hoe ziet het vruchtvleesch er uit? Waar zit het klokhuis?
Hoe is het gevormd? Wat zit er binnen in? Daarvan heeft de handenarbeid ons niets geleerd. Deze kennis wil de onderwijzer mee aanbrengen, omdat dit toch ten minste even bruikbare, zoo niet bruikbaarder elementen van kennis zijn. Hoe zal hij de kinderen die kennis
doen verwerven? De appel wordt geschild, de schil in oogenschouw
genomen, het vruchtvleesch bekeken, geur en smaak worden geroken
en geproefd, de appel doorgesneden, het klokhuis getoond, met de
pitjes, die er in zitten. Geschiedt dit alles zonder of met hetwoord
van den onderwijzer? Moet niet gestadig de lamp van het woord er
bij gehouden worden, opdat het licht juist daar zal vallen, waar het
oog zien moet? En is ook niet hierbij wel in tijdsorde het concrete
element eerst, maar in rangorde het geestelijke element het eerste, n.l.
het voornaamste in beteekenis?
Weet het kind nu alles, van den appel? Ook, dat hij is gegroeid aan
een boom? Kan de onderwijzer dit laten zien? Wellicht, als er een appelboom in den schooltuin is. Dan des te beter. Dan brengen wij het kind bij
den appelboom. Doch hoe weet het, dat het een appelboom is? Hoe
anders, dan door het woord van den onderwijzer; die, als hij den boom
wil leeren te onderscheiden van de andere boomen, de aandacht moet
vestigen op de kenmerken, waaraan de boom te herkennen is?
Wij kunnen nu veilig onze conclusie trekken.
Voor de kennis van de concrete dingen is het aanschouwelijk element
in tijdsorde het eerste, doch het geestelijk element moet onmiddellijk
aan het concrete zich paren, zal er ware kennis ontstaan. De handenarbeid kan ons van het te vervaardigen voorwerp slechts vorm, omvang,
onderlinge verhouding der deelen en kleur doen kennen; doch meer
ook niet.
Doch het wezen van een ding bestaat niet in de uitwendige verschijning,
doch in zijn doelbestemming, in de functie, die het verricht, in de kracht,
die er van uitgaat, in het leven, dat het openbaart. Dit nu zijn zaken,
die niet door zintuigelijke waarneming, maar door het verstand worden
opgenomen, als het begrip van het ding.-
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Moet nu reeds bij het concrete het woord optreden, nog te meer treedt
de beteekenis van het woord in het licht, als we denken aan de geestelijke leervakken: Godsdienst, historie en letterkunde. Wel kan ook
hierbij ter vérheldering van de concrete elementen, die er in voorkomen,
de handenarbeid optreden, doch voor de eigenlijke kennis, die uit deze
vakken aan de leerlingen moet worden medegedeeld, bestaat geen ander
middel dan het woord.
Als fundament of uitgangspunt van onderwijs kan dus de handenarbeid door ons .niet worden aanvaard.
Doch dan wellicht als methode van onderwijs, als leervorm? Het
antwoord op deze vraag is reeds gegeven. Handenarbeid kan geen
methode van onderwijzen zijn. Zelfs bij het aanbrengen van de kennis
der concrete dingen is naast en boven den arbeid het woord van den
onderwijzer noodig. Het nabootsen evenzeer als het nateekenen dwingt
tot nauwkeurige waarneming, waardoor het aanschouwingsbeeld helderder en juister wordt, doch het nabootsen zelf leert ons van het voorwerp niets. De benaming: handenarbeid als leervorm is dan ook onjuist.
De vraag is deze: moet handenarbeid onderwezen worden als een leervak met een systematischen leergang, of moet handenarbeid bij alle
vakken zooveel mogelijk worden toegepast, tot ondersteuning en verheldering van de kennis der concrete dingen. Het kan niet anders, of
wie voorstander is van handenarbeid, moet antwoorden : beide, voor
zoover de te bearbeiden stof en de verkregen vaardigheid dit mogelijk
maken. Het is er mee, als met het vak teekenen. Moet teekenen uitsluitend als leervak worden onderwezen met systematischen leergang, of
moet de stof voor het teekenen ook ontleend worden aan de overige
leervakken, tot verheldering van dit onderwijs? Het antwoord is ook hier:
beide. Hetzelfde geldt voor het onderwijs in de talen. Moet er een systematischen en spraakkunstigen leergang gevolgd worden, om het kind
den bouw van een taal te leeren kennen, of moet het kind opstellen
maken, brieven schrijven en dus steeds geplaatst worden voor een
complex van moeielijkheden. Ook hier is het antwoord: beide. Ook voor
de kwestie: wat moet het zijn: de directe of indirecte methode bij het
aanleeren van vreemde talen, is het antwoord: beide.
Handenarbeid kan dus als controle voor de juiste en prikkel tot betere
waarneming goede diensten bewijzen. Als uitgangspunt en grondslag
van onderwijs, is hij te verwerpen.
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Ten derde moet uit de psychologische motiveering bovenal als juist
erkend worden, dat de bezigheidsdrang der kinderen de lust om iets
met de handen te maken, in de schoolopvoeding om bevrediging roept
en ,hiertoe allerlei handenarbeid noodzakelijk is. Wij wenschen immers
het kind op te voeden naar zijne beide zijden: niet alleen psychisch,
maar ook physisch. Nu is het waar, dat de lichamelijke opvoeding in de
eerste plaats bestaat in voeding, doch ze gaat daarin niet op. Voor de
lichamelijke opvoeding is ook noodig beweging en oefening. De klacht,
dat onze schoolopvoeding eenzijdig is, daar ze- zich uitsluitend richt op
de psychische ontwikkeling en met name op de intellectueele ontwikkeling, is rechtmatig. Door allerlei handenarbeid mag niet alleen, maar
móet ook de schoolopvoeding van het kind naar zijn physische zijde
behartigd worden.
Ook de ethische motiveering van Kerschensteiner, al kan ze door
ons niet in haar uitgangspunt en doel worden aanvaard, bevat waardvolle elementen.
De mensch is inderdaad niet slechts persoon, maar ook gemeenschapswezen. Van zijn geboorte af is hij niet alleen individu, maar tevens lid
van een gezin, van een maatschappij, van een volk.
In de huidige schoolopvoeding wordt met deze sociale zijde van de
menschelijke natuur weinig rekening gehouden. De klasse is geen
arbeidsgemeenschap, maar een geheel van individuen, die gelijktijdig
werken aan een zelfde taak, doch zonder onderling verband. Van een
arbeidsgemeenschap is dus geen sprake, en dus ook niet van onderling
hulpbetoon, leiding, steun, en evenmin van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Door het niet slechts gelijktijdig maar gemeenschappelijk arbeiden aan eenzelfde taak kan door den handenarbeid het kind
ook worden opgevoed naar de sociale zijde van zijn natuur.
Ook de eisch, dat de schoolopvoeding zich in de keuze van haar
leerstof zal richten op het werk, dat het later zal hebben te doen, is een
echt Christelijke eisch: houdt het Christelijk opvoedingsideaal niet in, het
kind op te voeden tot een mensch Gods, tot alle goed werk volmaaktelijk
toebereid? Nu moet, het is waar, dit woord worden opgevat als het
opvoedingsideaal voor het geheele menschelijke leven. Men denke
slechts aan de beide woorden : alle en volmaaktelijk. Wie is tot alle
goed werk toebereid, en dat nog wel volmaaktelijk? Dit ideaal wordt
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door ons tot onzen dood toe niet bereikt, te minder dus door het kind
in den beperkten schoolleeftijd. Maar het is dan toch op de toebereiding
tot werk, dat hier de nadruk valt. Zullen wij dan niet de vraag mogen
stellen: wat is het werk, dat de kinderen straks zullen hebben te doen
en waartoe wij ze hebben toe te bereiden. Is het hoofdwerk of is het handwerk? Moet het hoofd alleen gevuld zijn niet allerlei kennis, of moet
ook de hand worden toebereid. De overgroote massa van de leerlingen
der volksschool worden handwerkers. Waarom verwaarloozen wij
dan de hand bij de schoolopvoeding? Ligt er niet in de vooroefening der hand op de school door den handenarbeid een belangrijke
sociaal-economische factor, die niet dan met schade verwaarloosd wordt?
Opneming van den handenarbeid als verplicht leervak kan niet anders
dan winst leveren aan volkskracht en volkswelvaart.
Samenvattende, komen we tot de slotsom, dat de Christelijke school
moet zijn noch leerschool in dien zin, dat uitsluitend gestreefd wordt
naar vorming van hoofd en hart en de ontwikkeling der hand wordt
verwaarloosd, noch werkschool in dien zin, dat het werken met de hand
grondslag en uitgangspunt is van alle onderwijs; doch dat de Christelijke
school moet zijn een leer- en werkschool in dien zin, dat het is een
opvoedingsinstituut, waar het kind niet alleen leert met het hoofd, maar
ook werkt met de hand, opdat het moge opgevoed worden in de richting van het aloude en steeds nieuwe opvoedingsideaal: tot een mensch
Gods tot alle goed werk, (ook handwerk) volmaaktelijk toegerust.
S.

Uit de Paedagogische Literatuur.
Aflevering 3 van Dr. Ounning's tijdschrift Het Kind is, als zoovele
belangrijk.
In Amerika zijn onderzoekingen gedaan naar de ontwikkeling van
14- en 15-jarige jongens en meisjes, die de schooljaren achter den
rug hadden en nu in de een of andere betrekking waren gegaan.
Eigenaardig (en van belang voor de opvoeding der „rijpere jeugd")
zijn de uitkomsten. De meisjes bleken lichamelijk en geestelijk de
jongens op dien leeftijd vooruit, maar de laatsten halen den achterstand
na het 12de jaar reeds in.
De verschillen in begaafdheid tusschen jongens en meisjes bleken
gering ; alleen waar het aankwam op vindingrijkheid en originaliteit,
gingen de jongens voorop. Dit laatste bleek niet uit de schoolrapporten.
Vandaar het bekende feit, dat eminente menschen vaak slechte
scholieren waren.
Eigenaardig was het ook, dat de meerbegaafden niet alleen beter,
maar ook sneller werkten dan de anderen. Het beste werk wordt
meestal het vlugst gemaakt. „Alweer een bres geschoten in het bijgeloof,
dat onze geheele Nederlandsche schoolwereld beheerscht; dat het
eerste en hoogste gebod op school is: langzaam, langzaam, langzaam!"
„Ik voor mij ben vast overtuigd, dat het nationale getreuzel geen
voordeel is". (Red. Het Kind).

Hebben wij het RECHT anderen op te voeden ? Die vraag werd in
een vergadering van psychologen en pedagogen in Zwitserland gesteld
en besproken, 22 Juni van het vorige jaar. We lezen er van in Het
Kind. Opvoeden, zoo werd er gezegd, is toch een soort ingrijpen ?
en in hoeverre heeft men -daartoe het recht ? Is het waar, zoo werd
voorts gevraagd, dat men bij de aanbieding der leerstof een absolute
neutraliteit heeft in acht te nemen ? De inleider Claparède ontkende
zulks : is men objectief, dan is het onderwijs koud en zonder leven.
Eigenaardig is het verslag van de daarop gevolgde discussie.
Sommigen wezen op de zoogenaamde nationale opvoeding en den
verscherpten volkerenhaat, en verdedigden of bestreden ze. Anderen
wezen in dit verband op de overladen en verouderde leerplannen,
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en stelden dus de vraag zóó : hebben we het recht, de leerlingen
geestelijk te overladen ?
De hoofdvraag (naar het recht der opvoeding in het algemeen)
werd echter door de meeste aanwezigen bevestigend beantwoord. Men
zei niet : de beste opvoeding is geen opvoeding. Er werd opgemerkt,
dat, ook al zou de opvoeder zich onttrekken, het kind toch opgevoed
wordt : het staat onder allerlei invloeden. Welnu, zoo concludeerde
een der aanwezigen, laten we dan niet langer spreken over het recht
maar over den plicht der opvoeding.
Ten slotte werd er op gewezen dat de heele discussie stond in het
teeken van het scepticisme. Pedagogische vragen zijn ten slotte vragen
van levensbeschouwing, en „het recht om op te voeden is in den grond
der zaak het recht om te leven. Wij hebben zeker het recht, het kind
een wereldbeschouwing te geven, mits wij rekening houden met zijn
persoonlijkheid en zijn toekomstig milieu".

„Jeugdherinneringen" Ds. L. C. Schuller tot Peursum geeft in de
Stemmen voor Waarheid en Vrede zijn jeugdherinneringen onder den
titel „Weggevlotene Jaren". Voor ons is inzonderheid van belang, wat
hij meedeelt van zijn schooljaren. Hij ging school bij den heer A. J.
Nijland, den lateren Districts-Schoolopziener, die „in menig opzicht
als baanbreker zijn tijd vooruit was". Men viel als nieuwe leerling
zóó maar mee in, werd eenigen tijd ' individueel behandeld, en kon
dan al gauw met anderen in het gareel loopen".
Een godsdienstige spreuk was aIs schrijfvoorbeeld geen contrabande;
en van tijd tot tijd kregen ze psalmverzen ter ontleding. Toen hij na
vier jaren de school verliet, las hij voor zijn genoegen een Fransch
boek, en kon de preek in de Waalsche Kerk aardig volgen. LongfelIow's
Open Window was behandeld, en evenzoo Schillers Wilhelm Tel!.
Maar aan Grammatica deden ze niet zooveel als tegenwoordig. Veel
Fransche werkwoorden werden vervoegd, en fabels uit het hoofd geleerd.
Ook over de orde op school keuvelt hij. Eens was de heer Nijland
er niet, en het scheen, alsof hij de orde ook meegenomen had".
Streng wezen kon hij, en er was algemeen ontzag voor hem onder de
leerlingen. Ofschoon de laatsten „wel eens wat lang moesten nablijven,
hebben velen toch dierbare herinneringen aan Nijlands school bewaard".
T. v. d. K.
,

De groote Synode van Dordrecht
1618-19.
VII (vervolg).
§ 6. Rechters of gedaagden?
Reeds in de zitting van 7 December, nu men beginnen zou met de
V artikelen, was den Stichtschen Remonstranten de vraag voorgelegd,
of zij als Rechters zouden zitten, dan wel of zij zich maar niet liever
bij de gedaagden zouden voegen. 450 ) De Synode gaf natuurlijk aan het
laatste de voorkeur. Feitelijk had men hen onder de geciteerden begrepen; daarom had men ook uit Utrecht niemand van de Remonstranten ingedaagd; ook hadden zij tegen hun citatie niet geprotesteerd; zij
waren eigenlijk beschuldigden (rei) en daarom mochten zij in eigen
zaak geen oordeel vellen (judicium ferre) ; hun lastbrief droeg hen op,
de zaak der Remonstranten te proponeeren en te defendeeren; hun
positie in de Synode stond met die van Mr. Simon Episcopius op
ééne lijn; wilden zij als leden der Synode blijven fungeeren, dan hadden
ze thans , een nieuwen credentie-brief te eischen. 451)
Zij verzochten nu van den Praeses, die hun dit voorstel op zeer humane
wijze had gedaan (perhumaniter), schriftelijk de propositie te mogen
ontvangen en eenigen tijd voor beraad.
Bogerman achtte het eerste onnoodig, wijl het advies der Synode
voor zich zelf sprak; ze hadden persoonlijk verklaard, dat hun door hun
committenten was gelast de zaak der Remonstranten te verdedigen;
al waren zij een weinig vroeger gekomen dan de andere Remonstranten,
zij werden toch voor geciteerden gehouden; of gaven zij soms er de
voorkeur aan noch als defenseurs noch als rechters, maar eenvoudig
als hoorders in de Synode te verschijnen? 452 )
Wat het tweede punt betrof, Bogerman drong hen scherp (eagerly
urged them) tot het geven van een beslist antwoord. Zij antwoordden,
dat de zaak van te groot belang was, dan dat zij zoo spoedig'kon worden
afgedaan. De discussie liep nog al hoog. Op een oogenblik spraken de
,
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beide Stichtsche predikanten zelfs tegelijk, zoodat Bogerman hen vermaande zediger en geregelder te spreken (modestius et ornatius) ; men
sprak hier één voor één, and not by pairs. Maar nu grepen de Politieken
in en om hun „'t eenemaal" te voldoen, werd hun een tijd van beraad
verleend tot den volgenden dag. 453 )
Den 8sten December werd door de beide Stichtsche Remonstrantsche
predikanten schriftelijk geantwoord.
Dit antwoord hield in, dat zij bereid waren met de anderen den Synodalen eed te doen; zij waren van meening, dat zij zoo nauw niet verbonden waren aan den last, om de zaak der Remonstranten te verdedigen, inzonderheid daar hun instructie- brieven hen in deze defensie vrij
lieten door de bepaling: voor zoover zij haar noodig achten. Zij oordeelden,
dat het nu niet noodig was, zich bij de geciteerde Remonstranten te voegen
tot verdediging der zaak (Acta Synodi) . Hun zaak was gansch anders
dan die van Episcopius; zij waren immers door hun provinciën * gezonden als leden van deze Synode; iets waarop Episcopius niet pleiten kon
(Hales). Ook waren zij door de Nationale Synode niet geciteerd als
beschuldigden (Hessen). 454)
Natuurlijk vraagde Bogerman thans inzage van hun geheime instructie,
waarop zij in hun antwoord gezinspeeld hadden. (Hales schrijft dan ook:
They did very foolishly in betraying their private instructions). 455)
Wel aarzelden zij een oogenblik om hun instructiën te toonen, maar toen
zij zagen, „there was no other remedy", gaven zij toe, onder deze voorwaarde, dat er niet meer uit voorgelezen zou worden, dan wat zij wilden
permitteeren. Dit werd hun toegestaan. De instructiën werden dus nu
gehaald. Dan lezen zij, staande bij de tafel van het moderamen een
gedeelte voor, voorzichtig en met angstige hand (anxia manu) het
exemplaar zoo houdend, dat de Assessoren er niet in konden gluren.
't Gelezene moeten zij den scriba dicteeren. Frederici las voor: „Voor
eerst end al vooren sullen die Heeren ende Broederen soecken te helpen
afhandelen die V gecontroverteerde articulen van die predestinatie ofte
mutuële tolerantie soo haere E. in conscientie best sullen goet ende
geraden vinden. Tot dien eynde sullen haere E. oock in dient noodich
geoordeelt wert haer by ende neffens deselve (Remonstranten) voegen
om met haer in dit stuck a part te besoigneren." 4515 )
Nu vraagt Bogerman : „Wilt gij nu 't gevoelen der Remonstranten verdedigen of niet." Frederici antwoordt: „Wij achten dit niet noodig; dit
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moet genoeg zijn." Bogerman vraagt: „Belooft gij, dat gij het ook later
niet zult doen." Frederici repliceert: „Wij zullen 't gevoelen der Remonstranten verdedigen niet meer dan de andere leden der Synode 't hunne
en dies zijn wij bereid den eed af te leggen, die gisteren door de anderen
is afgelegd." .
Zoo schoot men dus niet op. Terecht zegt Hales: „Uit hun instructiën
was niet gebleken, dat zij de macht hadden om decisief een uitspraak
te doen over de waarheid of de valschheid van het gevoelen" (de veritate
aut falsitate sententiae). 458)
Na veel „altercation on both sides" besloot de Praeses de beslissing
in deze zaak in handen der Gecommitteerden te geven, maar dezen verwezen naar het oordeel der Synode. Besloten werd dus (with some
reluctancy on the Remonstrants party), dat de Synode zou uitmaken,
of zij als rechters dan wel als geciteerden zouden plaats nemen. 459)
Sommigen waren van oordeel, dat men hun private instructiën niet
al te „narrowly" moest ziften en het voldoende was, als zij op eigen
risico (suo periculo) den eed wilden doen. Anderen (waaronder de
Noordhollandsche afgevaardigden) waren van het tegengestelde gevoelen. Ze zijn Remonstranten, zijn door de Remonstranten gezonden
en hebben met de Remonstranten de zaak, welke nu aan het oordeel
der Synode is onderworpen, gemeen; 't is niet geoorloofd rechters in
eigen zaak te zijn; zij hebben slechts in last de V artikelen te proponeeren
en te defendeeren, met hun geheime instructie hebben wij hier geen
rekening te houden; bij de citatie is op hen gerekend (daarom juist was
er uit de Provincie van Utrecht niemand ingedaagd) ; 't is niet betamelijk,
iets in de credentiën onvermeld te laten en dit in een geheime instructie
op te nemen; deze geheime instructie is later door hen van hun committenten gevraagd; 't is duidelijk, dat zij verplicht zijn óf te defendeeren
óf te accommodeeren; van accommodatie kan geen sprake meer zijn, dus
rest alleen de defensie; de eed is een zaak van te groot gewicht, dan dat
men haar gemakkelijk zou toelaten; door telkens te spreken van Remonstranten en Contra-Remonstranten doen zij de Synode onrecht aan; zij
zelf komen wel onder den naam van Remonstrant ter Synode, maar met
den naam Contra-Remonstrant was hier niemand ter Synode geroepen. 460 )
Sibelius verklaarde nog niet te kunnen begrijpen, hoe zij krachtens
hun eigen conscientie hier als rechters fungeeren kunnen. 461)

196
De Praeses was niet tegen hun admissie als leden der Synode, mits
zij volmacht hebben om zoowel over de waarheid als over de valschheid
van het gevoelen der Remonstranten te oordeelen; mits zij noch openlijk
noch privatim den anderen Remonstranten instructies geven; mits zij
beloven, zich niet te zullen verwijderen. 462 )
De Synode nam ten slotte dit voorzichtig besluit: 463 ) „ Hoewel de
Synode het meer wenschelijk acht, als zij zich bij de andere geciteerden
voegden, mogen zij billijkheids-halve (opdat ze niet kunnen zeggen,
dat zij uit de Synode gestooten zijn) als Synode-leden en als rechters
zitting hebben, mits zij aan de volgende conditiën voldoen:
1. Zij moeten oprecht verklaren, dat zij macht hebben om te decideeren ook over de valschheid der V artikelen, zoo zij in hun
conscientie overtuigd worden, dat ze valsch zijn.
2. Zij mogen aan de geciteerden niets openbaren van hetgeen hier
in de absentie van dezen gesproken of gehandeld wordt.
3. Zij mogen de Synodale handelingen niet door ontijdige propositiën
belemmeren.
4. Zij moeten als rechters blijven zitten en zich niet later bij de
geciteerden voegen.
5. Zij moeten denzelfden eed doen als de andere leden der Synode."
Ook nu verzochten de Stichtsche Remonstranten copie van het Synodebesluit en tijd voor beraad. Beide worden hun (hoewel met tegenzin)
verleend, maar zij moeten om 5 uur des avonds hun gevoelen op schriftt
bij het moderamen indienen. Sommigen, waaronder ook Oomarus, hadden bezwaar tegen het gunnen van een tijd van deliberatie, maar de
Synode handhaafde haar besluit. Breytinger vertelt nog, dat zij hun
antwoord categoricé hadden te geven. 464)
Ook vraagden de Stichtsche heeren de copie van het Synode-besluit
onderteekend te mogen ontvangen. Dit laatste achtte de Praeses onbillijk en frivool. Tevens vermaande hij hen, in deze heilige zaak ernstig en
open te handelen, niet Jezuïetisch. Deze vermaning viel echter niet in
goede aarde, maar de Praeses verduidelijkte nu zijn woorden en verzekerde hen van zijn welwillendheid. *165 )
Op het gestelde uur dienden inderdaad de Remonstranten hun antwoord bij het moderamen in, maar het was dubbelzinnig gesteld. 466 )
Eerst verklaarden zij in 't algemeen, dat zij niet begrepen, waarom zij
(om den Synodalen eed te doen) aan zoo nauwe en enge conditiën ge-
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bonden werden, daar zij met even veel recht ter Synode zijn als de
anderen. Met de eerste conditie gaan zij accoord. Op de tweede conditie
zullen zij antwoorden, als de Synode de Remonstranten allen zal geoordeeld hebben als tegenpartij, met welke niet geoorloofd is te communiceeren; tevens spreken zij hun bevreemding uit, dat zij niets uit de vergadering mogen openbaren, terwijl het auditorium vrij toegelaten wordt.
Wat de derde conditie aangaat, verklaren zij zeer wel te weten wat
betamelijk is. De vierde voorwaarde stemmen zij toe. Den eed zullen
zij afleggen met zulk een conscientie, waarmede zij weten, dat zij eenmaal God den Rechter rekenschap zullen moeten geven.
Nogmaals drong nu de Praeses op een categorisch antwoord aan,
hun tevens den zin en de billijkheid der gestelde conditiën voorhoudende. 467)
Op den morgen van den 10den December kwam dit antwoord bij den
Praeses in. Hun beslissing was nu aldus: Zij zullen zich bij de geciteerden voegen, onverminderd het recht van hun principalen. Hun gronden
voor deze decisie zijn: Het meerendeel der Synode wenscht dit; sommigen achten het zitting nemen als rechter als een groote gunst, hun
bewezen; onze tegenwoordigheid in de Synode is blijkbaar velen onaangenaam; over deze zaak is reeds te lang gedisputeerd. 468)
Zoo namen dus de beide Stichtsche Remonstrantsche predikanten aan
de tafel der geciteerden plaats.
De Remonstrantsche ouderling Stephanus van Helsdingen was bereid
den eed te doen. Aan den Praeses had hij in een privaat gesprek verklaard, dat hij niet overwegen zou dan de eere Gods en de zaligheid
der ziel; hij was geen Contra-Remonstrant, maar ook geen Remonstrant
en daarom zou hij zitting nemen als eerlijk rechter van de zaak. 469)
Op de vraag, of men hem niet ontbieden zou, om den eed af te leggen,
antwoordden de Politieken, dat zij dit nog eenige dagen wilden uitstellen. Van uitstel kwam echter afstel. Helsdingen wilde schijnbaar liever
tot de zijnen terugkeeren (maluit prorsus à Synodo abesse et ad suos
redire) ; tenminste op de Synode zag men hem niet meer. 470)
In heel deze onverkwikkelijke zaak schijnen de Remonstrantsche predikanten een tamelijk mal figuur te hebben gemaakt. Mr. Hales schrijft
tenminste, dat hij zich er over verwondert, dat er in Utrecht (het bolwerk der Remonstranten) geen wijzer mannen te vinden waren. Hij zegt
zelfs: „In this whole altercation did they not speak one wise word." 471)
11
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AFDEELING IV.

Het gezag der Synode betwist.
§ 1. Een tweede rede der Remonstranten.
In de morgenzitting van den 10den December maakte Bogerman
aan de Synode bekend, dat „without farther deláy" het hem goed
dacht, den Remonstranten het doel van hun komst in herinnering te
brengen ; zij moesten hun gevoelens omtrent de V artikelen op schrift
stellen, en dit op staanden voet. Hij twijfelde niet, of zij kwamen
wel beslagen ten ijs, te meer, omdat zij eenige jaren geleden zekere
consideratiën hadden opgemaakt, om deze bij de hand te hebben,
indien zij ter verantwoording zouden worden geroepen. Hij herinnerde
zich, dat Oldenbarneveldt hem in particulier gesprek dit soms vertelde;
ja, de Remonstranten zelf hadden daaraan ruchtbaarheid gegeven in
hun „Nadere Verantwoording", welke zij gevoegd hadden bij het
gepubliceerde verslag van de in 1611 te 's-Gravenhage gehouden
conferentie.
Als de Remonstranten zijn binnengekomen (de Stichtsche Remonstrantsche dienaren voegen zich nu bij hen), deelt de Praeses hun
aanstonds de redenen van hun citatie mede: zij hebben onverwijld
hun gevoelens over de V artikelen te proponeeren, te expliceeren en
te defendeeren en tevens hun opmerkingen op Confessie en Catechismus, sinds lang voorbereid (iam dudum medidatas), in te dienen.
Maar opnieuw kwam Episcopius den gang van zaken bemoeilijken.
Nu vroeg hij verlof, om bij wijze van inleiding eenige zaken voor te
dragen, . welke noodzakelijk aan de aktie zelf moesten voorafgaan.
Geen wonder, dat Bogerman eerst weigerde dit verlof te verleenen.
De gedaagden hadden in een uitvoerige rede reeds tal van ,,personalia" behandeld. Slechts dan zou hij hun het woord geven, indien
de aangekondigde rede algemeene beschouwingen behelsde over de
V controverse artikelen ; in elk geval moest hij het onderwerp van zijn
toespraak opgeven. Hoewel Episcopius dit laatste niet deed, wist hij
toch z66 den Praeses te bewegen, dat deze zich liet verbidden en 't
gevraagde verlof toestond. Bernardus Dwinglo las nu een zeer uitvoerig
geschrift voor (scriptum satis prolixum), dat door zijn lengte aller
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verveling opwekte (de 'lezing duurde minstens twee uren), hoewel
niemand tegensprak (obloquente nemine). Opnieuw vielen de geci.
teerden de Synode zoo scherp mogelijk aan. De namen „scheurmakers",
„uitvinders van nieuwigheden" en diergelijke daverden door de zaal.
De wettigheid dezer kerkvergadering werd zoo vinnig mogelijk
betwist, daar al de leden hun geslagen vijanden waren en scheur-.
makers van den eersten rang. Eindelijk gaven ze zelf een schema,
hoe zij zich een Synode hadden voorgesteld.
1. Aan weerszijden worde een gelijk aantal dienaren geroepen,
terwijl ook den Remonstranten . de vrijheid verleend worde, hun
mannen zelf aan te wijzen; uit de gansche Synode worden twee
vergaderingen geformeerd, van gelijk-denkenden, ieder met een eigen
praeses en scriba.
2. Aan ieder worde een vrijgeleide -gewaarborgd.
3. Een algemeene amnestie worde afgekondigd.
4. Er kome een volledige herroeping van alle vonnissen en de
partijen erkennen elkander voor leden der Gereformeerde Kerk.
5. Niemand mag gemolesteerd worden wegens de wijze van
procedeeren ; slechts de leer worde onderzocht.
6. 't Gevoelen van beide partijen worde geëxamineerd en slechts
getoetst aan het Woord van God ; ieder worde bij eede gebonden, dat
hij niet de Confessie en den Catechismus, maar alleen de H. Schrift.
zal houden voor den eenigen regel des geloofs.
7. Men handele van weerszijden schriftelijk.
8. Op revisie van Confessie en Catechismus worde gelet; ieder
mag vrij zijn bedenkingen inleveren, zonder vrees voor censuur.
9. Men kome saam niet om te decideeren, maar om te accommodeeren. Mislukt een accommodatie, dan besl.isse de Overheid en
ordonneere, hoe men zal optreden in 't leeren. en in de „publieke
tempelen".
10. Niemand worde gedwongen zich terstond bij deze ordonnantie
neer te leggen, maar er zij een tijd van beraad.
11. Kan iemand gehoorzamen, dan trede deze weer in volle
rechten op.
12. Is het iemand om der conscientie wil onmogelijk te gehoorzamen, dan worde hem toegestaan vrij te leven.
Mr. John Hales vond heel dit ontwerp . een „mera Chimaera saltans
-
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in vacuo", dus een soort fata morgana. De Overheid moet ten slotte
als een „Deus ex machina", als een reddende engel ingrijpen.
De bisschop oordeelde, dat dit optreden den geciteerden aller
sympathie deed verliezen. De gansche synode (the whole body) scheurziek te heeten, mishaagde hun eigen vrienden.
§ 2. De discussie over deze zaak.
Ook nu werd den gedaagden gelast, het stuk te onderteekenen en
bij de Gecommitteerden in te dienen, opdat dezen het meer van nabij
konden beschouwen (ad penitiorem inspectionem), daar het vele dingen
behelsde, waardoor zij zoowel de Heeren Staten als de Kerken
blameerden.
Bogerman gaf voorloopig een kort antwoord (made a brief answer).
De toon, waarop hij sprak, was echter zeer zacht en ernstig (Praeses
humanissime et grávissime ipsis edisserit).
„Over uw beschuldiging, dat wij scheurmakers zijn", zoo luidde
ongeveer Bogermans repliek, „kunnen wij thans niet in discussie
treden ; straks zal wel duidelijk worden, welke de algemeen aangenomen leer dezer Kerken is en wie van haar zijn afgeweken en zich
schuldig maakten aan schisma. Gij weigert ons te erkennen als een
wettige Synode, omdat wij uw tegenpartij zijn, maar wie wilt gij dan
tot rechters hebben ? Wilt gij soms zelf over de gerezen geschillen
oordeelen of zoudt gij het iudicium willen opdragen aan papisten,
anabaptisten, libertijnen, neutralisten, of aan een andere secte in deze
landen? Laat ons in uw oogen scheurmakers zijn, schriftgeleerden en
farizeeër, ja zelfs Joden en Turken, gij kunt toch niet ontkennen, dat
deze Synode een wettige Synode is, wijl saamgeroepen door de
wettige Overheid. Al hare leden zijn gezonden met consent der provinciale Synoden ; allen hebben bij eede beloofd, dat zij oprecht en
eerlijk zullen oordeelen. Feitelijk beschuldigt gij ook de Committenten ;
gij kunt niet de authoriteit van deze Synode verkleinen, zonder ook
de Hooge Overheid en de Gereformeerde Kerken te verachten. Trouwens
't is niet meer dan betamelijk, dat gij u zonder aanmerking onderwerpt aan het oordeel van deze Synode, wijl ze is samengesteld uit
zeer vrome mannen, die de waarheid boven alles liefhebben en bij
eede hebben beloofd, dat zij slechts het Woord van God als eenig
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richtsnoer zullen houden. Naar den aard der liefde moogt gij van
zulke mannen alles goeds verwachten ; wordt gij daarin teleurgesteld,
welnu, dan kunt gij u nog tijdig genoeg beklagen. Daarbij komt,
hebben onze Heere Jezus Christus, de apostelen en de martelaren
ooit geweigerd voor welke vergadering ook rekenschap af te leggen
van hun gevoelens? Hoe onbetamelijk is het voorts, deze Synode te
vergelijken bij het Roomsche Concilie van Trente, bij 'de Luthersche
Bergsche Synode, enz., en de Hoog Mogenden op één lijn te stellen
met ongeloovige keizers of tyrannen ! Neemt liever een exempel aan
de bescheidenheid en de zachtheid van deze Synode; met welk een
onuitputtelijk geduld hebben wij hier geluisterd naar uw ontijdige en
wijdloopige redevoeringen. Hebben wij het u zoo kwalijk genomen,
dat gij telkens de buitenlanders tegen ons poogdet in te nemen en
gij u zoo luide tegenover hen beklaagdet over een vermeend onrecht,
u van onzentwege aangedaan? Omdat gij hier eenige mannen ziet,
die gij als uw tegenstanders en als kampioenen van de eenmaal
aangenomen waarheid hebt leeren kennen, hebt gij toch geen gegronde
reden, het oordeel van deze gansche Synode te ontwijken; deze mannen
hebben niet meer dan hun plicht gedaan. Is soms Alexander van het
Concilie van Nicea weggebleven, omdat hij een erkend tegenstander
van Arius was? Woonde Augustinus de Synoden niet bij, welke de
Donatisten hebben veroordeeld, omdat hij voorheen in tal van geschriften hun gevoelen had bestreden? Waarom wilt gij dan sommige
mannen van hun zetel dringen, alleen omdat zij bijtijds zich stelden
tegen een leer, welke van de hunne verschilde? Gedaagden mogen
aan hun rechters geen wetten voorschrijven. De Heeren Staten hebben
de regelingen voor deze Synode ontworpen en vastgesteld ; wij kunnen
ze dus niet veranderen. Zijt dus den Heeren Staten gehoorzaam, die
u gelasten, deze Synode als uw competenten rechter te erkennen".
op deze wijze trachtte Bogerman de gemoederen der Remonstranten
te verzachten, maar tevergeefs. Zelfs eischten zij op overmoedige
wijze (animosè contendunt), dat de gronden van hun conditiën nauwkeurig werden onderzocht.
Nog beweerde Niëllius, dat niet elke conditie even gewichtig was,
maar sommige voorwaarden konden zij om hun conscientie wil onmogelijk loslaten. Episcopius verzocht de Synode vooral te willen
letten op hun hoofdargument, dat n.l. deze vergadering was samen-
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gesteld uit mannen, die scheuringen hadden verwekt en gevoed;
feitelijk stonden alle Contra-remonstranten daaraan schuldig.
Zoo schoot men dus met de geciteerden niemendal op.
In de namiddagzitting (10 December) stelde Bogerman de vraag
aan de orde, of de gedaagden niet ernstig moesten worden vermaand;
niet alleen hadden zij het meerendeel van de Synode-leden op onbeschaamde wijze van scheurmaking beschuldigd, maar zijdelings hadden
zij ook op de Hooge Overheid en zelfs op Prins Maurits een blaam
geworpen.
De Gecommitteerden antwoordden, dat zij reeds een resolutie op
schrift hadden gesteld, welke aan de geciteerden moest worden
voorgelezen.
De buitenlanders, om hun meening gevraagd, zeiden, dat de gedaagden zich behoorden te herinneren, dat zij geciteerden waren ; zij
moesten ernstig worden berispt, omdat zij alle grenzen van bescheidenheid waren te buiten gegaan en dingen hadden voorgesteld (en
dit in tegenwoordigheid van zulk een talrijk auditorium), welke den
Heeren Staten en den Kerken tot nadeel strekten. Ook de Bremers
verklaarden dit.
De inlandsche afgevaardigden drongen eveneens • op een ernstige
vermaning aan, daar zij een Synode hadden beschuldigd, welke niet
slechts door de Heeren Staten-Generaal was bijeengeroepen, maar
ook door den Koning van Britannië en andere Vorsten en Overheden
was goedgekeurd. Zij moesten bij de leer beginnen ; over de scheuring,
enz. kon men later wel eens handelen.
De Synode kwam nu tot het besluit, dat de gedaagden ernstig
(serio et graviter) moesten vermaand worden, omdat zij de Synode
op zulk een onbeschaamde en onbezonnen wijze (juveniliter) voor
scheurziek hadden uitgemaakt; zij hadden alle billijkheid, zachtmoedigheid en liefde vergeten, waarvan zij in hun wijdloopige redevoeringen
zich zulke ijverige predikers hadden betoond. Hun verzoek was onbillijk, vreemd en ontijdig en in strijd met de bepalingen van de
Hoog Mogenden; zij hadden zich voortaan van zulke uitvluchten te
onthouden.
De Zuidhollandsche afgevaardigden deelden nog mede, dat de
door Dwinglo voorgestelde twaalf conditiën onlangs door de Remonstranten aan de Staten van Holland en West-Friesland waren ge-
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presenteerd ; dezen hadden hun echter gelast, zich tevreden te houden
met de ordonnantie, door de Heeren Staten-Generaal uitgevaardigd.
Lydius hield nog een breed betoog over het begrip „scheuring".
Als de Remonstranten weer binnenkomen, kwijt Bogerman zich eerst
van zijn opdracht : de gedaagden worden ernstig vermaand en gebeden,
om voortaan voorzichtiger, bescheidener en nederiger zich te gedragen.
Dan leest Heynsius hun de resolutie der Gecommitteerden voor,
waarin dezen „eens vooral" verklaren, dat door Heeren Staten „op alles
overvloediglijk is voorzien"; zij gebieden dus de geciteerden, om
zonder uitvluchten voort te varen en gehoorzaam te zijn aan 't geen
de Synode te dien einde besluiten zal.
Nu ontstaat er een scherpe woordenwisseling.
Episcopius: „Wij gelooven niet, dat wij in ons geschrift de Hooge
Overheid ook maar eenigszins hebben verongelijkt. 't Lag niet in onze
bedoeling de Politieken van schisma te beschuldigen, maar alleen
de Kerkelijken".
Bogerman : „Gij verongelijkt de Overheid, als ge beweert, dat ze
een scheurzieke Synode heeft saamgeroepen. Gij hebt feitelijk de
Heeren Staten van Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland voor
auteurs van een scheuring gescholden, daar door hun gezag de Kerken,
welke zich van de Remonstranten separeerden, werden beschermd en
van bekwame predikanten voorzien".
Niëllius : „Het staat toch den gedaagden vrij tegen de onwettigheid
van den rechter exceptiën te maken; 't is onbillijk mannen als rechters
te benoemen, die de Remonstranten reeds te voren hadden veroordeeld ; zulke mannen zijn incapabel geworden om te oordeelen".
Bogerman : „Gij betoont, door de onwettigheid der Synode voor te
wenden, dat gij de autoriteit van de Hooge Overheid wilt ontwijken
en alle kerkelijke ordeningen verstoren. Ik verzoek u, dat gij het
besluit der Heeren Gecommitteerden zult gehoorzamen".
Niëllius: „Deze vermaningen voldoen de conscientie niet; de Overheden hebben over de conscientiën geen. macht."
De Gecommitteerden : „Door de Heeren Staten Generaal is een forme
van het houden der Synode voorgeschreven en daaraan hebben wij
ons te houden; wij vermanen u ernstig, u daarnaar te schikken."
Niëllius : „In de wetten, door de Staten-Generaal gesteld, staat ook,
dat niemand aan deze Synode mag twijfelen."
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De Gecommitteerden : „Wij willen uw conscientiën niet binden,
noch u het recht ontnemen, om uwe zaken te verdedigen, noch u op
eenige wijze te kort doen ; maar dewijl gij onderdanen zijt van de
Heeren Staten-Generaal, zoo gelasten wij u, de wetten en ordonnantiën van dezen te gehoorzamen.
Episcopius: „Nooit heb ik verwacht, dat wij door een resolutie
zouden gedwongen worden ; wij hoopten, dat onze redenen zouden
onderzocht worden."
Bogerman : „De Overheid heeft het oordeel over uw zaak aan deze
Synode gegeven; daarom hebt gij tegen de rechters, als zijnde incompetent, niets te zeggen, of gij betoont, dat gij alle wettig oordeel
ontwijken wilt."
Episcopius: „Wij ontwijken het oordeel niet, maar wij verzoeken,
dat partij geen rechter zal zijn."
Bogerman : „Wie begeert gij dan als rechter?"
Episcopius: „Laat er een conferentie tusschen partijen gehouden
worden."
Bogerman : » Een conferentie kan geen oordeel vellen ; daarom
verzoek ik u, dat gij vrij uit zegt, het oordeel van welke rechters gij
begeert."
Episcopius : „Daarop kan ik nu niet antwoorden ; al kunnen wij
geen anderen rechter aanwijzen, moet dit nochtans genoeg zijn, dat
partij geen rechter wezen kan."
Gecommitteerden : „Gij zijt onderdanen van de Heeren Staten-Generaal en gij hebt u aan hun wetten te onderwerpen."
Na eenige verdere discussie verzochten de geciteerden uitstel tot
den volgenden dag en copie van de resolutie der Politieken. Dit
werd hun toegestaan.

(Slot volgt.)

De resultaten van ons tegenwoordig
onderwijs.

''

Er is in de laatste tientallen jaren ongetwijfeld veel voor 't onderwijs gedaan.
In allerlei opzicht.
Wie wel eens afbeeldingen van schoolgebouwen heeft gezien, zoowel
in- als uitwendig uit de 17e of 18e eeuw, of wie onder ons heugenis
heeft van scholen voor 40, 50, 60 jaar gebouwd, en dan vergelijkt met
de gebouwen van tegenwoordig, kan niet anders dan van grooten vooruitgang spreken.
Wie lees- en leerboeken, voor ruim 100 jaar door het Nut uitgegeven,
toenmaals het beste, dat bestond, of zelfs boekjes van voor een halve
eeuw legt naast de tegenwoordige schooluitgaven, b.v. het Nederlandsch
Leesboek van Wouters en André of Bloei van Van Wijlen en Lens, zegt,
en moet zeggen: „Welk een verschil!"
Zoo zou men meer punten kunnen aangeven.
En toch, toch hoort men fluisteren, dat het onderwijs, ondanks de
millioenen er aan besteed, niet de resultaten geeft, die men er van
verwacht had.
En niet alleen fluistert men dat, maar een enkelen keer kan men de
bewering ook in officiëele stukken aantreffen.
Nog anderen gaan verder en beweren: we gaan achteruit, vroeger
was 't beter; toen ik op school ging, enz. enz.
Ik behoef niet aan te vullen; ge begrijpt, mijne hoorders, wat er komt.
Is er reden tot klacht en zoo ja, waarin ligt dat? Met dit te onderzoeken, zullen we ons ditmaal eenige oogenblikken bezighouden, in
de hoop, dat het juist stellen der diagnose ons zal kunnen leiden tot
het voorstellen der juiste geneesmiddelen.
Bij de klacht over resultaten van 't onderwijs, die beneden de verwachting bleven, onderscheide men goed, vooral als deze uiting zoekt
in den vorm: vroeger was 't beter.
Beets zei reeds:
„Lofredenaars van 't Vroegere zijn verdacht,
Zij scheppen zich Illusies van 't Verleden.
1

) Lezing, gehouden op de jaarvergadering van C. N. S. te Utrecht, September 1917.
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En inderdaad vinden we, als we gaan onderzoeken, bij de klagers van
heden een voorstelling van het vroegere, die óf op te bepaalde personen,
df op te bepaalde feiten, áf op te bepaalde onderdeelen betrekking heeft,
om als algemeen van strekking te mogen worden aangenomen.
We hooren, dat mijnheer A. het onderwijs, in zijn jeugd ontvangen,
roemt; óf dat meester B. aan zijn leerlingen uitstekend onderricht gaf,
óf ook, dat dit of dat vak aan de een of andere school met uitnemend
gevolg beoefend werd. Maar dit alles is te particulier om daarop de
algemeene conclusie te bouwen: vroeger was 't onderwijs beter dan nu.
Met „vroeger" wordt dan bedoeld de jeugd van den klager, laat ons
aannemen ongeveer een halve eeuw terug. We leefden toen nog onder
het regime der wet van 1857, de jaren, waarin van allerhande zijde,
niet het minst door de Moensen en de Kerdijken, geroepen werd om
onderwijsverbetering. Uit het laatste van dien tijd zijn ook mijn eigen
jeugdherinneringen. Als ik deze raadpleeg en die aanvul met wat ik
in later tijd zag en hoorde, dan wil het mij voorkomen, dat de openbare
dorpsschool, die ik van 1874 tot 1881 bezocht, tamelijk wel het gemiddelde representeert. 't Gebouw bestond uit 3 lokalen, zonder gang. De
kleeren werden deels geborgen in een klein portaaltje, deels aan kapstokken achter de klassen. 't Licht was overvloedig, maar viel in alle
lokalen binnen van achter, in één bovendien van rechts, in een ander
van links. In ieder lokaal 2 rijen van 6 banken, zonder rugleuningen,
ieder voor 6 leerlingen geschikt. De school kon dus 216 leerlingen
bergen en was gewoonlijk tamelijk bezet.
Het onderwijs werd gegeven door een hoofdonderwijzer, een hulponderwijzer en een onderwijzeres. Ieder had dus 2 klassen. In mijn
leertijd was er 2 maal verwisseling van hoofd. Het eerste hoofd werd
naar een groote stad benoemd. Zijn plaatsvervanger, een Amsterdamsch
onderwijzer, ging na 2 jaar weer als hoofd naar Amsterdam terug.
De derde, eveneens een onderwijzer ut de hoofdstad, is gebleven, tot
hij eenige jaren geleden gepensionneerd werd. Hier blijkt voldoende
uit, dat de leiding aan meer dan middelmatige handen was toevertrouwd. Ook de onderwijzeres was een uitnemende kracht. In later
jaren heeft ze met eere als directrice eener Rijksinrichting een zeer
verantwoordelijke plaats ingenomen. De onderwijzer der middelklassen
was minder. Zijn paedagogiek bevatte twee stelregels: de eerste: „wie
verdient, moet hebben"; de tweede: „wie niet hooren wil, moet voelen".
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En nu het onderwijs. In de aanvangsklasse werd Bouman gebruikt
voor .lezen, toenmaals nieuw. In de verdere klassen o.a. de boekjes
van Bosman en van Oostveen. Ik heb den indruk, dat er van lezen
nogal werk werd gemaakt. Onze bovenmeester trachtte ons ook thuis
aan 't lezen te krijgen. Voorts had hij een uur in de week in zijn klasse
afgezonderd voor voorlezen, en dat deed hij heel goed.
Voor 't rekenonderwijs stond in de le klasse een telraam. Andere
hulpmiddelen waren er niet. We cijferden veel en kregen later de rekenboekjes van Boeser. In de hoogste klassen ging het sommen maken
hoofdelijk, en een enkele vlugge jongen bracht het wel tot de. 3e verzameling van Boeser.
't Schrijven had in de 3 laagste klassen op de lei plaats. In de 4e
kregen we pen en papier en schreven middelgroot. In de laatste helft
van de 5e en in de 6e klasse schreven we klein naar een voorbeeld op
't bord. Uitgezonderd dit schoonschrijven had alle werk op de lei plaats,
behalve dat in de hoogste klasse enkele vlugge jongens de uitgewerkte
sommen, halve stijloefeningen, in 't schrift mochten overschrijven.
„Halve stijloéfeningen", want onze meester bleek op 't punt van rekenen
ook een man, die met zijn tijd meeging. 't Oude geestdoodende formalistische rekenen moest vervangen worden. „Als je 't bij rekenen maar
begrijpt, hoef je niets te onthouden", zei hij ons.
Zingen deden we met voorliefde. Meester had zelf een mooie stem
en hield van 't vak. We zongen twee- of driestemmig, moesten goed
letten op zakken en op de -dynamische teekens.
Hoe de kennisvakken behandeld werden, daarvan is me weinig bijgebleven. Aardrijkskunde bestond, voor zoover ik mij herinner, uit aanwijzen en noemen op de kaart, altijd dezelfde namen in dezelfde volgorde.
Wat Ned. Taal betreft, eens in de week schreven we verbuigingen
en vervoegingen naar 't gegeven voorbeeld en maakten voorts veel
opstellen. Zijn opstel voor de klas te mogen oplezen, was een heele eer.
Het schoolverzuim was bij ons op 't dorp niet groot.
Wat het te vroeg van school afgaan betreft, dat begon te verminderen
onder den invloed der toenmaals nieuwe wet op den kinderarbeid van
Van Houten. Op het relatieve verzuim oefende meester veel invloed
ten goede door persoonlijk bezoek aan de ouders en door toekenning
van belooningen en eereblijken. Maar ik meen, dat onze school zich
hierin bijzonder gunstig onderscheidde.
-
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Vat ik alles samen, dan zou ik deze conclusie willen trekken:
1. De zorg voor den lichamelijken welstand der leerlingen was nog
zeer gering. De verbeteringen dienaangaande, uitkomende in meer
geschikte banken, goed ingerichte privaten, berging der kleeren,
behoorlijke ventilatie en verwarming moest nogkomen.
2. De groote klassen maakten het voor den onderwijzer soms
moeilijk op de behoeften der afzonderlijke leerlingen te letten.
Ook was de verhouding van onderwijzer tot leerlingen soms min
of meer vijandig en de tucht werd dikwijls nogal hardhandig
uitgeoefend.
3. De groote meerderheid der leerlingen kwam niet zoo ver als
tegenwoordig.
4. Lezen, schrijven en rekenen werden behoorlijk verzorgd; van de
bijvakken kwam niet veel terecht.
5. Het klassikaal onderwijs vierde nog niet zijn absolute triomfen;
de vlugge leerlingen profiteerden daardoor soms beter, vooral
bij 't rekenen.
En daarom geloof ik, dat de lofredenaars van 't vroegere in zake de
resultaten van 't onderwijs te veel zien op wat met enkelen gebeurde,
en te weinig in 't oog houden hoe het de overgroote meerderheid der
leerlingen verging; en dat we dus in 't algemeen kunnen spreken van
vooruitgang, dat het peil van 't onderwijs is verhoogd.
Ik wensch met die uitspraak niet op te treden als lofredenaar van
't tegenwoordige. Er zijn ook nu klachten over de resultaten van 't
onderwijs, en 't komt mij voor, dat het zijn nut kan hebben te onderzoeken, wat er in die klachten waars schuilt.
Een van de oorzaken, waardoor m. i. 't hedendaagsche onderwijs
niet die vruchten draagt, welke billijkerwijze er van verwacht mogen
worden, is 't te ver drijven van, 't angstvallig vasthouden aan 't klassikaal onderwijs.
De school gaf in vroeger eeuwen hoofdelijk onderwijs. De kinderen
leerden ieder afzonderlijk hun les en kwamen ze op hun beurt bij den
schoolmonarch, in zijn lessenaar gezeten, opzeggen. De 19e eeuw bracht
daar verandering in.
In 1835 schreef Brugsma in zijn „Kort overzicht der Leer van de
Opvoeding en 't Onderwijs": Kan en mag er dus geen hoofdelijk onderwijs plaats hebben, - dan zal men een vereeniging van kinderen, die
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dezelfde vorderingen bezitten, niet alleen voor gepast, maar zelfs voor
zeer noodzakelijk rekenen. Men heeft eerstbeginnenden, aanvankelijk
geoefenden en verder gevorderden in eene school. Vandaar de hoofdonderscheiding in drie klassen, welke, naar de plaats hebbende behoefte,
weder in Bene, twee of drie afdeelingen verdeeld worden. Die klassikale
verdeeling is middel, en geen doel. Doch juist, omdat zij een middel,
en een voortreffelijk middel is, moet men aan hare invoering en instandhouding waarde houden."
Twintig jaar later schreef J. W. Regt 1 in zijn „Practische Onderwijskunde": „Wie zou niet moeten toestemmen, dat het geven van klassikaal
onderwijs een onberekenbare weldaad is, die wij aan de schoolverbetering te danken hebben? Daardoor ontstaat de mogelijkheid om echt
vormend te onderwijzen, en aan de ontwikkeling der zielsvermogens te
arbeiden. Daardoor. wordt de levenwekkende en alles bezielende kracht
in de school verkregen, waardoor zij inderdaad waarde en beteekenis
verkrijgt. En onderwijzer èn leerling worden er door geboeid. Voor beiden
is de school daardoor een plaats van uitspanning bij inspanning."
En als weer 20 jaar later, in 1877, R. R. Rijkens zijn „Beknopte
Opvoedkunde" in 't licht geeft, is de jubelzang minder hoog gestemd
dan bij Regt, maar hij kent ook nog slechts voordeelen van 't klassikaal
onderwijs.
In de latere jaren komen echter de bezwaren, en ook in de paedagogische leer- en handboeken vindt men er den terugslag van: „verschil
in aanleg bij de leerlingen, 't individu gaat in de massa verloren, nadeelige werking van 't schoolverzuim, premie op de middelmatigheid, enz.
Die bezwaren hebben in de laatste jaren doen zoeken. naar middelen
ter genezing, als scholen of klassen voor minder begaafden; zelfs vraagt
men in den laatsten tijd afzondering van meer begaafden. 2
Nu is 't allerminst mijn doel niet te erkennen de voordeelen aan 't
klassikaal onderwijs verbonden, nog minder wensch ik terug te keeren
tot toestanden uit de 17e of 18e eeuw, maar wel geloof ik, dat wij,
onderwijzers, groot geworden onder de lofzangen ter eere van 't klassikaal onderwijs, te veel uit het oog verloren hebben, wat reeds Brugsma
)

)

1) De eerste druk verscheen in 1854. 't Citaat is genomen uit den 4en druk 1865.
2)Zie o.a. Dr. H. Cannegieter Tz. Afzonderlike Scholen voor Meerbegaafde
Leerlingen. Baarn, Hollandia•Drukkerij.
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van dezen onderwijsvorm zei: „Zij is middel, geen doel". We hebben,
misschien onbewust, de leuze aangeheven: voor alles klassikaal. En we
hebben, tot in de hoogste klasse toe, trouw het voorbeeld laten schrijven:
le regel, 2e regel enz. We hangen bij 't teekenen voor de geheele klasse
één plaat op of we zetten één teekening op 't bord. En alle jongens
maken netjes dezelfde paragraaf sommetjes als ze ze maken , of
dezelfde taaloefening.
Een hoofd van een school zei me voor enkele jaren eens: „In mijn
11 e en 12e klasse heeft - ieder zijn rekenboek, de een zit aan som 50,
en de ander aan 80, en de derde aan 200." Hoe gering is 't aantal onder
ons, dat zoo iets ook aandurft. Wat miskennen we, door het angstvallig
klassikale, niet het feit, dat God Zijn gaven niet aan ieder op dezelfde
wijze en in dezelfde mate geeft, tot schade van ons onderwijs en de
resultaten er van.
Een tweede reden, waarom ons onderwijs van tegenwoordig niet de
vruchten draagt, die we er van mochten verwachten, is deze: de onderwijzer praat te veel, de kinderen doen te weinig.
Door niemand is dit snijdender aangewezen dan door Dr. J. H. Gunning in zijn Paed. Opstellen (Ie bundel, pag. 239-242).
En dit alles geschiedt te goeder trouw. De mannen, wier bezigheid
Dr. C. schetste, verbeelden zich werkelijk goed en degelijk onderwijs
te geven. Vanwaar die zonderlinge dwaling? Ze hebben het zoo geleerd.
Het is toepassing, zij het dan ook verkeerde, van paedagogische beginselen als deze: 't onderwijs volge den inductieven weg, de moeilijkheden
moeten gesplitst worden, en dergelijke. Er is geen vak, dat daaronder
meer geleden heeft dan het rekenen. Wat er onderwezen moet worden
van dat vak, beweegt zich uiteraard op beperkt terrein; hoofdzaak is:
vaardigheid in de toepassing der geleerde bewerkingen. Gezonde inrichting van dit vak zou dus zijn: leer de bewerkingen en laat dan
veel doen.
Naar dit systeem waren de boekjes van Boeser ingericht, die sommigen zich uit hun jeugd nog wel zullen herinneren. Maar Boeser is
achter de bank geraakt. De jongens moesten begrijpen. En om te begrijpen, moest er worden verklaard. En om te kunnen verklaren, moest
stukje voor stukje de zaak worden uitgelegd. „Bij het rekenen", zei mijn
onderwijzer tegen mij, 12- à 13-jarigen jongen, „bij het rekenen behoef
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je niets te onthouden, als je 't maar begrijpt". En om alles duidelijk te
maken, moest de onderwijzer veel praten, en deden de kinderen weinig..
Er is de laatste jaren wel reactie. Onder de rekenmethoden van den
laatsten tijd zijn er, die het doen op den voorgrond stellen. Voor eenige
jaren verscheen er een onder den titel: Begrijpen, maar dan ook doen".
Dien kant moet het heen. Ik geloof zelfs, dat we in sommige gevallen
niet moeten terugdeinzen voor doen zonder begrijpen.
En met het lezen is het niet anders. Hoeveel van den tijd, voor het
lezen bestemd, gaat verloren met verklaring van de leesles. Verloren
tijd mag het heeten, omdat het lezen zelf er dikwijls bij inschiet. Ik
bedoel natuurlijk niet, dat alle bespreking, alle verklaring uit den booze
is, maar wel is verderfelijk de nieening, dat er met alle geweld bij iedere
les verklaard moet worden, dat men gaat verklaren en bespreken, omdat
het zoo hoort bij een fatsoenlijke leesles. Verklaar, best; maar doe het
kort, zakelijk, op den man af en niet anders dan wat strikt noodig is.
En zorg, dat bij de leesles de jongens lezen.
Uit den aard der zaak is op kleinere scholen het gevaar voor te veel
praten veel minder dan op kleinere, waar 't hebben van twee of meer
klassen den onderwijzer dwingt de kinderen meer te laten doen en
't praatgevaar dus beperkt wordt. Daar staat natuurlijk tegenover, dat
een praatgraag onderwijzer aan een dergelijke school nog meer
kwaad doet.
Over 't algemeen kunnen scholen met drie leerkrachten, dikwijls ook
die met twee, wat de resultaten van 't onderwijs betreft, de vergelijking
met scholen met een volledig klassenstelsel, best doorstaan. Voor een
groot deel is dit m. i. 'toe te schrijven aan 't zooeven besprokene.
Een derde oorzaak van de mindere resultaten van ons onderwijs zou
ik aldus willen formuleeren: er is dikwijls gebrek aan inzicht in den
aard der leerstof.
Eenerzijds openbaart zich dit in het willen behandelen van leerstof,
die voor de lagere school niet geschikt of te hoog is, b.v. een aantal
onderwerpen uit de cultuurgeschiedenis, sommige dingen van aardrijkskunde en vooral van physica. Daarbij vergeet men telkens weer den
eisch van schriftuurlijke paedagogiek: leer den jongen de eerste begin-selen naar den eisch zijns wegs.
Anderzijds tracht men, behoorlijk voorbereidende en alle moeilijkheden
.
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effenende, de leerstof, die meer geschikt is voor de laatste schooljaren,
over te brengen naar het begin van den leertijd.
Maar ook en vooral komt het voor, dat men van 't een of ander vak
niet dat deel neemt, dat het meest in 't belang van 't kind is. Ik denk
hierbij speciaal aan 't onderwijs in Ned. Taal. Treurig is het, maar waar,
dat het leeuwendeel van den beschikbaren tijd wordt gebruikt voor
grammatica, voor spelling en verbuiging, terwijl aan de schriftelijke of
mondelinge uitdrukking der gedachten niets of haast niets wordt gedaan.
In 1910 hebben de Inspecteurs van C. N. S. bij hun schoolbezoek in
't bijzonder het stelonderwijs nagegaan. In 8 van de 49 scholen vond ik
dat jaar in 't geheel geen stelonderwijs, d. w. z. in 10 % der scholen
bestond het onderwijs in Ned. Taal uitsluitend in onderwijs der vormen.
Voeg ik bij de genoemde 8 de 9 scholen, waarin men pas in 't 6e leerjaar
met het stelonderwijs begon, dan kom ik tot ongeveer 35 %. Dat wil
nog niet zeggen, dat in de overige 65 % 't stelonderwijs zijn wettig
deel kreeg. In de meeste scholen was 't hoogstens eenmaal per week
aan de orde, tegen vier- of vijfmaal per week 't grammaticale deel. Is
het dan te verwonderen, dat leerlingen van dergelijke scholen verlegen
staan, zoodra het leven van ze eischt een eenvoudige mededeeling ten
papiere te zetten. En laat ons nu niet de meening koesteren, dat in
dergelijke grammatica-scholen de leerlingen met minder fouten schrijven
dan in de andere. Ja, misschien -bij een invuloefening, maar zeker niet,
als ze op eigen wieken moeten drijven.
In verband hiermede staat ook het feit, dat de kennisvakken te dikwijls behandeld worden zonder te zorgen voor de noodige memorisatie,
verwerking en herhaling. Onder de kennisvakken wensch ik in dit verband ook de Bijbelsche geschiedenis opgenomen te zien. Ik weet wel,
dat het onderwijs daarin nog een ander doel heeft dan vermeerdering
van kennis. Maar dat sluit vermeerdering van kennis en opneming in
het geheugen niet uit. „Niet in het van buiten leeren steekt het gevaar,
maar daarin, dat men van buiten laat leeren wat onnoodig is en de
moeite niet waard, of wat niet goed begrepen is en verstaan, wat werktuigelijk werd opgenomen, terwijl de aandacht er niet bij was. Ook
daarin kan het gevaar bestaan, dat bij het van buiten leeren de eerbied
uit het oog wordt verloren, dat plat en alledaagsch wordt gemaakt wat
hoog en heilig behoorde te zijn. ,Men kan dat alles echter keeren door
ook aan hetgeen letterlijk in het geheugen moet worden opgenomen
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de vereischte aandacht te wijden, zoowel aan de stof die opgenomen
wordt als aan de wijze waarop dit geschiedt." 1
)

Ik kom tot een vierde punt. Papier is geduldig. Op papier staat het
leerplan, dat iedere school volgens de wet moet inzenden bij het Rijksschooltoezicht. Ik heb van heel wat scholen het leerplan gezien in de
laatste jaren. Maar hoe dikwijls heb ik dat onbevredigd weer neergelegd. Bijna altoos vond ik algemeenheden en haast nooit een uitgewerkt plan. En dat laatste is toch te betreuren. 't Is m. i. ook van invloed
op de resultaten van 't onderwijs. Zie, ik kan me begrijpen, als iemand
voor de eerste maal als hoofd geroepen wordt een leerplan samen te
stellen, dat hij dat theoretisch doet en algemeen blijft. Maar zou het
goed zijn, dan behoorde toch in den loop der jaren 't algemeene aan
de - praktijk te worden getoetst en behoorde men te komen tot een uitwerking van 't generale, zoodat men van tijdstip tot tijdstip wist, wat
men - te doen had. Men zal mij tegenwerpen : en dan de vele onvoorziene
of soms voorziene moeilijkheden, als schoolverzuim, ziekte -van de onderwijzers, vacaturen et tutti quanti. Laat me met wijziging van een bekend
gezegde daarop antwoorden: de onderwijzer behoort boven het leerplan
te staan. Aan 't onmogelijke is niemand gehouden. Daarover gaat het
niet. Maar dunkt u zelf ook niet, dat een dergelijke samenstelling en
uitwerking van 't leerplan doodend is voor de sleurbacteriën? dat het
frisch doet blijven? dat het ook bewaart voor toegeven aan particuliere
liefhebberijen? Nu komt het wel voor, dat men zes weken voor 't eind
van 't leerjaar met schrik ontwaart, dat men niet klaar zal komen.
Heusch, ik . zie geen spoken op den weg. Het is mijzelf meermalen
voorgekomen, dat ik in Februari of Maart - in een school komende, waar
de cursus met April ten- einde liep, bij een les in Vad. Geschiedenis het
jaar 1672 hoorde behandelen of den vrede van Munster of zelfs 't 12.-jarig
Bestand. En al is 't niet altijd zoo erg, hoe het onderzoek der Inspecteurs
van C. N. S. iw 1909 aantoonde, dat de 19e `eeuw bijna nooit behandeld
werd, is misschien nog niet uit het geheugen verdwenen:
Daarom meen ik, dat meer -systeem een factor kan zijn, die het -onderwijs op ' hooger peil brengt. Daartoe behoort ook, vooral in groote
scholen, de -zorg, dat de geheele school een eenheid blijft, - een zorg, die
uit den aard - der zaakbij het hoofd berust: En daartoe-ontbreke in- geen
1

) Woltjer. Godsdienstonderwijs, pag. 26.
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enkele school het klasse-schrift. Ik zal deze laatste punten thans niet
nader uitwerken.
Zou, heeft misschien iemand zich wel eens de vraag gesteld, zou 't
aantal vakken, dat we op de lagere school te onderwijzen hebben, niet
te groot zijn en wordt daardoor niet afbreuk gedaan aan de resultaten
van 't onderwijs? Ik durf die vraag noch bevestigend noch ontkennend
beantwoorden. De rij vakken van art. 2 is eerbiedwaardig lang. Ze
wordt ook steeds langer. In een handomdraaien voegt onze wetgevende
macht' er zoo af en toe een paar dingetjes aan toe of werpt er ook wel
eens iets uit, maar als we onszelf de vraag stellen, welk vak zouden
we willen of kunnen uitschakelen, dan zou het er misschien juist mee
gaan, als met de kinderen in Ter Haar's „Huibert en Klaartje". Persoonlijk zou ik niet durven adviseeren tot weglating van welk vak dan
ook, tenzij misschien van de nuttige handwerken voor meisjes. Maar
wel is het jammer, dat onze schoolwet nivelleerend optreedt en voor
alle scholen in het land hetzelfde eischt, onverschillig of het Rotterdam
of Surhuisterveensterheide, den Haag of Larderen betreft. Daar staat
tegenover, dat aan den Nederlandschen onderwijzer binnen de grenzen
der wet verbazend veel vrijheid gelaten wordt; anders dan in het buitenland, is hij gewoonlijk volkomen vrij wat de hoeveelheid leerstof, de te
volgen methode, de te gebruiken boeken betreft.
Nu zou het, geloof ik, aan de resultaten van ons onderwijs ten goede
komen, indien van deze vrijheid een beter en een ruimer gebruik werd
gemaakt. Een beter gebruik, door meer te letten op de relatieve waarde
der vakken. Daaromtrent vindt men soms wonderlijke dingen. Zoo vond
ik eens op den rooster der 6e klasse van een gewone lagere school
!/2 uur voor zingen en 2s/ uur voor schoonschrijven, op een anderen
3/ uur voor natuurkennis en 2½ uur voor schóonschrijven, op nog een
anderen, zeer onlangs, Bijbelsche geschiedenis 21,4 uur, schrijven 4 1/
uur, Vaderlandsche geschiedenis 3/4 uur, natuurkennis 3/4 uur.
Een ruimer gebruik. Ik bedoel hiermee vooral, dat we ons moeten
beijveren de school zooveel mogelijk aan te passen aan plaatselijke
behoeften. Mijn vorige Inspectie omvat, zooals u bekend is, de ZuidHollandsche eilanden en waarden, Noord-Brabant en Zeeland, voor 't
grootste deel landbouwstreken. In 1909 gingen we het rekenonderwijs
na. Ik bezocht bij die gelegenheid een school, uitsluitend bevolkt door
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kinderen van landbouwers en arbeiders. Het hoofd klaagde over de
dwaze inzichten der ouders, speciaal wat het rekenen betreft. Kort te
voren had een vader, tevens bestuurslid, zich beklaagd, dat zijn twaalfjarigen zoon, die de school zoo ongeveer doorloopen had, geheel verlegen stond, als hij de opbrengst van een bepaald stuk land moest
uitrekenen, enz. Het was dezen onderwijzer nog nooit in de gedachte
gekomen zijn rekenonderwijs dienstbaar te maken aan de toekomstige
bestemming der kinderen. Hijvond het zelfs dwaas, dat genoemde vader
hem met dergelijke opmerkingen aan boord kwam.
In 't voorbijgaan mag ik nog wel even wijzen op gevaren, die bovengenoemde vrijheid meebrengt. „We leven in een vrijgevochten land"
is een uitdrukking die wij, Hollanders, graag in den mond nemen. En
omdat er in ons onderwijskundig Israël geen Koning is, doet een iegelijk,
wat goed is in zijn ooggin. Dat heeft een volslagen gemis aan eenheid
ten gevolge, wat vooral in de groote steden slecht werkt, waar door
verhuizing vooral 't zoo vaak voorkomt, dat kinderen van de eene school
naar de andere overgaan. Vaccine-biljetten met 5 à 6 afteekeningen zijn
geen zeldzaamheid. Een leerling, ten wiens name zulk een biljet staat,
kan in zijn 6 schooljaren een stuk of wat methoden voor rekenen of
voor taal gedeeltelijk hebben doorgewerkt. Hoe het er met zijn kennis
en vaardigheid uitziet, als hij, volleerd, de school verlaat, valt te beseffen. Meer eenheid, door overleg, tusschen de verschillende scholen,
zal vooral bij het bijzonder onderwijs, wel moeilijk te verkrijgen zijn,
maar indien er iets . in deze richting kon gebeuren, zou het werkelijk
tal van kinderen ten goede komen.
Is niet deze lezing, vraagt misschien één uwer, een requisitoir tegen
de onderwijzers geworden? Geenszins, mijne hoorders. Ik heb nu, als
ik mijn kweekelingstijd meetel, 35 dienstjaren bij 't onderwijs, en heb
in dien tijd in allerlei verhoudingen honderden onderwijzers ontmoet,
maar een luien schoolmeester heb ik zelden gevonden. Over ijver, toewijding, plichtsbesef van den Nederlandschen onderwijzer valt zelden
te klagen, dikwijls te roemen.
Wel heb ik gevonden gebrekkig-opgeleide onderwijzers, die door de
omstandigheden zich niet hadden kunnen verheffen boven 't peil hunner
opleiding en wien 't rechte inzicht in hun arbeid ontbrak. Wèl vond ik
dikwijls slecht-gesalarieerde onderwijzers, door zorgen voor 't dagelijksch brood gedrukt in de klasse, soms voortgejaagd na schooltijd om
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te trachten de te schrale ambtsbelooning door wat bijverdiensten te
vermeerderen.
Als hun school, hun klasse niet was, zooals redelijkerwijze verwacht
mocht worden, aan wien de schuld? Toch zeker niet in de eerste plaats
aan hen. Ik heb ook onderwijzers gezien, wier activiteit zich dermate
buiten de school ontwikkelde, dat in de school niet alles zóó was, als
het wezen moest. En die hen oordeelt, is de Heere.
Ik mag niet eindigen, zonder op nog een paar dingen te wijzen, die
den bloei van ons onderwijs kunnen bevorderen en de resultaten verbeteren. Er is hier in dit opzicht ook een taak voor de besturen en voor
de ouders.
Voor de besturen. In de eerste plaats door voortdurende belangstelling
te toonen in en zich op de hoogte te houden van den gang van zaken
in de school. Ook van de vorderingen en het gedrag der leerlingen neme
het nota. Voor goede onderwijzers kan het niet anders dan aangenaam
zijn, wanneer van de vruchten van hun arbeid wordt kennis genomen.
Het bestuur bezoeke daartoe trouw de school, liefst volgens rooster,
zoodat ieder lid het op zijn beurt doet. Deze samenwerking, dit samenleven met de onderwijzers zal de school als onderwijsinrichting en als
opvoedingsinstituut op hooger peil brengen en aldus aan de resultaten
van 't onderwijs ten goede komen.
Tot de taak van de besturen behoort de materiëele verzorging der
school. De wijze, waarop deze geschiedt, is van niet geringen invloed
op de resultaten van 't onderwijs. Gebouw en leermiddelen behooren in
behoorlijken staat te zijn en te blijven. Schoonmaak, verlichting, verwarming moeten goed zijn. Al deze dingen zijn niet 't onderwijs zelf,
maar influenceeren er toch dagelijks en direct op. En dan last not
least onze besturen hebben tot roeping te zorgen, goed te zorgen
voor de materiëele positie onzer onderwijzers. Dat is altijd waar, maar
er is misschien geen tijd geweest, waarin dat sterker in 't oog sprong
dan in de zeer buitengewone tijden, die we nu beleven. Deze goede
verzorging staat eveneens in rechtstreeksch verband met de resultaten
van ons onderwijs.
Ik weet wel, er is aan 't onderwijzersambt ook een ideëele
zijde, die doet zeggen 1
Ik antwoordde hem, dat ik liever f 1200
)

1)

:

„

Jonkman School met den Bijbel van 26 Juli 1917.
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wenschte te verdienen als onderwijzer dan f 12.000 in den handel."
Er is ook een leven des geloofs en des vertrouwens, dat niet als
woorden, maar als realiteit ziet:
„Hij zal hen nimmer om doen komen
In duren tijd of hongersnood."
En geloof me, broeders, in menig onderwijzersgezin is het in dezen
tijd dit vertrouwen, dat doet staande blijven. Maar het wil me voorkomen, dat de besturen onzer scholen niet de organen zijn om dat vertrouwen op nog sterker proef te stellen.
En ten slotte nog de ouders. Wat hebben die te doen in betrekking
tot de resultaten van ons tegenwoordig onderwijs? Zeer veel en op
velerlei manier. Voornamelijk echter negatief door de belemmeringen
weg te nemen, die den goeden gang van 't onderwijs in den weg staan.
Ik wensch daarbij alleen de aandacht te vestigen op een factor, die de
laatste jaren zich sterk doet gevoelen. Een feit is het, dat de Leerplichtwet ten platten lande het schoolverzuim eerder heeft in de hand gewerkt
dan tegengegaan. En dat geldt ook voor onze scholen. Het zou heerlijk
zijn, indien Christenouders zoo overtuigd waren van het noodzakelijke
van geregeld schoolbezoek, dat ze hun kinderen niet dan bij hooge uitzondering lieten verzuimen. Mij zijn gevallen bekend, waarin vóór de
Leerplichtwet 't schoolverzuim, ook wegens landbouwarbeid, tot een
minimum beperkt was door den persoonlijken invloed en den rusteloozen
arbeid van het hoofd der school. Toen de Leerplichtwet kwam, hebben
tal van ouders het landbouwverlof z66 opgevat alsof het vanzelf sprak,
dat nu hun kinderen zes weken zouden verzuimen en 't geregeld schoolbezoek is achteruitgegaan..
De overtuiging te wekken bij de ouders, dat van goed onderwijs geen
sprake kan zijn bij veel verzuim, is daarom aangewezen voor ieder, die
op eenigerlei wijze invloed uitoefenen kan: de onderwijzers, maar ook
de besturen, voorts de predikanten in hun veelvuldige aanraking met
de gezinnen hunner gemeenten. Huisbezoek en ouderavonden kunnen
hiertoe veel bijdragen.
Leiden.

J. SCHAAP

Hz.

Letterkunde en de aanstaande
onderwijzer.
Er zijn van die dingen, waarover we het zoo ongeveer allen eens
zijn en die we toch nalaten in te voeren, omdat......... en dan komt er
een bezwaar, dat we ook allen weer eenigszins moeten billijken. Zoo
gaat het nu ook met letterkunde op de inrichtingen, - die opleiden voor
de hulpakte.
„Ja, dat zou wel goed zijn, en we doen het dan ook op de Kweekscholen, maar op de Normaallessen hebben we onoverkomelijke bezwaren."
Toch geloof ik niet, dat die bezwaren zoo groot zijn, dat op de
Normaallessen het vak eenvoudig aan den kant gezet moet worden. Ik
wil in dit opstel de voordeelen en de bezwaren nagaan, in de hoop, dat
hier of daar een taalleeraar de proef met mijn surrogaatmiddeltjes zal
willen nemen. Ik richt mij dus in hoofdzaak tot hen, die zoo graag aan het
vak zouden doen, maar die door de bezwaren, noode, de zaak laten
rusten.
De voordeelen.
De taalleeraar heeft bij de opleidingsinrichtingen voor de hulpakte
met zijn grooter of kleiner aantal lesuren er in de eerste plaats voor te
zorgen, dat zijn leerlingen bij het examen een voldoende cijfer voor taal
halen. Wie dat uit het oog verliest, ter wille van wat ook, voldoet niet
aan den eersten eisch van zijn betrekking. Iemand, die de huidige eischen
voor het examen zoo onredelijk vindt, dat hij zich er slechts met moeite
toe krijgen kan, daarvoor zijn leerlingen klaar te maken, moet voor zijn
betrekking bedanken tot tijd en wijle de eischen zoo gewijzigd zijn,
dat hij er zijn volle kracht aan geven kan.
Bij verreweg de meeste commissies is het nog zaak, dat de candidaat
goed beslagen ten ijs komt, wat grammatica betreft. Ja, menig mondeling examen is van het begin tot het eind puur grammatica. Is het te
verwonderen, dat spoedig ook de taallessen zich enkel op het gebied
der spraakkunst bewegen? Maar ach, wat is er het gevolg van? In vele
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gevallen is het: lesje leeren, lesje opspuiten, boekje er in stampen en
op het examen . opdreunen, als bij ondergeteekende. Het grootste deel
der studenten hebben dan ook geen . gemoedsbezwaren tegen het volgende ' rijtje besmettelijke ziekten, waarvoor men zich wachten moet:
roodvonk, Terwey, cholera, Den Hertog, mijnheer Die (de taalleeraar),
de bof. Van boffen spreken velen, die met een zes voor taal van het
examen terug komen.
En nu 'toch maar week uit, week in, voort te gaan met de grammatica,
les - na les: er wordt soms veel van het uithoudingsvermogen van de
leerlingen gevergd. Zeker, er zijn lesgevers, die ook de spraakkunst zoo
geestig kunnen variëeren, dat er met genoegen naar geluisterd kan
worden voor de zooveelste maal. Maar toch, het hoofd wordt gevuld,
maar het hart krijgt niets.
Daar zitten ze op de banken, de jonge menschen in de ontplooiïngsperiode van het leven; de akker van hun geest ligt gereed om het zaad
op te vangen en wij, taalleeraars doen, alsof we het niet zien, of het
ons niet aangaat. Zij vragen brood en wij geven een steen, zelfs *wel
een schorpioen voor een visch. De Bijbelsche geschiedenis-, natuurkunde- en geschiedenisles geven ei, maar van ons krijgt men de schaal,
vorm en geen wezen. Dat valt, ons niet altijd zoo sterk op, maar toch
wel zoo nu en dan. Deel in een hoogste klasse een Pantheonnummer
van Potgieter uit, vertel iets van Potgieter's ingetogen, weinig eischend,
hoogstaand leven en ga dan in eenige lessen zijn „Jonge Priester" lezen.
Met welk een interesse volgt men u, de stof pakt hen plus den leeraar.
Zie maar aan het slot, als ge besluit: „En wij, die weten, wat de strijd
met -zijn hartstochten een mensch kost, begrijpen heel goed, wat Potgieter heeft willen zeggen; verander maar „Jonge Priester" in „Jonge
Christen" en wij lezen het heele gedicht zonder stooten door".
De opstellen, die ge in de eerste maanden ontvangt, bevatten opmerkingen, woorden, zinswendingen, die u bewijzen, dat Potgieter werkt,
dat de les doorwerkt. Geen wonder: toen hebt ge wat aan het hart,
den geest, de ziel, gegeven; het kan me niet schelen, hoe ge het noemen
wilt, maar dit - is zeker, dat het. 't betere deel in 'den jongen mensch,
zijn eigenlijke ik is, tot wien ge gesproken hebt. Maar .des te meer laten
u de resultaten *van zulk een les - ook zien, hoe arm aan inhoud uw
andere lessen doorgaans zijn: schaal en geen ei.
Behandel den joligen Staring, om ook de grappenmakers' in de klasse
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te laten genieten van den kostelijken onzin, waarin hij slag op slag zijn
rake opmerkingen verstopt. En als dan een huisgenoot van een uwer
leerlingen u meedeelt, dat de leerling toch zoo genoten heeft van „De
hoofdige Boer", vat dan dit bedoelde pluimpje meer gerust op als wat
anders en denk: „Hoe saai moeten de andere lessen dan wel zijn, als
die ééne zoo opvallend interessant gevonden wordt."
Maar wij hebben geen tijd om ons over zulke philosofische beuzelingen te bekommeren, we hebben wel wat anders te doen. Of
dacht je soms, dat ik hebben wou, dat die jongen me a.s. Mei met een
vier terug komt? „Piet, zie je ze weer vliegen, vertel me dan eens
jochie, hoe je „jochie" eigenlijk zou moeten schrijven volgens de Spelling van De Vries en Te Winkel? Zoo, weet je het niet? Doet er niet toe,
als je het dan maar weet." Ongelukkige stumperds, ze weten allen,
wat er met dan bedoeld wordt.
Want er is maar één vraag en dat is: „Heb je het noodig voor het
examen?" De jonge menschen zitten , daar voor ons met een hart vol
vragen over het geheimzinnige leven, angstig trillend en huiverig bevend
voor dingen, die zij vermoeden, omdat zij „Wistik" reeds ontmoet hebben. Maar wij willen niet optreden als een betere Pluizer en een liefdevoller Cijfer. Als ze met Mei maar geen vier halen. We denken er niet
aan, dat een egoïst-lesgever niet anders kan dan materialist-leerlingen
tokken. Straks vraagt ook de leerling niet anders dan: „Heb je het
noodig voor het examen?" En de sluipmoord wordt voor de zooveelste
maal door ons in het geniep gepleegd: de zeventienjarige overziet met
vroolijk oog het leven, dat nog vóór is en omvat zooveel mogelijk, liefst
alles (sweet seventeen) Straks komt het leven en zal hem leeren,
dat hij ter zijde aan beide kanten wat moet laten liggen, dat hij niet
omvatten kan; dat de lichtbundel, dien zijn oog kan opvangen, steeds
smaller wordt; 'het leven zal hem leeren, dat de divergeerende lichtstralen van zijn zeventienjarig leven elkaar steeds meer naderen ' en
evenwijdig worden. En wij, egoïstische taalleeraars, willen hem nu reeds
dwingen de lijnen convergeerend op 1 April te richten. Dat is sluipmoord.
Straks zal een oud-leerling, na een paar buitelingen in het volle leven,
bij ons komen, en er ons aan . herinneren, dat er ergens staat:
,,Och, had mijns vadérs hand den sluier van het leven,
Voor 't vurig jongske toch bedachtzaam opgeheven.........
Dan kromp nu niet......... mijn......... ".
-

-

-
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Neen, wij willen dat alles niet, we overdrijven onze eigen fouten
om te laten zien, wat we doen. Maar we willen onzen leerlingen ook
op de taalles wat meegeven voor het geestesleven, wij willen hen een
blik Iaten slaan in het geestelijk leven, in het innerlijke leven van hun
tijdgenooten en voorgangers om hen zoodoende, kon het zijn, toe te
rusten voor den strijd met zich zelf, die ook hen wacht; wij willen
aan letterkunde doen, ter wille van het innerlijke leven onzer leerlingen.
Maar behalve de grammatica-eisch is er nog een voor het examen:
de candidaat moet ook zonder taalfouten een opstel maken en bewijzen,
dat het gelezene begrepen wordt. Stijl dus. En we nemen Duyser I en II
en misschien nog wat anders, en zetten het er flink in. Uitdrukkingen
worden geleerd en dan vooruit maar, zaalwaarts. Ik weet wel, ik overdrijf, maar gevallen als de volgende komen voor bij candidaten, die
bovenbedoelde boekjes er goed „ingezet hebben".
Examinator: „Hij stond vroeg op en schoor zich in het schemerlicht
op den tast. Wat beteekent dat: „op den tast".
Candidaat: „Hij ging op een bankje staan. Nee, hij ging op tafel zitten".
Examinator: „U zegt: De hond zette een hooge kam op, is dat wel
goed gezegd, hier?"
Candidaat: „Ja, in Pluim staat: Een hooge kam opzetten beteekent.
boos worden, en de hond was toch nijdig."
Wie gelegenheid heeft, van nabij kennis te maken met jonge onderwijzers, zal het met mij eens zijn, dat er aan den eisch: Blijken geven,
het gelezene te begrijpen, nog al wat mankeert, ook bij overigens flinke
koppen en ijverige werkers. Zou het misschien ook daar vandaan kunnen
komen, dat die stijlboekjes niet dat gegeven hebben, wat wij er van
verwachtten? Er zijn toch twee stijlboekjes van Duyser voor de hulpakte, dan moeten wij ze toch ook doorwerken? Wel zeker, en straks
komt er een stijlcursus uit met zes deeltjes en dan moeten de zes er in.
Neen, met stijlboekjes alleen komt men er niet, nog met geen 40
deeltjes, onze taal is er te rijk voor, het aantal woorden, zinswendingen,
uitdrukkingen is zoo groot, dat het geen doen is, die in lijstjes' te verzamelen. Daarbij komt "nog, dat die stijllijstjes geleerd, opzettelijk geleerd moeten worden. Het leesboek geeft.* dat alles in • zijn verband en
dan verbindt de inhoud 'zich heel • wat' makkelijker met den vorm, dan
wanneer, alles los van • elkaar staat.• Een' stijlboekje, heel goed, maar
dan bij wijze van * herhaling, zoo, dat minstens driekwart van de stof
-

-
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reeds bekend is voor de klasse en alleen hier en daar wat moet worden
opgeborsteld. En de rest van den tijd kan vruchtbaarder besteed -worden
aan het lezen van hedendaagsche lectuur voor het begrijpen van- de
levende taal. Letterkunde willen we dus heel veel in de opleiding voor
de hulpakte, ter wille van de vormen, waarin de stof gegoten is.
Dat het voor de jonge menschen heel goed is, indien ze al wat van,
letterkunde weten, als ze met de hoofdakte-studie beginnen, dat zijn
we ook weer allen met elkaar eens. Dat blijkt maar al te duidelijk,
als we de moeilijkheden zien, waarmede sommige onderwijzers te
worstelen hebben, als ze vroeger nooit iets aan dit vak gedaan hebben
en nu hopeloos personen en feiten met elkaar verwarren. Dit geldt nu
ook wel voor Algemeene Geschiedenis en Natuurkunde, b.v., maar bij
die vakken kan, geloof ik - niet zoo makkelijk als bij letterkunde een
gedeelte van het gebrek ondervangen worden. Dat er nog onderwijzers
in de wereld komen, die nooit iets van letterkunde hebben opgestoken,
bleek mij dezer dagen nog. Namen als Poot, Da Costa waren nooit
gehoord door iemand, die al twee jaar in de school stond.
Ik geloof, dat niemand mij zal tegenspreken, als ik beweer, dat het
om verschillende redenen goed is, dat er bij de opleiding voor onderwijzer aan letterkunde gedaan worde, afgescheiden van de vraag, wat
men er aan doet. Over letterkunde-geschiedenis heb ik natuurlijk , niet
gesproken.
De bezwaren.
Ja, die zijn er, en vele ook. In de eerste plaats het bezwaar, dat er
geen tijd voor is. Maar aan dit bezwaar, meen ik, is tegemoet te komen.
Wanneer we geen tijd hebben om een afzonderlijke les voor letterkunde
te reserveeren, dan hebben. we nog wel andere oogenblikken, waarin
we er wat aan doen kunnen.- Daar is in de eerste plaats - de leesles.
Wanneer wij daar in de eerste plaats voor hebben te zorgen, dat de
leestoon in orde komt, dan is er toch niets tegen, dat we onze stof
ook kiezen met het oog op bekende personen uit deze eeuw . of de
vorige. Als we b.v. uit de Camera een hoofdstuk in zijn geheel - zonder
eenige interruptie laten voorlezen- door een leerling, die voor de klas
staat, dart is dit een goede oefening voor den leestoon en meteen is er
aan mijn verlangen voldaan. De leerling, die zoo op de Ieeslés kennis
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maakt met Camera, Justus van Maurik, Seerp, Anema, enz., terwijl de
leeraar vooraf een weinig van de wetenswaardigheden van deze schrijvers zegt,. deze leerling zal straks niet geheel onvoorbereid beginnen
met zijn hoofdakte-studie.
Er is nog een middeltje, lapmiddeltje. We hebben de grammatica er
in te zetten en, evenals bij ieder . vak, bestaat dat lesgeven in twee
onderdeelen: eerst de stof er in zetten en daarna verwerken, toepassen.
Nu kunnen we gerust zeggen, dat de helft van den tijd moet besteed
worden aan het toepassen, en dan gebruiken we b.v. voor de zinsontleding die u voor mijn part geheel cadeau krijgen kunt zoo'n
heerlijk boekje met zinnen ter ontleding, Schutte b.v. Eerst een zin over
de koffie op Java, en de volgende gaat over het nut der tegenspoeden.
Het doet er ook niet toe, waar die zinnen over loopen; er is toch
niemand, die er acht op geeft, wij zijn met den vorm bezig en de inhoud
raakt ons niet. Het is me zelfs in een flinke klas overkomen, dat we met
zijn allen zeer actief een zin ontleed hadden, waarin de grootste onzin
stond door een drukfout, en dat we het geen van allen gemerkt hadden.
Geen wonder, dat het niet alle leerlingen gelukt alle gedachten lang
bij dit zielverheffende werk te houden. Maar als we nu gaan toepassen,
niet aan de hand van een expres daarvoor klaargemaakt boekje, maar
als we eenvoudig een stuk proza of poëzie van een onzer schrijvers
geven, dan zijn we al vooruit overtuigd, dat we de aandacht der klasse
hebben.
Het bezwaar, dat we geen tijd hebben voor het vak letterkunde en
het daarom maar eenvoudig bij de opleiding van sommige onderwijzers
negeeren, dat bezwaar hoeft niet te gelden. Iets er aan doen, is toch
nog altijd beter dan niets. Daarbij hebben we het voordeel, dat de leerlingen met wat meer interesse het werk volgen en het niet alleen doen
voor ,,dan".
Een tweede bezwaar bestaat hierin: uitbreiding van het program.
Het is waar, dat de Iust om voor onderwijzer te gaan studeeren er in
de laatste jaren niet op vooruit gegaan is en dat de klassen niet zoo
zwaar meer bezet zijn als eenige jaren geleden. Het aantal dergenen,
die toelatingsexamen wilden doen, werd kleiner en er moesten luitjes
worden toegelaten, die andere jaren zouden zijn afgewezen; de draagkracht onzer klassen is achteruit gegaan. En nu voor die leerlingen,
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die toch al zoo'n pluk hebben om bij te blijven, het program nog te
gaan uitbreiden? Maar op die manier, als ik het heb voorgesteld, is
er geen sprake van uitbreiding der leerstof. Het kan me niet veel schelen,
dat ze ook wat onthouden van iets, dat men gewoon is letterkunde
te noemen; ik gebruik, om de spraakkunst en den stijl er in te krijgen,
eenvoudig een ander middel, en wel dat middel, dat men ook bij letterkunde gebruikt.
Maar overigens ben ik het met mezelf nog niet geheel eens over een
vraag. Er zijn onder de minderbegaafden ook leerlingen, die het kleine
beetje, dat voor de hulpakte noodig is, er het vlugst in krijgen, als we hen
dat zoo beknopt mogelijk tien, twintig maal op dezelfde manier, met
dezelfde woorden voorzeggen en laten nazeggen. Maar er zijn er ook
onder, wier geest na de derde maal (of misschien reeds voor de eerste
maal) reeds zoo dof is geworden op die plaats, dat er geen nieuwe letter
meer op het papier houdt. Voor die leerlingen is het best, eenvoudig den
ouden kost in een geheel nieuw kleed te steken en te doen, of ge er nog
nooit over hebt gesproken. En nu is dit nog een open vraag voor mij:
welk aantal onder de minderbegaafden is het grootst, dat van de eerste
of dat van de laatste soort.
Maar zulke luitjes moesten niet voor de hulpakte studeeren en. geen
onderwijzer willen worden. Ja, dat ben ik met u eens, maar daarover
gaat het hier niet. De vraag is: hier hebt ge deze leerlingen en hoe
dient met deze gehandeld in hun belang en dat eerste belang is, ze onder
de huidige omstandigheden klaar te maken voor het examen. Ik geloof
ook niet, dat de toestand er in de eerstvolgende jaren beter op zal
worden. Bijna overal heeft een jongen, die nog al studeeren kan, voor
een klein beetje geld gelegenheid om naar gymnasium of burgerschool
te gaan en wij hebben ons tevreden te stellen met de nalezing. Dan
vond laatst een vader het maar beter zijn zoon, die toegelaten was .voor
de kweekschool, toch maar geen onderwijzer te laten worden; hij kon
bij vader in het veen meer zeker zijn van een broodwinning dan ' in de
school. De minderbegaafde leerlingen zullen we dus vooreerst wel
houden, en de vraag is thans aan de orde: hoe krijgen we hen klaar.
Daarbij staat het voor mij nog allerminst vast, dat we ons à tout prix
op elk gebied moeten beperken. Ik spreek hier als taalleeraar.
Een derde bezwaar, en daarvoor ga ik haast uit den weg, want het
is een wezenlijk bezwaar. Iemand, met wien ik er over sprak, bekende:
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„Ik voel mij er niet toe in staat; als ik den eenen keer iets verteld heb
over Beets, en een ander maal vraagt mij een leerling, wie dat is: J. de
Decker, Stijn Streuvels, dan zou er veel kans bestaan, dat ik het niet
wist, en dan die stukken van Potgieter en Da Costa, ik begrijp ze zelf
niet." Ja, dat is een teere kwestie, maar kies dan die personen, van wie
men wel wat weet, en die stukken, die men wel begrijpt. En daarenboven
dan maar gestudeerd; de hulpmiddelen, met de tegenwoordige van aanteekeningen voorziene uitgaven zijn zoo vele, dat ook dat bezwaar gerust
kan worden uitgeschakeld. Trouwens die gevaren blijft men toch altijd
loopen; telkens kan ons naar een persoon, een zinswending gevraagd
worden, waarop we voorloopig het antwoord schuldig moeten blijven.
De leerlingen mogen gerust weten, dat het eenige, wat wij doen kunnen,
is: de verhouding van datgene, wat wij weten tot dat, wat wij niet weten,
van jaar tot jaar wat gunstiger voor ons te doen worden.
Het laatste bezwaar, dat ik bespreek is: de dubbeltjeskwestie, werkelijk
niet het minste onder de collega's. We kunnen de leerlingen toch maar
niet telkens weer wat anders laten bestellen, zoo ziet het er werkelijk
in de gezinnen niet uit. Neen, dat moet ook niet. Maar men heeft ook
zoo veel niet noodig: een Camera, bundeltje van Staring, iets van Potgieter en een bundeltje uit de nieuweren, dan heeft men al iets. Voor
een rijksdaalder per leerling in de vier jaar komt men al een heel eind.
Is er bezwaar tegen, om de leerlingen dat zelf te laten betalen, dan kan
men die ook voor school bestellen en ze telkens uitdeelen. Welke keuze
men doet, komt er niet op aan, maar als de leerlingen zoo in de vier
jaren een stuk of vier, vijf schrijvers hebben gelezen, dan zijn ze voor
die toch al zoowat klaar voor de hoofdakte, en de geheele vier jaar door
hebben ze telkens stof kunnen krijgen voor hun opstellen.
In het kort kom ik dus tot deze vraag: collega's, die tot heden, tot uw
spijt, letterkunde geheel hebt moeten laten rusten, ziet ge geen kans met
bovengenoemde en dergelijke middelen er toch iets aan te doen door
het vak letterkunde geheel ondergeschikt te maken aan het vak taal?
Onze eerste plicht is toch, ik ben het volkomen met u eens, onze leerlingen zoo ver te brengen, dat ze voldoende halen op het examen.

Groningen, Dec. 1917.

K. LANTERMANS.

Uit de Pedagogische Literatuur.
De heer J. Stamperius geeft in het Paedagogisch Tijdschrift (Orgaan
der Vereeniging voor Paedagogiek) zijn indrukken en ervaringen van
plattelandsscholen weer, vergeleken met de over het algemeen grootere
stadsscholen. Is er, vraagt hij, een duidelijk merkbaar verschil in resultaten? In theorie zou men dit verwachten, maar de ervaring heeft hem
geleerd, dat de persoonlijkheid van den onderwijzer op de kleinere
scholen een overwegender invloed heeft, en dat hierdoor J àll.e andere
factoren in de schaduw worden gesteld: nadeelige invloeden worden
er door overwonnen, af althans verzwakt. Er zijn scholen met twee of
drie. leerkrachten, die, wat de resultaten aangaat, veelklassige scholen
overtreffen.
Doch er zijn ook andere: er zijn ook plattelandsscholen, waar de
kinderen met een belangrijk tekort aan kennen en kunnen de school
verlaten.
Dat sterke uiteenloopen der resultaten treft men in den regel bij veelklassige scholen niet aan. Men bereikt daar als regel een zeker gemiddelde, dat meestal staat aan den goeden kant.
Is er zeer bijzondere en nimmer verslappende ijver en toewijding bij
den onderwijzer, dan bereikt men soms aan tweemansscholen nog resultaten, die in één woord verbluffend zijn. Maar de scholen met drie leerkrachten acht de schrijver het beste type voor de kleinere plattelandsscholen. Een klasse, waar de onderwijzer zijn tijd en aandacht over
twee afdeelingen te verdeelen . heeft, komt daardoor volstrekt niet in
slechtere conditie. Elk leerjaar kan dan . nog een behoorlijk aantal uren
mondeling onderwijs ontvangen, en sommige leervakken kunnen zonder
bezwaar geheel of gedeeltelijk worden gecombineerd.
Dat de kinderen meer aan eigen krachten worden overgelaten bij het
maken van het schriftelijk werk, acht hij juist een voordeel. Zóó komen
de leerlingen tot zelfstandigen en vruchtbaren geestesarbeid; meer, dan
bij de voortdurende hulp van een onderwijzer, die te allen tijde gereed
staat, de moeilijkheden te effenen en op te heffen.
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Wie van beide soorten van scholen ervaring heeft, . zal ongetwijfeld
deze beschouwingen beamen.
-

Dr. Gunning herinnert in Het Kind aan de ervaringen, die Prof. Damsté
van Utrecht mededeelde, in zijn rede als aftredend rector-magnificus,
betreffende de studie der vrouw (Sept. 1917) .
Er haddèn in het afgeloopen jaar 56 promoties plaats gehad. Juist
de helft daarvan waren promoties in de rechtswetenschap op stellingen.
Over het algemeen weten de mannelijke studenten zich hier nog al goed
door heen te slaan, en toonerg zij een gepast gevoel van verantwoordelijkheid voor het hooghouden van de waardigheid der plechtigheid.
De dames echter zorgen voor verrassingen, en wel van zeer verschillenden aard. Ni is er eene, die zóózeer gebukt gaat onder den indruk
der plechtigheid, dat zij er grootendeels het zwijgen toe doet. Zij houdt
zich aan de les van den dichter: „Zwijg stil! Het zwijgen is een sieraad
van de vrouw."
Morgen is het precies omgekeerd. Aan een rnurmelend beekje gelijk,
rolt de woordenvloed voort; soms verneemt men een werkelijk argument,
dat echter verdrinkt in den onvermoeid voortkabbelenden stroom van
niets ter zake afdoende woorden.
Soms neemt de doctoranda plaats achter de groene tafel, met een
geruststellend lachje op haar gelaat, als wilde zij zeggen: „Ik weet
heel goed, heeren, dat gij er mee verlegen zit, maar wat wilt ge? Ik zal
het u zoo gemakkelijk mogelijk maken". Weldra ligt ze, in achtelooze
houding, over de tafel gebogen, steeds met haar a f ternoon tea- lachje
op haar gelaat......... Ten slotte laat ze zich, minzaam lachend, den
doctorstitel genadiglijk welgevallen.
Soms ook komt er eene, om te „getuigen". Streng en afgemeten zijn
haar houding en optreden; ze kent geen scherts, er kan geen glimlach
af. Zij geeft blijk van de grootste geringschatting van het geschreven
recht, waar dit niet in overeenstemming is met haar ethische beginselen.
En zoo stevent zij, al getuigend, en het jus constitutum naar haren geest
verdraaiend, op den doctorstitel aan.
Waaraan is dat over het algemeen poovere resultaat toe te schrijven?
vraagt prof. Damsté. Vooreerst is ons Leerplan alleen voor mannen
ontworpen. Dan speelt de lichamelijke minderheid der vrouw een groote
rol. En eindelijk belet haar algemeene belangstelling en haar drang
-
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tot daadwerkelijke uiting haar, om zich voldoende in een vak van
wetenschap te verdiepen.
De hoogleeraar sprak ten slotte den wensch uit, dat bij een eventueele
hervorming van ons onderwijs, ook deze kwestie niet mocht worden
over het hoofd gezien.
In het Zeitschriftt für Kinder f orschung wordt door prof. Anton (van
Halle) met ernst gewezen op de verwaarloozing der kinderen als gevolg
van den krijg. Als oorzaken noemt hij de werkeloosheid, het gebrek en
den lediggang. Ook de ruime verdiensten van . jeugdige personen zijn
schadelijk gebleken; vaak staan zij op vertrouwensposten, die hen aan
zware verzoekingen blootstellen. Er is minder leiding en opzicht, nu de
vaders te velde zijn.
Het is een oude ervaring, 'dat de moeders het met hare zoontjes niet
klaar kunnen spelen. Er is een type weduwenzoon, dat zich kenmerkt
door tuchteloosheid en verzet tegen de moeder.
Ook de school heeft veel van haar opvoedende kracht ingeboet, nu
zooveel onderwijzers aan het front zijn.
Vooral bij jeugdige meisjes worden droeve symptomen van zedelijke
verwaarloozing en verwildering openbaar. De rapporten der zedenpolitie
bewijzen het. Verbeteringshuizen zitten propvol. Prostitutie grijpt onder
jeugdige meisjes snel om zich heen, en met haar de gevolgen, als
syphilis en andere geslachtsziekten. Ieder beseft, hoeveel ellende daardoor ontstaat, eerstvoor de betreffende personen zelf, maar dan ook
voor de volgende geslachten.
Het is een dwaling, dat de zedenverwildering pas in de geslachtsrijpheid ontstaat. Ze begint reeds bij kleine meisjes in den kinderlijken
leeftijd, zegt de schrijver. Hier is, achter het front, ook een vesting, die
verdedigd moet worden. De toekomst der Natie staat op het spel. Volk
en Vaderland zijn in gevaar!
T. v. D. K.
Vl.

De groote Synode van Dordrecht
1618-19.
VIII (slot).
§ 3. Een protest.
In de zitting van 11 December komen de gedaagden terstond binnen.
Nogmaals verzoeken zij de voorlezing van een geschrift. Lang aarzelt
Bogerman, maar eindelijk staat hij hun de lezing toe. Bernardus
Dwinglo voert het woord. Voor de derde maal beginnen ze te razen
(debacchari coeperunt) zoowel tegen Bogerman als tegen de gansche
Synode. In dit geschrift verdedigen zij zich tegen de beschuldiging,
dat zij de Overheid indirect van schismatieke gevoelens hebben beticht ; zij verklaren, dat zij de op hen toegepaste censuur voor nul
en geener waarde houden ; dat onder de geciteerden mannen zijn
ouder in jaren dan de Praeses ; zij handhaven hun beschuldiging, dat
deze Synode schismatiek en onwettig is; zij betuigen met een solemneele en klare protestatie voor de Synode en de gansche Christenheid,
dat zij deze Synode of het meerendeel daarvan niet houden voor een
wettigen rechter van hun geschillen en dies haar oordeel van geen
gewicht bij hen of hun kerken zijn zal.
De Gecommitteerden spreken nu uit, dat de geciteerden inderdaad
op bedekte en indirecte wijze de Overheid beschuldigd hebben van
scheurziekte. Ook de buitenlandsche Godgeleerden en de inlandsche
afgevaardigden sluiten zich bij deze uitspraak aan.
Bogerman verklaart, dat -alle argumenten, door de Remonstranten
aangevoerd, zeer gemakkelijk tegen hen zelf kunnen gekeerd worden:
De Remonstranten zijn het eerst den strijd begonnen; zij hebben het
eerst bescherming . bij de Staten gezocht tegenover de kerkelijke
censuren ; zij hebben het eerst om een onderlinge tolerantie gevraagd;
zij hebben het eerst anders-denkenden uitgeworpen en de beroofde
kerken (ecclesias orbas) op treurige wijze behandeld.
-
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Nu dienen alle college's schriftelijk hun gevoelens in over de beschuldiging, -dat deze Synode tegenpartij, scheurziek en onwettig is.
Die der buitenlanders worden op verzoek der Britten aan de geciteerden voorgelezen.
De buitenlandsche Theologen redeneeren aldus: Dan moet de
geheele Republiek schuldig staan aan scheuring; de separatie is door
de Overheid geduld ; de Remonstranten zijn zelf, door af te wijken
van de algemeen aangenomen leer, oorzaak van deze scheiding
geweest ; alle Vorsten en Staten erkennen de wettigheid dezer Synode;
hij is te bestraffen, die tot separatie dwingt; juist de Remonstranten
hebben nieuwe denkbeelden gepropageerd. Wat de klacht aangaat,
dat deze Synode tegenpartij is, argumenteeren zij aldus: Hier wordt
gejudiceerd niet in eigen zaak, maar in de zaak des Heeren en dit
geheel overeenkomstig het Woord Gods ; onder den ouden dag werden
invoerders van nieuwigheden tot den Hoogepriester gezonden en van
den priester naar de wet en de getuigenis verwezen ; de Arianen en
Nestorianen, enz. werden ook door de tegenpartij geoordeeld ; hier
beroept men zich niet op menschelijke decreten, maar op Goddelijke
voorschriften ; hier is men bereid aan te nemen, wat de Remonstranten
uit Gods Woord kunnen bewijzen; over iemands geweten zal niemand
zich hier eenig recht usurpeeren; hinderlagen legt men hier niet, daar
allen vrijgeleide gewaarborgd is; niemand dwingt men hier tegen zijn
geweten in, om bij het lichaam der kerk te blijven, want het volk
van Christus is een gewillig volk; op separatie van de gemeenschap
der kerk volgt niet, zooals bij Rome, ballingschap of vervolging, maar
slechts berooving van geestelijke goederen.
Hierop komen de Gecommitteerden met een resolutie, waarbij zij
verklaren, dat de geciteerden deze voortreffelijke, eerwaarde en wettig
saamgeroepen vergadering moeten respecteeren en den decreten der
Politieken zullen gehoorzamen.
Als de Remonstranten copie van de voorgelezen adviezen en van
de resolutie der Gecommitteerden vragen met behoorlijken tijd voor
beraad, wordt hun gelast, onmiddellijk ter zake te komen. De geciteerden stemmen toe „behoudens hun oordeel over de Synode en
behoudens hun conscientiën." Nog ontspint zich een breede discussie
over het begrip „conferentie" en over de beteekenis van sommige
uitdrukkingen in de brieven van citatie. Maar verklaard wordt, dat de
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Gecommitteerden nimmer bedoelden met de Remonstranten in een
paedagogische of schoolsche conferentie te treden of eenige disputatie
als tusschen partijen te houden.
Thans wordt den gedaagden gevraagd, hun gevoelen over het Iste
artikel, handelende over de praedestinatie, in te dienen, alsook hun
bedenkingen op Confessie en Catechismus.
AFDEELING V.

De strijd over de leer en de orde.
§ 1. De strijd over de leer.
Eindelijk zouden de Remonstranten komen tot de leer, maar ook nu
volgden zij een slimme tactiek. Hun gansche streven zou nu zijn : tweedracht fe zaaien in het kamp hunner tegenstanders. De Remonstranten
waren van de gevoelens der Synodeleden uitmuntend op de hoogte.
Onder de Nederlandsche hoogleeraren was Oomarus een overtuigd
supra-lapsariër, terwijl de andere professoren Polyander, Thysius, Lubbertus en Walaeus het infralapsarisch gevoelen waren toegedaan. De
Zuid-Hollandsche afgevaardigden daarentegen huldigden het supralapsarisme. Ook Trigland en de afgevaardigden uit Overijsel Vogelius en
Sibelius, leerlingen van Gomarus, waren aanhangers van het supralapsarisch. gevoelen. Over Bogermans opinie zijn de meeningen verdeeld.
De andere binnenlandsche afgevaardigden hingen meer het infralapsarisme aan. Maar inzonderheid de buitenlandsche Godgeleerden huldigden een mildereà beschouwing.
Geen wonder, dat de Remonstranten in navolging van Arminius zich
vooral keerden tegen het „hooghe gevoelen" der supralapsariërs (zie
boven blz. 28) en hoopten de Synode in twee elkander hevig bekampende legers te splitsen (vergelijk: Handel. XXIII :6 en 7).
In de zitting van 13 December leverden de Remonstranten nu hun
gevoelens over het Iste artikel, dus over verkiezing en verwerping, in.
Reeds Episcopius had in zijn eerste rede aangekondigd: „Wij stellen
ons tegen de ruwe en harde, de gruwelijke en afgrijselijke gevoelens
van sommige doctoren aangaande de Praedestinatie." Hun X ingediende stellingen bemantelden dan ook zooveel mogelijk eigen gevoelen,
;.
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waren louter negatief opgesteld, en maakten feitelijk van de leer der
Gomaristen een caricatuur (Dr. 'Mayer: Sie haben nur gesetzet, was sie
nicht glauben, nicht was sie glauben, do sie uns dan vil schrecklicher
sachen zugelegt, die den unseren niemalen in ihre sine und gedancken kommen).
De Synode noemde echter hun verklaringen onbeschaamd, duister
en negatief. -Besloten werd, dat de Remonstranten eerst nog hun gevoelens over de IV overige artikelen zouden inleveren, maar zich dan
kort, oprecht, eenvoudig, doorzichtig en affirmatief zouden uitdrukken.
Den 17den December dienden de geciteerden inderdaad hun sententiën over de IV andere artikelen in. Tevens reikten ze een breede
verklaring over, waarin zij vooral deze twee opiniën verdedigden:
1. 't Is billijk, dat wij niet alleen positief, maar ook negatief ons
gevoelen weergeven.
2. Als wij handelen over de eeuwige voorbeschikking Gods, moeten
we ook spreken over de verwerping.
Tevens verklaarden zij, dat vele leerstukken der Contra-Remonstranten
betreffende de verwerping Godslasterlijk waren en de Godzaligheid
benadeelden.
Hierop werd den gedaagden gelast, dat zij ook hun bedenkingen op
Confessie en Catechismus bij de Synode zouden indienen.
Episcopius werd nu toornig en klaagde (Breytinger: iracundé conqueritur), dat de Synode zoo overhaast (praecipitanter) handelde; eerst
moest gehandeld worden over de V artikelen; buiten alle verwachting
werd hun dit voorgesteld (praeter omnem expectationem). De Praeses
antwoordde, dat hun bedenkingen op de belijdenisschriften konden
dienen ter aanvulling en verklaring van hun gevoelens over de V artikelen en dat zij immers reeds een ruw ontwerp gereed hadden. „Wij zijn
niet gereed; wij hebben allen niet dezelfde bedenkingen; in onze bij
de Heeren Staten ingeleverde bedenkingen is veel veranderd, daar de
eene dag de leermeester is van den anderen," repliceerde Episcopius.
Ondertusschen begon Bogerman de geciteerden hoofd voor hoofd
(zij waren immers niet als een corpus gedaagd) te ondervragen aangaande hun bedenkingen op Confessie en Catechismus.
Eindelijk gaven ze hun bedenkingen schriftelijk over, eerst op de
Confessie (21 December) en na veel moeite ook op den Catechismus
(27 December). Dit talmen had een verklaarbare reden. Steeds was de
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tactiek der Remonstranten hun gevoelen zooveel mogelijk te verbergen,
opdat de ware aard hunner ketterijen niet aan den dag zou komen.
Vandaar, dat toen eindelijk de bedenkingen op de belijdenisschriften
inkwamen, deze van zoo weinig importance waren, dat Voetius
later kon schrijven: „De bergen waren in barensnood, maar geboren
werd een belachelijk muisje."
§ 2. De strijd over de orde van handelen.
In de zitting van 27 December vraagt nu Bogerman den geciteerden
een rond en duidelijk antwoord te willen geven op enkele interrogatoria,
wijl zij in hun geschriften niet helder zich hadden uitgedrukt.
„Deze manier van ondervraging kunnen wij niet toestaan, wijl ze
in strijd is met de citatie-brieven", aldus Episcopius.
„Uw uitleg van de brieven van citatie is foutief; gij hebt wel de
vrijheid om uw gevoelen te verdedigen, maar de beoordeeling of gij
uw gevoelen voldoende verklaard en voorgesteld hebt, staat niet aan
u, maar aan ons", antwoordt Bogerman. „Wij hebben de citatie-brieven
anders begrepen; wij zijn niet van voornemen, om ons zelf te verraden;
eerst moet er gehandeld worden over het leerstuk der verwerping,
wijl heel het geschil hierom concentreert; in deze manier van procedeeren schuilt heel het welzijn van onze zaken; wij vertrekken liever
weer uit de stad, wanneer ons niet volkomen vrijheid in het verdedigen
van onze zaak verleend wordt", aldus Episcopius.
De Remonstranten wilden dus vrij dispuut, maar alleen (zegt
Breytinger) om de leer aangaande de praedestinatie hatelijk voor te
stellen. Nog beweert Oomarus, dat niemand der Gereformeerden ooit
geleerd had, dat God volstrekt (absolute) besloten -had den mensch
te verwerpen, zonder rekening te houden met de zonde.
Een breede en felle discussie ontbrandt. Eindelijk besluit de Synode,
dat men den geciteerden zooveel mogelijk tegemoet zal komen. „De
Synode zal het gevoelen der gedaagden niet alleen van de verkiezing,
maar ook aangaande de verwerping overwegen en onderzoeken, zooveel
als zij oordeelen zal tot de eere Gods en de stichting der Kerk voldoende te zijn. Maar wat betreft de manier van procedeeren, hierin
mogen de geciteerden der Synode niets voorschrijven", zoo leest men
den Remonstranten voor.
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Als nu de gedaagden antwoorden: „Wij kunnen in onze conscientiën
deze wijze van handelen niet volgen", staat de praeses politicus op
en heet het: „De Heeren willen niet langer eenig tegenspreken dulden".
In de zitting van 28 December dienen de Remonstranten opnieuw
een wijdloopig geschrift in, terwijl zij door een resolutie der Gecommitteerden met „politicque straffen" worden bedreigd. Nogmaals verklaart
Episcopius: „Wij kunnen in onze conscientiën niet gehoorzamen, tenzij
wij volkomen vrijheid hebben, om ons gevoelen voor te stellen, te
verklaren en te verdedigen, zooals wij noodig oordeelen". „Wij kunnen
u geen absolute, door geen regelen omschreven vrijheid toestaan; dit
heeft trouwens met uw geweten niets uit te staan , daar de orde van
handelen een middelmatige zaak is en wij u niets opleggen, dat in
strijd is met Gods Woord", luidt het antwoord.
Nu komt Bogerman ter zake en vraagt hen hoofd voor hoofd:
„Houdt gij de V artikelen, den Heeren Staten van Holland ingediend,
nog voor de uwe en in 't bijzonder het Iste artikel?" Allen geven een
ontwijkend antwoord: „Wij zijn gekomen om gemeenschappelijk een
gemeenschappelijke zaak te verdedigen". Bogerman: „Gij zijt geen
rechters, maar gedaagden en hebt u dus te houden aan „de forme"
van handelen door de Overheid vastgesteld; 't is ongehoord, dat
predikanten der Gereformeerde Kerk zich aan het oordeel der Synode
niet willen onderwerpen". Episcopius: „Indien ons de gevraagde
vrijheid niet verleend wordt, zwijgen wij liever". Bogerman: „Het is
duidelijk, dat gij niet anders zoekt dan den tijd te verlengen en de
onkosten zoo hoog mogelijk te doen oploopen" (Bogerman verwijt
hun dus het `oeren van obstructie).
Nu bevelen hen de Gecommitteerden, ziende der Remonstranten
hardnekkigheid, dat zij uit de stad niet mogen vertrekken.
De Synode is schier ten einde raad. Wat te doen? Eerst wordt het
breede stuk, door de Romonstranten ingediend, gelezen. Maar ook dit
schrijven maakt niemand wijzer. De Synode besluit nu: „De gedaagden
mogen niet alleen hun eigen gevoelen verdedigen, maar ook het
contrair gevoelen bestrijden ". In de zitting van 29 December vragen de
geciteerden hierover tijd van beraad en gaan in een kamer apart.' Dan
ontspint zich een nieuwe discussie. De buitenlanders hebben over deze
kwestie schriftelijke adviezen ten beste gegeven, welke den geciteerden
worden voorgelezen.
-
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De gedaagden: „Wij zijn bedroefd, dat de buitenlandsche Theologen
ons niet goed hebben begrepen; wij hebben nooit over de orde getwist,
noch ons hierover bekommerd, of eerst over de verkiezing of eerst
over de verwerping zou gehandeld worden; wij begeeren slechts zulk
een vrijheid, die onze conscientiën voldoet".
Bogerman: „De geheele vergadering hoort met groote verwondering,
dat gij nu ontkent, 't geen gij tevoren beweerd hebt".
Een nieuwe ondervraging leidt tot geen resultaat. De vraag: „Noemt
eens de namen der Godgeleerden, wier leer gij zoo schrikkelijk vindt",
wordt ontwijkend beantwoord. „Meent gij niet de Godzalige leeraren
Zwingli, Bucer, Calvinus, Martyr, Beza, Zanchius, Perkins, Piscator,
Paraeus, enz."? Geen antwoord. „Wilt gij nu eindelijk gehoorzamen"?
De gedaagden: „Wij kunnen niet gehoorzamen dan op zulk een wijze,
als wij voorgesteld hebben".
Nu wordt besloten de gansche zaak aan de Heeren Staten-Generaal
door een deputatie te rapporteeren, opdat dezen over de personen en
de zaken der geciteerden kunnen disponeeren.
In de zitting van 3 Januari wordt den gedaagden de resolutie der
Heeren Staten-Generaal voorgelezen : „zij moeten oprechtelijk, rondelijk,
en zonder uitvluchten of tergiversatie antwoorden, en hun meening
plat uit, 't zij met woorden of schriftelijk, op de vraagstukken der
Synode verklaren".
Bogerman: „Erkent gij de V artikelen voor de uwe, met name het Iste"?
Antwoord van allen en ieder afzonderlijk: „Wij kunnen van onze
conscientiën niet verkrijgen, dat wij deze manier van handelen zouden
volgen".
Bogerman: „Stelt gij, dat het besluit, om de vol-hardenden zalig te
maken, is het geheele besluit der praedestinatie ter zaligheid, in het
Evangelie geopenbaard? Is dit het fundament van de zaligheid en van
de zekerheid der zaligheid"? Antwoord van allen : „Wij persisteeren
bij onze eens gegeven bezwaren".
Bogerman : „Is het besluit van de praedestinatie slechts een verordineering der hoedanigheid, waarmede zij, die zalig zullen worden,
moeten bekleed zijn"?
Antwoord van allen: „Wij blijven bij de antwoorden, reeds gedicteerd".
Bogerman: „Wat verstaat gij door „gehoorzaamheid", als gij zegt,
dat God uitverkoren heeft met aanzien van gehoorzaamheid".
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Antwoord van allen: „Gij voldoet onze conscientie niet".
Bogerman: „De gansche Christenheid is van oordeel, dat aan de
leeraren macht gegeven is, om te vragen naar 't gevoelen van hun
mede-dienaren. Wilt gij breken met de discipline, door Christus en
de Apostelen ingesteld?"
Poppius: „Men moet niet door gezag handelen, maar met bondige
redenen de conscientie voldoen."
Bogerman: „De vrijheid, om uw gevoelen te verdedigen en het contraire te bestrijden, is u ruim genoeg toegestaan."
Poppius: „'t Nageslacht zal oordeelen."
Bogerman: „Als wij zulke „monstereuse" leeringen aanhangen, hoe
kondt gij dan vroeger aandringen op tolerantie van . beide partijen?
Kan uw geweten dat wel dulden?"
De gedaagden: „Wij kenden toen de geschriften van Piscator,
e.a. niet".(!)
Zoo schoot men dus niet op. De klove tusschen de Synode en de
geciteerden werd voortdurend breeder, maar ook de eenheid der Synode
steeds sterker.
In de zittingen van 5-1O Januari worden nu uit de geschriften der
Remonstranten eenige vraagpunten opgesteld betreffende hun gevoelen
over de praedestinatie en vervolgens eenige artikelen geformeerd, waarin
de leer der Remonstranten duidelijk begrepen en verklaard wordt. In
de zitting van 11 Januari compareeren de gedaagden opnieuw voor
de Synode. Nog eenmaal zal een proef met de ondervraging der Remonstranten genomen worden. Maar Episcopius antwoordt met een lang
geschrift, waarin hij o.a. betoogt: „Wij schrijven aan de Synode geen
wetten voor, maar wij nemen ook niet alle wetten aan. Wij zoeken geen
uitvluchten ; wij behoeven ons immers voor ons gevoelen niet te schamen. Wij zoeken ons gevoelen niet te verbergen. Wij begeeren zulk
een vrijheid, welke alle wetten (zoo Goddelijke als menschelijke) aan
geciteerden verleenen." Antwoord der Gecommitteerden en van Bogerman: „Wij laten u zulk een vrijheid als aan gedaagden in rechten competeert; maar gij begeert niet alleen uw gevoelen te verdedigen, maar
dat van anderen te exagiteeren" (hekelen).
Na eenig tumult stelt de Praeses opnieuw eenige vragen, waarop tal
van ontwijkende antwoorden volgen. Sapma: „Ik zal geen wetten aannemen van hen, die ik in mijn conscientie voor tegenpartij houd."
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Bogerman: „U prijs ik, dat gij ten minste ronduit zegt, waarom gij
weigert te antwoorden. Feitelijk is dit de reden van uw aller
weigering."
De Synode geraakte al meer in een impasse. De Remonstranten
wilden, dat met hun tegenwoordig gevoelen ernstig zou rekening worden gehouden (niet slechts met hun geschriften) en ..... zij weigerden
hun gevoelen bloot te leggen. Weer volgt een breede beraadslaging.
Weer komt een resolutie der geciteerden los. Zelfs worden de gedaagden door de Gecommitteerden ernstig en privatelijk vermaand.
Alles te vergeefsch. Nu adviseeren ook de buitenlandsche Godgeleerden
tot een solemneele dimissie.
't Is de l4de Januari. Nog eenmaal komen de geciteerden binnen.
Opnieuw presenteeren ze een geschrift. De Gecommitteerden : „Wij
gelasten, dat ieder bij monde voor zichzelven antwoorden zal." De
gedaagden: „Wij hebben allen, ieder afzonderlijk, dit geschrift onder-.
teekend." Bogerman: „Wilt gij mondeling antwoorden, ja of neen?" De
gedaagden: „'t Is altijd in een vrije Synode toegelaten om schriftelijk
te antwoorden." Hun geschrift wordt ingediend en in hun absentie
voorgelezen. Als ze binnenkomen, neemt Bogerman het woord. Gelijk
water perst door pas geopende sluizen, zoo vloeien de woorden van
zijn lippen. Hij is verontwaardigd. De woorden dreunen door de zaal:
„God die de harten doorschouwt, ziet ook uwe treken, maar kent
ook de oprechtheid der Synode. God weet, met welk een geduld wij
op uwe gehoorzaamheid hebben gewacht en hoe wij Hem voor u gebeden hebben. Maar al uw handelingen zijn altijd vol bedrog geweest.
Derhalve wordt gij uit de Synode heengezonden." Ten slotte davert
het door de Synode-kamer: „Gij wordt weggezonden, gaat heen, gij
zijt met leugenen begonnen, gij zijt met leugenen geëindigd." Nog eenmaal breidt hij de palmen zijner handen naar de gedaagden uit en
buldert: » Ite, gaat!"
Een siddering vaart allen aanwezigen door de leden. 't Is altijd
jammer geweest, dat Bogerman aan zijn passiën zóó den vrijen teugel
liet. Zijn houding is zeer verklaarbaar en ook zeer wel te verontschuldigen. Van de zijde der Remonstranten past tenminste geenerlei verwijt.
Maar Bogerman stond ook zonder deze heftige rede zoo wonder sterk.
Al de memorialen der buitenlanders wijzen op 's mans groote vriendelijkheid, waarmede hij al die pijnlijke dagen van examinatie den
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Remonstranten was tegemoet getreden. Waarom las hij hun niet een
formulier van dimissie, door de gansche Synode van te voren geapprobeerd, voor? Dan was hij in den rug volkomen gedekt gebleven.
AFDEELING VI.

De examinatie van de leer der Remonstranten en de vaststelling
der canones.
De Remonstranten zijn dus heengezonden. Thans zal de leer der
Remonstranten uit hun geschriften worden geput. Den 16den Januari
werd besloten : Al de collegiën zullen terstond een oordeel formeeren,
beginnende met het Iste artikel; ieder zal rekening houden met de
interrogatoria door Bogerman gedicteerd ; in de morgenuren zal ieder
college zich met het examen bezig houden en in de middaguren zullen
in openbare zitting de voornaamste argumenten der Remonstranten
door doctoren en professoren behandeld worden.
Tal van geleerden, °zoowel inlandsche als buitenlandsche, voerden
nu in de publieke zittingen het woord.
Hoewel in de sessie van 30 Januari naar een kortere wijze van
handelen gezocht werd, bleef de Synode bij de eens aangenomen
manier van procedeeren volharden. Ook de Politieken waren van
meening, dat men eerst alles publiekelijk zou onderzoeken en examineeren. Ondertusschen kwamen de collegiën met hun oordeel over de
V artikelen gereed, zoodat de voorlezing daarvan kon aanvangen,
welke duurde tot 21 Maart; deze lezing geschiedde, zeer tegen den
zin der Engelschen, met gesloten deuren.
Tijdens de opstelling der canones (van 25 Maart tot 16 April)
werden alle zittingen geschorst. Een commissie van redactie concipieerde. In de zittingen van 16 tot 18 April werden de canones over
de V artikelen goedgekeurd. De veroordeeling van eenige hardere
uitdrukkingen der Contra-Remonstranten (vooral door eenige Engelsche
afgevaardigden, de Hessen en de Bremers geëischt) werd achterwege
gelaten. In de zittingen van 23 April werd elke canon door alle
Synode-leden eigenhandig onderteekend. In de zitting van 25 April
werd een korte voorrede, welke aan de canones zou voorafgaan, door
de Synode geapprobeerd.
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Zoo brak eindelijk de groote dag, 6 Mei 1619, aan. In 't gebouw
„De Doelen" smeekte Bogerman eerst om een zegen over den arbeid
van dien dag. Toen begaven allen zich twee en twee in statigen
gang naar de groote kerk van Dordrecht. Voorop liepen de Politieken;
aan Bogermans rechterhand schreed de Engelsche bisschop, dan volgden
al de buitenlanders, de assessores en de scribae, de Nederlandsche
hoogleeraren en eindelijk de inlandsche afgevaardigden. De Dordtsche
magistraat sloot zich voor het raadhuis bij den optocht aan. In 't koor
der kerk, die met tallooze toeschouwers gevuld was, namen de Synodeheeren plaats. Bogerman sprak eerst een plechtig gebed uit. Damman
las de voorrede. Een collecte zamelde heel wat in. Dan las Hommius.
Dan weer Damman. Elke onderteekenaar lichtte, noodra hij zijn naam
hoorde, ten teeken van instemming zijn hoed. Na ernstig dankgebed,
keerden allen naar „De Doelen" terug.
't Is 9 Mei, de sluitingsdag van deze meer dan Nationale Synode.
Martinus .Oregorij spreekt den vergaderden broederen plechtig toe.
Dan dankt hij God voor den heerlijken uitslag: „Niet ons o Heere,
maar Uwen naam geven wij de eere. 0 Herder Israëls, hoor toch, wil
den wijnstok, dien Gij in deze provinciën geplant hebt, voortaan
genadig bewaren. Wij zijn van Uw aangezicht en van Uw woord
afgeweken en dies geworden tot een smaad onzer naburen en tot
een spot onzer vijanden. Maar Gij, o God, keer weder tot ons. Ja,
Gij zijt wedergekeerd." Ten slotte bedankt hij de buitenlanders voor
hun arbeid, zorg en bereidwilligheid om deze landen uit de drukkende
omstandigheden te helpen. Bogerman houdt nu een „sierlijke" redevoering, waarop de buitenlandsche Godgeleerden op plechtige wijze
afscheid nemen. Daarna doet Bogerman een vroom en heilbiddend
gebed. Nog eenmaal worden de handen, nu ten afscheid, gedrukt en
niet zonder tranen gingen de broeders uiteen.
Des middags gaan allen naar het afscheids-diner, door den Raad
der stad den Synode-heeren aangeboden. 't Was een rijk festijn. Een
fijne muziek streelde de ooren . en eenige Dordtsche dames zongen
liederen, gezeten achter gordijnen ' (!). En dat alles greep plaats op
Hemelvaartsdag ! Geen wonder, dat de Remonstranten schreven, dat
de Dordtsche Vaderen „met Rijnschen wijn de zwarigheden hebben
afgespoeld, die zij mochten geschept hebben over het afzetten van
zoovele predikanten." Ja, zoo meldt Brandt, „verscheidene Uitheem-
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schen gingen 's avonds al zwierende naar huis." (Vooral de Duitsche
afgevaardigden vonden den Rijnschen wijn zeker wat koppig!) Maar
zelfs Brandt durft deze praatjes niet voor waar houden. Trouwens
onze Calvinistische Vaderen, hoewel sober levend, wisten alle schepsel
Gods te waardeeren, mits met dankzegging gebruikt.
Nog wordt , den buitenlanders een gouden gedenkpenning, hangende
aan dito ketting, vereerd. De reis- en verblijfkosten worden uitbetaald.
Dan wordt de thuisreis door de buitenlanders aanvaard. Laat ik nog
mededeelen, dat Breytinger bij zijn aankomst te Zurich door een
groote menigte werd begroet. Nooit waren alle wegen en straten zoo
vol met volk geweest; ieder toonde zijn blijdschap over de behouden
terugkeer van den leeraar.
AFDEELING VII.

Nog eenige mededeelingen.
De Kamper en Hoornsche tuchtzaken, alsmede het geding van den
Pool Maccovius zullen wij hier niet bespreken.
De gedaagden werden na de Synode naar 's-Gravenhage ontboden.
Slechts één, n.l. Leo, teekende de acte van stilstand, waarbij hij beloofde zich voortaan te zullen onthouden van allen kerkelijken dienst.
De andere geciteerden werden den 6den Juli 1619 over de grenzen
gezet. De predikanten, die weigerden de drie formulieren van eenigheid onvoorwaardelijk als de leer der Gereformeerde Kerken te erkennen, werden van hun ambten gedeporteerd en, tenzij de acte van
stilstand geteekend werd, uit deze landen uitgebannen. Zoo verloren
ruim 200. predikanten hun ambt ; ongeveer 80 moesten wijken.
Op Dinsdag 13 Mei 1619 werd de Synode, als een zuiver nationale,
heropend. Een nieuw moderamen werd niet gekozen, het oude bleef
zijn functiën uitoefenen. Belangrijke besluiten werden nog genomen,
de zoogenaamde post-acta (na-handelingen) der Dordtsche Synode.
Op Woensdag 29 Mei had de plechtige sluiting der Synode plaats.
De Dordtsche Synode is veel gesmaad, bespot, gehoond, toch heeft
ze rijken zegen voor de Kerken dezer landen afgeworpen. In de
canones klopt het hart onzer Gereformeerde leer. De souvereiniteit
Gods werd door de Synode streng gehandhaafd, alle menschelijke
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hoogheid werd door de Dordtsche Vaderen uit de leer der zaligheid
met klem geweerd. De Dordtsche leerregels gaven in zake de leer
der vrije genade een zeker geluid.
op deze wijze heeft God, in weerwil van de zwakheden en gebreken, welke ook onzen Dordtschen Vaderen hebben aangekleefd,
deze Synode, ook voor de buitenlandsche kerken, ten rijken zegen
gesteld. Daarom kon Merle d'Aubigné terecht getuigen : „Quand est-ce
que l'Eglise de Hollande a été triomphante, glorieuse? quand a-t elle
marché à la tête de toutes les Eglises de la Chrétienté ? C'est lorsqu'il
lui fut donné de porter dans les murs de Dordrecht le plus complet,
le plus magnifique témoignage, qu'il est jamais été permis aux
hommes de rendre à la gráce de jésus-Christ."
De houding der gedaagden op de Synode was verre van bewonderenswaardig. De nog jeugdige Leidsche hoogleeraar Episcopius kon
den bejaarden hofprediker Wtenbogaert niet als leider vervangen. In
zijn eerste felle rede verschoot hij aanstonds al zijn kruit. Door het
gegoochel met zijn copieën verspeelde hij alle crediet. De Remonstranten poogden voorts door eindelooze obstructie de Synode-leden
af te matten, zoodat de buitenlanders, die sterk naar huis verlangden
en wier afwezigheid aan de buitenlandsche academiën geducht werd
gevoeld, onverrichter zake zouden terugkeeren. Hun gansche tactiek
was er op gericht hun eigenlijke gevoelens te verbergen, opdat een
veroordeelend vonnis niet volgen kon ; vandaar hun telkens schuilen
achter de omwalling van hun conscientie. Geen wonder, dat de
Bremer geschiedvorscher Iken nog in 1878 schreef : „Abgesehen noch
von kleinen Unehrlichkeiten und Winkelzagen, muss man noch bedauern, dass sie hartnackig bei unfruchtbaren Protesten und ungeni genden Erklarungen blieben, als ob sie ihrer eigenen Sache nicht
trauten". Zelfs zij, die den Remonstranten sympathetisch gezind zijn,
zullen moeten erkennen, dat een openlijk uitkomen voor hun opiniën
de geciteerden zou hebben geëerd.
H. KAAJAN. *)
*) Deze artikelen, voorzien van vele, soms uitgebreide aanteekeningen, zullen
binnen niet te langen tijd in boekvorm verschijnen. De gebeurtenissen, welke in
deze aflevering zeer beknopt zijn weergegeven, zullen dan tevens een meer
gedetailleerde bespreking verkrijgen.

Arbeid en Loon bij het Onderwijs.')
I.
Wanneer Prof. Diepenhorst in zijn „Voorlezingen over de Economie",
het hoofdstuk aanvangt, waarin, hij handelt over de grondslagen van
het arbeidsloon, spreekt hij zich aldus uit: „Nu we geroepen zijn om
de factoren uiteen te zetten, welke bij de loonsbepaling in aanmerking
komen, moet een pijnlijke bekentenis worden afgelegd. We zijn niet
bij machte om eene nauwsluitende theorie op te stellen, welke alle
arbeidsverhoudingen omvat, en wier raadpleging in elk geval een
betrouwbaar richtsnoer schenkt." Maar de hooggeleerde schrijver
troost zich hiermede, dat hij in die verlegenheid niet alleen staat, en
haalt daarvoor ten bewijze het weinig bemoedigende woord van Ludwig Bernhard aan: „Daar de wetenschap tegenwoordig vrijwel radeloos
tegenover het loonvraagstuk staat en geen geleerde zich kan beroemen,
een verklaring van het loon te hebben gegeven
2 ).
Waar nu economen van naam zich op die wijze moeten verontschuldigen, past mij zulk een excuus wel in meer dan dubbele mate,
wat gij, naar ik vertrouw, met liefde zult aanvaarden. Het probleem
van arbeid en loon is zoo ingewikkeld, en voert tot zooveel ethische
en sociale quaesties, dat zelfs bij de uitnemendste uiteenzetting er
nog veel te vragen overblijft. Dit geldt niet het minst wanneer wij
dit vraagstuk overbrengen op het terrein van het onderwijs, hetgeen
onlangs duidelijk is gebleken uit een pennestrijd over dit onderwerp
in de Roomsche pers. Tusschen de heeren Prof. Aengenent en Mr. Aalberse eenerzijds, en pater Rijken en den heer Suring aan den anderen
kant, is over de loonregeling in de school een interessant en nog al
scherp 'debat gevoerd, waaruit bijzonder klaar bleek dat zelfs onder
hen, die van één confessie zijn, een zuivere loonregeling, welke allen
bevredigt, moeilijk is te treffen. Beide partijen toch beroepen zich op
de bekende encycliek van Leo XIII „Rerum Novarum", doch de een
.....

"

') Deze lezing werd door mij gehouden voor de Prov. Vereen. van Chr. Onderw.
etc. in Z.-Holland in haar vergadering van 6 Oct. j.l. te Rotterdam.
2) Dl. III, p. 106.
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meende hieruit een toelating, en de ander een veroordeeling van den
z.g.n. kindertoeslag te kunnen afleiden, en deze intra-confessioneele
tegenpartijders hebben elkaar in niets toegegeven. Gij kunt dan ook niet
van mij verwachten, dat ik u den steen der wijzen in deze materie
zal laten aanschouwen, doch het is alleen mijn bedoeling enkele
gedachten over dit onderwerp aan uwe overweging aan te bevelen,
waarbij ik van een tweevoudige veronderstelling uitga. In de eerste
plaats hiervan, dat ge het mij niet euvel zult duiden, wanneer ik alle
practische gegevens zooveel mogelijk achterwege laat. Ik ben hier niet
gekomen om u te overtuigen, dat gij te weinig salaris hebt, want,
wanneer ik hierover begon, zoudt gij mij toeroepen : „Zwijg gij maar
stil, wij weten het allen zeer wel"; en daarom wil ik alleen van
principieele en theoretische zijde de quaestie bezien. En ten tweede
vertrouw ik, dat gij mij ook kwijt zult schelden een opsomming van
allerlei opiniën, die over dit punt heerschende zijn. De meeningen
zijn, gelijk als van zelf spreekt, talrijk, en het zou mij te ver voeren,
wanneer ik u eerst een exposé gaf van hetgeen in dezen is gedacht
en geschreven. Vergunt mij slechts allereerst enkele Schriftgedachten
naar voren te brengen, en vervolgens daarop een meening over de
verhouding van arbeid en loon op te bouwen.
Wanneer ik dat doe begin ik met de vraag: Wat is arbeid ? wier
beantwoording dan alleen zuiver kan zijn, indien we het begrip arbeid
losmaken van den door de zonde bedorven toestand, waarin wij leven.
Ook God arbeidt 1 ). Mijn Vader, zegt de Heiland, werkt tot nu toe
1) In de gedachtenwisseling, die op de rede volgde, merkte de heer J. v. d. Molen,
wethouder van Rotterdam, op, dat niet van een arbeid Gods, doch wel van het
werken Gods kan gesproken worden. Onder den arbeid verstaat, naar zijn meening,
de H. S. steeds het door den vloek gedrukte werk van den mensch, gelijk in
Jes. 53: 11 sprake is van den 'arbeid Zijner (d. i. van Christus) ziel", terwijl door
»werkt de oorspronkelijke en smartelooze bezigheid bedoeld wordt. Al moet natuurlijk worden toegestemd, dat van God niet kan gezegd worden, dat Hij arbeidt, gelijk
de mensch nu, in het zweet des aanschijns, zijn brood verdient, en Zijn werk
een volkomen, heerlijk en zalig karakter draagt, gaat m. i. die onderscheiding
niet geheel op. In de H. S. worden de woorden werk en arbeid door elkander
gebruikt. In het Sabbatsgebod zegt de Heere : Zes dagen zult gij arbeiden en
al uw werk doen (Ex. 20 : 9). In Job 10 : 3 wordt zelfs gesproken van den arbeid
Gods, waar Job tot God zegt : »Is het U goed, dat Gij verdrukt, dat Gij verwerpt
den arbeid Uwer handen?" terwijl Christus handelt over de »werkers der ongerechtighei d." (Matth. 7 : 23).
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en Ik werk ook" (Joh. 5 : 17), en van eeuwigheid is Hij de werkende God, Die een volheid van leven en zijn, van daad en werking
is. Vooral in de schepping heeft God Zich als de Werkende aan ons
geopenbaard. Daarin is Hij groot en machtig van daad. Hij spreekt
en het is er; Hij gebiedt en het staat er; Hij roept de dingen, die
niet zijn, alsof ze waren, en tot op dezen dag onderhoudt Hij hemel
en aarde door Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. Werken
behoort dus tot het wezen Gods, en Hij kan niet anders dan arbeiden,
want Hij is de levende Heere.
De arbeid hier op aarde behoort dan ook tot het beeld Gods, waarnaar de mensch is geformeerd, en omdat nu alleen de mensch dit
voorrecht geniet, kan slechts van hem gesproken worden dat hij werkt
en arbeidt. De natuur arbeidt niet. Onze Heiland heeft van de leliën
des velds gezegd, dat zij niet arbeiden noch spinnen, en van de vogelen
des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien (Matth. 6 : 26-28), en
dit geldt eigenlijk van alle creaturen buiten den mensch. Wel is
er in de natuur actie, en trilt er in de schepping een volheid van
leven, die nimmer tot rust komt: de sterren ijlen, zonder stilstand
langs haar banen ; „de zee, de zee klotst voort in eindelooze
deining"; in het plantenrijk ontkiemt en groeit en bloeit alles in
gestadige afwisseling : de dierenwereld is vol activiteit ; zelfs van
het hout, dat zich uitzet, zeggen we dat het werkt; alles verandert en
trilt tot in de kleinste atomen, maar toch, op die gansche natuur
is het woord van Jezus van toepassing: „zij arbeiden niet; -- zelfs
niet de bij en de mier, in wie het instinct-leven wel het hoogst is ontwikkeld ; zelfs niet de vogel, die haar kunstig nest in de toppen der
boomen bouwt; zelfs niet de spin, die de draden harer webbe uit haar
buik weeft : .... zij arbeiden niet; want arbeid in den hoogen
zin van het woord veronderstelt persoonlijkheid: zelfbewustzijn en zelfbepaling, een geest die denkt, en een wil die het gedachte realiseert;
of wilt ge: arbeid is slechts mogelijk op den grondslag van het beeld
Giods ! Daarom is de schepping, de natuur, ook geen werkmeesteres,
doch slechts instrument, waardoor gewerkt wordt, — maar de mensch
werkt, omdat hij van Gods geslacht is, en de gelijkenis van Hem, die
altijd werkt. Om dit te verduidelijken, wijs ik u hierop dat, naarmate
de mensch minder arbeidt, hij dégenereert, en tot het dierlijke afdaalt.
Wanneer ge slechts let op de cultuurlooze volken, en op de luiaards,
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die hun leven in lediggang verteren, merkt ge terstond op, dat hoe
meer de mensch werkt en zijn leven zich in den arbeid uit, de adel
van ons geslacht aan glans en luister wint! Arbeid is dus een deel
van onze oorspronkelijke glorie, en te kunnen arbeiden zegt ons, dat
wij van boven, van hemelsche origine zijn.
Nu dringt zich de vraag aan ons op: welk doel heeft God met den
arbeid der menschen voor? en op die vraag is een tweeledig antwoord
te geven. Het eerste is dit, • dat de mensch in de wereld is gesteld
om door zijn arbeid de gansche aarde aan de verheerlijking van den
Schepper te onderwerpen, doch daaraan ondergeschikt is er nog een
tweevoudig nevendoel in den mensch zelf. Evenals God werkt om zichzelven als God te handhaven, zoo arbeidt ook Zijn beelddrager om
eigen leven in stand te houden. Wel is liet natuurlijk God, Die het
leven onderhoudt, _ maar Hij doet dat instrumenteel, en Hij heeft dat
van de ure van 's menschen schepping af gedaan door diens arbeid.
Adam moest leven van de vruchten der boomen van den hof, en daartoe had hij het Paradijs te bouwen en te verzorgen, evenals, bij een
onzondige ontwikkeling van het menschelijk geslacht, de gansche aarde
het voorwerp van 's menschen arbeid zou zijn. Hiermede staat in nauw
verband het tweede nevendoel, waarom ook de arbeid tot het wezen
van den mensch behoort, n.l. dat hij alleen in dien weg zijn bestemming
kan bereiken. Hij toch mocht heerschen over de werken van Gods handen;
alles was onder zijne voeten gezet, -- en nu was het de roeping des
menschen om niet alleen Edens hof, maar heel de aarde aan zich te
onderwerpen, en als koning over alles te heerschen. Dat doel kon hij
bereiken door zijn arbeid, want daardoor staat hij boven de natuur,
die niet arbeidt, en maakt hij de schepping aan zich dienstbaar; alleen
de arbeidende mensch is de koninklijke mensch, wiens koningschap
uitblinkt in de kracht van zijn geest en de sterkte van zijn hand.
Uit dit alles kunnen we deze conclusie trekken, dat de arbeid des
menschen een deel uitmaakt van het beeld Gods, en dus tot 's menschen
wezen behoort, en dat de mensch arbeidt om zich als zoodanig te handhaven en zijn koninklijke bestemming op aarde te bereiken.
Ook die arbeid des menschen heeft de ontzettende gevolgen van de
zonde ondergaan. Wel is het beeld Gods in ruimeren zin behouden gebleven, maar het is toch verdonkerd, en de arbeid is nu van karakter
veranderd. De aarde, waarop hij geschieden moet, is vervloekt; de
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bodem zucht onder den toorn Gods ; met doornen en distelen moet de
mensch strijden ; in het zweet zijns aanschijns zal hij zijn brood eten,
en voet voor voet, en schrede voor schrede moet hij de aarde voor
zich veroveren. Doch bij al dien jammer is er ook - genade Gods op
te merken. Het is Zijn gemeene gratie dat we nog werken mogen,
want daardoor wordt de macht der zonde gestuit en getemperd, en
ten tweede kan de mensch door den arbeid zich nog handhaven, en
Zijn leven behouden tegenover den dood. Hij had het oordeel verdiend;
hij moest sterven, maar God schort het oordeel op, en geeft zelfs dien
mensch in den arbeid een wapen in de hand, om tegen den dood te
worstelen en zijne levenstriomfen te vieren. Arbeid is zelfbehoud ; is
zelfbewaring; is zelfhandhaving, en in dezen weg vergunt God hem
nog iets van zijn vroegere koningsheerlijkheid terug te winnen. Hij
zaait wel met tranen, maar maait met gejuich. Hij gaat al weenende,
maar keert weder onder vroolijk gezang. Hij arbeidt onder doornen en
Bistelen, doch viert nog zijn zegefeest op den oogstdag.
Die arbeid nu is voor alle menschen niet gelijk. Wel heeft God aan
den eersten mensch den eisch gesteld den aardbodem te bebouwen,
doch daarin ligt niet opgesloten dat deze taak voor ieder mensch is
bestemd. De z.g.n. materiëele cultuur, het bearbeiden der stoffelijke
wereld is aan de menschheid in het algemeen opgedragen, en niet aan
ieder individu; .en waar God ons meer geschonken heeft dan
physieke kracht, kan de arbeid niet opgaan in het werk der spieren.
Er is onnoemelijk veel variatie in den arbeid. Daar is de arbeid met
de -hand, met het hoofd en het hart ; de verbijzondering van
genialiteit en talent; het werk op het land, op de zee, in de werkplaats en op het kantoor, en wij gelooven dat elk zijn plaats van
God ontvangen heeft. - Deze ongelijkheid rust in het bestel des Heeren,
dat wij eerbiedigen, en al erkennen wij den invloed der tweede oorzaken, wij buigen ons toch ten slotte onder den wijzen wil van Hem,
Die de plaats bepaalde van ieders woning, en tevens den kring,
waarin hij werken moet. Hieraan dient een opmerking te worden toegevoegd. Het is in de verdeeling van den arbeid een merkwaardig
verschijnsel, dat de arbeid door middel der spieren het meest voorkomt, waarin nog de gevolgen van den val nawerken, want hoezeer
de handenarbeid ook onze groote waardeering verdient, het geestelijke
staat toch hooger. De inspanning van den geest is van hooger orde
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dan die der spieren, en naarmate de eerste fijner kracht en rijker bewustzijn vordert, stijgt zij des te meer in waarde, evenals de laatste
in beteekenis daalt, naar gelang zij zonder eenige denkkracht geschieden kan!
Vanuit dit laatste is de sprong naar het onderwijsterrein niet moeilijk
te maken. De arbeid op dit gebied verricht behoort tot de ideëele
cultuur, want de school bedoelt de geestelijke ontwikkeling van het
kind. Zij helpt de ouders om den kinderen die kundigheden bij te
brengen, die voor de psychische rijpheid van het kind noodig zijn, en
zij werkt mede aan de opvoeding der kleinen. Wel is zij in de eerste.
plaats onderwijs-inrichting; wel bedoelt zij voor alles verstandelijke
vorming; wel wil zij de kinderen klaar maken voor het verdere leven,
doch zij werkt in dat alles in groote mate opvoedend, waarom ik op den
jongsten Westlandschen Uniedag het wezen der school ook aldus formuleerde, dat zij is het instituut hetwelk naast en zich aansluitend aan
het gezin, een deel van de taak der ouders verricht, en door het onderwijs dat zij geeft, door het gezag en de tucht, die zij oefent, en de
gemeenschap, welke zij vormt, arbeidt aan de opvoeding van het kind l).
Hieruit blijkt reeds terstond van welk gewicht de arbeid op het onderwijsterrein is, welk gewicht nog verzwaard wordt door de omstandigheid dat dit werk verricht wordt in een christelijke school. Zij toch
staat zooveel hooger dan een niet-christelijke. Zij ziet in de kinderen
meer dan menschen van vleesch en bloed. Zij leidt ze tot hooger
bestemming op. Zij wil ze vormen tot menschen Gods. Zij zoekt ze
tot Christus te brengen. Zij aanvaardt 's Heeren Woord als maatstaf
en alles beheerschend centrum, en daarom is de arbeid in haar niet
gemakkelijk! Er wordt wel eens met zeker dedain over „schoolmeesters"
gesproken, en wie doet er niet eens aan mee, doch hun arbeid verdient
eerder waardeering. Van hen hangt zoo verbazend veel af. Zij toch deelen
het kind de kennis mede. Zij moeten leiding geven aan den wil. Hun
woord is voor het kind wet, en gelukkig ook Evangelie; zij vormen
voor een groot deel zijne eerste levensjaren ; zij geven richting aan
verstand en hart ; zij kunnen zooveel zegen brengen, en helaas, ook
veel bederven ..... en om dat alles kan deze arbeid niet hoog
genoeg worden geschat.
1 ) Zie mijn referaat : „Wat is een Christelijke School ?" J. v. Deventer. 's- Gravenzande. 1917, p. 17.
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Wanneer ik voor u spreek over de verhouding van arbeid en loon
bij het onderwijs, stel ik dus eerst op den voorgrond het gewichtig karakter van dezen arbeid, die op veel waardeering aanspraak
maakt, doch ook deege kennis eischt. Voor dit werk is ernstige studie
noodig, en m.i. langere voorbereiding dan tegenwoordig het geval is.
Om dit werk goed te kunnen verrichten is het een noodzakelijke
voorwaarde, dat buiten de schooluren de onderwijzer op de hoogte
blijve met de wetenschappen die hem raken; en deze arbeid is van
zóóveel belang, dat alleen daardoor en zonder bijwerk, de arbeider in
de school zich moet kunnen handhaven als beelddrager Gods.
Waarom ik op dit hooge gewicht den nadruk leg, zal blijken, als ik
met U nader bespreek wat we onder loon verstaan moeten. Ook de
begrippen omtrent het loon zijn, evenals die aangaande den arbeid,
vertroebeld en verward. Men is teveel in het materieele opgegaan, en
heeft de diepere opvatting van het loon uit het oog verloren. 1
De H. S. spreekt zelfs in zekeren zin van een loon Gods, daar Hij
nooit tevergeefs arbeidt, doch vooral van het loon van Christus, waarvoor
Hij Zijn Middelaarswerk volbracht heeft. (Jes. 53 : 11, 12. Fil. 2 : 8, 9.
Hebr. 12 : 2.) Deze voorstelling der Schrift, die de Middelaarsheerlijkheid van Christus beschouwt als een loon, is reeds voldoende om
ons te overtuigen, dat het loon niet in het materieele opgaat. Doch er
is meer. In Gods Woord is telkens sprake van loon in den zin der
vergelding van onze werken. „Zie, Zijn loon is bij Hem, en Zijn
arbeidsloon is voor Zijn aangezicht" (Jes. 40 : 10) en God noemt
Zichzelf tegenover Abraham een loon : „Ik ben U een schild, een loon
zeer groot (Geen. 15 : 1). Die onrecht gedaan heeft, zal het loon zijner
ongerechtigheid ontvangen, doch wie in de wegen des Heeren wandelt,
diens loon is groot in de hemelen, en hij mag zijn weg reizen, ziende
op de vergelding des loons (Matth. 6: 4 e. v. Hebr. 11 : 26). Het
loon is dus in het algemeen de vrucht die onze arbeid draagt, en te
werken om loon is allerminst vernederend. Christus heeft om loon
gearbeid, en ook de mensch in het Paradijs was in zekeren zin een
loondienaar, in zooverre hij at de vrucht van zijn arbeid. Wanneer
we nu dit aanvankelijk resultaat op natuurlijk terrein overbrengen,
)

1)

Zie J. C. Sikkel, Het loon der werklieden, p. 13.
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moeten wij ons even herinneren, dat de arbeid, behoorende tot het
beeld Gods, het middel is waardoor de mensch zich als zoodanig
handhaaft en zijn bestemming bereikt. Daarmede in nauw verband
kunnen wij het loon op maatschappelijk terrein noemen de vrucht
van den arbeid, waardoor het mogelijk is het doel van den arbeid te
verwezenlijken, en aan onze menschenroeping te beantwoorden.
Daaruit volgt dat het loon een zaak is, die met het beeld Gods ten
nauwste samenhangt ; het bestaat niet alleen in klinkende munt en
geldstukken, maar het is een quaestie van leven en eer, van menschenwaarde en menschenrecht. Buiten het zuiver stoffelijk loon is er dan
ook een ideëel, dat bestaat in de voldoening, die de mensch mag
hebben van zijn arbeid, en in de vreugde, welke zijn eigen werk
hem verschaft. De hooge waardij van de roeping, die wij in het leven
volbrengen, is op zichzelve reeds een loon, en geeft aan het materieele
wat wij ontvangen rijker beteekenis. Daarom kan er ook bij het
onderwijs terdege van loon gesproken worden. De onderwijzer arbeidt
in de school om zijn leven, en om het beeld Gods, dat hij draagt.
Hij verricht ook zijn werk om zichzelf te handhaven, en al is zijn arbeid
een geestelijke werkzaamheid, toch werkt hij ook om brood, wat niet
als een verlaging van onzen arbeid mag aangemerkt worden, maar het
doel van den arbeid schriftuurlijk uitdrukt.
Nu heeft ook op de verhouding tusschen arbeid en loon de zonde
storend gewerkt.. De harmonie tusschen die beide is verbroken. De
mensch oogst lang niet altijd wat hij gezaaid heeft. Hij plukt niet
immer de vruchten van zijn werk. Er is dikwerf veel tweespalt tusschen
moeite en verdienste, en deze disharmonie is niet het minst op het
terrein van het onderwijs waar te nemen, waarom wij als Christenen
alle pogingen in het werk hebben te stellen, om deze wanverhoudingen uit den weg te ruimen, en arbeid en loon met elkander in
overeenstemming te brengen.
Doch hierbij vermenigvuldigen zich de vragen. Wat • hebben wij
onder menscheneer en een menschwaardig bestaan 'te verstaan ? Welke
maatstaf moet voor het loon worden aangelegd, en door welke factoren
moet het worden. bepaald?
(Wordt vervolgd).
DR. K. DIJK.

Uit de Paedagogische Literatuur.
orschung stelt Prof. Dr. Sellmann (te
In het Zeitschriftt für Kinderforschung
Hagen in Westphalen) de vraag, of verwezenlijking der toekomstidealen
van Ellen Key gewenscht is, en beantwoordt die in een zeer lezenswaard artikel.
Haar boek „De Eeuw van het Kind" heeft ook in Duitschland veel
instemming en bewondering gevonden. Maar „ik (zegt de schrijver)
kan deze bewondering niet deelen; integendeel, het verbaast mij, dat
een boek, hetwelk zoo weinig kennis van de kindernatuur, van de
school en van liet leven toont, zooveel bijval heeft kunnen vinden. Een
dergelijke toekomstschool beteekent niet anders dan een bederf voor
de kinderen en voor het gansche Vaderland."
Het is niet onmogelijk, dat dit scherpe oordeel eenigszins onder den
invloed staat van Ellen Key's staatkundige sympathieën. „Zij dweept
(zoo lezen we hier) op alle manier voor het Engelsche volk." Toch
blijkt wel, dat de schrijver van het artikel zich niet bloot door antipathie
heeft laten leiden, maar na rijp onderzoek tot zijn meening is gekomen.
Zonder dwang gaat het niet, meent hij ; de verwildering in onzen
oorlogstijd bewijst het. De „oude school" toonde een juist inzicht:
van gezag tot vrijheid,- van gehoorzangen tot bevelen, is de weg.
Scherp keert hij zich tegen haar nuttigheidsrichting; er zijn benepen
kruidenierszielen genoeg, laten we hun aantal niet vergrooten.
Ten slotte vat hij in vier punten zijn requisitoir samen: 1. Ellen Key
kent het kind niet, slechts schaduwbeelden van kinderen; het echte
kind heeft behoefte aan navolging en autoriteit. 2. Ellen Key kent onze
school niet; haar boek is grootendeels holle phrase; de meeste onderwijzers overtreffen haar in kennis en liefde voor het kind. 3. Ellen Key
verstaat niet, hoe het menschenleven aan de ziel van den leerling tot
nieuw leven „umgestaltet" kan worden; methode is onmisbaar, om resultaat te verkrijgen; haar leerlingen zullen altijd onzelfstandig en . blind
blijven. 4. Ellen Key voedt de kinderen niet op tot zelfovergave en zelfbeperking; zij voedt niet op tot strijd tegen het booze, noch tot vader-
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landschen zin. „Laat zij niet haar geest in Engeland werken, zooveel
zij wil; wij weigeren haar den toegang in ons Duitsche vaderland, omdat
zij er slechts onheil en schade zal aanrichten."
„Bij Ellen Key gevoel ik mij, als Christen en als Duitscher, in den
vreemde......... En terwijl wij van de Eeuw van het Kind spraken,
neemt het aantal kinderen in ons volk af. Het aantal lijkkisten werd
grooter dan het aantal wiegen. Laten we van de holle phrase terug
orschung, Aug. 1916) .
keeren." (Zeitschrift flir Kinderforschung,
In het halfmaandelijksch tijdschrift Opvoeding en Onderwijs, gewijd
aan de Katholieke opvoeding in school en huisgezin, (uitgave van de
R.-K. Leergangen bij C. N. Teulings, te Den Bosch), komt een vastenbrief voor van Laurentius Schrijnen, bisschop van Roermond, aan de
geestelijkheid en geloovigen van het bisdom, over het belang van het
Katholieke onderwijs (gedateerd 10 Februari 1917).
Niets (zoo oordeelt de bisschop) moet ons meer belang inboezemen
dan het onderwijs der jeugd, en waar het gevaar bestaat, dat in vele
scholen de absolute neutraliteit wordt doorgevoerd, moeten we bijtijds
zorgen voor Katholieke scholen.
De Katholieke onderwijzer, degelijk opgeleid voor zijn ambt, toegerust
met grondige kennis, zal het onderwijs volgens de beste methoden
moeten dienen en leiden, en door voortdurende studie zijn kennis bijhoudend en aanvullend, zal hij trachten, zijn school op de gewenschte
hoogte te houden.
Maar niet alleen moet het verstand gevoed worden met de eeuwige
waarheidsbeginselen, ook de wil moet gevormd en gesterkt worden, om
volgens die beginselen het leven in te richten. Zoo zal ten slotte met
Gods hulp, door heilige gewoonten, dat vaste karakter kunnen gevormd
worden, waardoor de mensch zich nimmer van het rechte spoor laat
afbrengen.
Om dit moeilijk werk naar behooren te vervullen, heeft de onderwijzer
toewijding noodig. Toewijding! dat is, zich zelven geven zonder voorbehoud; dat is, zich zelven vergeten; dat is zich zelven geheel opofferen.
„Maar dan heeft het Katholiek onderwijs van zijn kant ook recht op
uw zedelijken en stoffelijken steun. Dan zullen wij het ook openlijk in
bescherming nemen, als het door tegenstanders op onrechtvaardige
wijze wordt aangevallen. Zeker, men behoeft niet blind te zijn voor
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fouten en gebreken, maar men mag ook niet aanstonds alles gelooven,
wat over mindere deugdelijkheid eener school zonder degelijk bewijs
wordt rondgestrooid."
Een compleet schoolprogramma, in groote trekken, waard, om ook
door niet-Katholieken te worden gelezen.
In een zeer belangrijk artikel van den heer W. Jansen over „Nationale
Opvoeding", voorkomende in het Paedagogisch Tijdschrift, Orgaan der
Vereeniging voor Paedagogiek, veroorlooft de schrijver zich o.a. een
„leekenopmerking" betreffende het onderwijs in de oude talen. Nog altijd
heeft op het gymnasium en de universiteit die richting den boventoon,
die een zijns inziens te hooge vormende waarde toekent aan de philologische vakken. Een conventie beheerscht ons, die haar oorsprong heeft
in de Middeleeuwen en den Renaissance-tijd. Maar het begint te veranderen. Dorst niet Thomasius, professor te Leipzig, het in 1687 aan,
zijn colleges in het Duitsch te geven, tot groote ergernis der toenmalige
geleerde wereld? Toch wordt door de philologen nog altijd een soort
van mystieke kracht toegekend aan de beoefening der oude talen ten
opzichte van haar vormende waarde. Waarin bestaat die? Bestaat die
in grootere vaardigheid en correctheid van stijl? Maar schreef Hooft
dan beter Nederlandsch dan Vondel of Breero; was het proza van Potgieter soms slechter dan dat van Beets?
De antieke cultuur kan men . uit goede vertalingen- ook . wel leeren
kennen. Goethe las Homerus bij voorkeur in de vertaling van Voss.
De schrijver komt tot de uitspraak, dat het voor de handhaving van
het nationale beginsel bij het hooger onderwijs niet ondienstig zou zijn,
dat men den eisch van twee oude talen in het leerplan der gymnasia
liet vallen.
T. v. D. K.
Vl.
-
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LEERVAK:

Geschiedenis.
J. H. VAN DER VEEN. Leerboek der Vaderiandsche
Geschiedenis voor Kweekscholen en Normaallessen. J. B. WOLTERS' U. M., Groningen, Den
Haag 1916.
Het doel van dit leerboek is een beknopt en toch zooveel mogelijk volledig
beeld van onze Nederlandsche Geschiedenis te geven. Bij de beoordeeling van
het werk hebben wij alzoo te, onderzoeken, of de schrijver er in geslaagd is, de
feiten zoo kort mogelijk mee te deelen, het juiste verband aan te toonen, te letten
op v oorzaak en gevolg, hoofdzaken van bijzaken te scheiden en zijn schets zóó
volledig te maken, dat men er niet tevergeefs in zoekt naar zaken, die op een
onderwijzers-examen geweten moeten worden. Bovendien wil hij een „beeld" geven
van onze historie, d. w. z., de geschiedenis zóó meedeelen, dat we een denkbeeld
krijgen van de ontwikkeling der politieke, sociale, religieuse en wetenschappelijke
vorming van ons volk, dat we ons inleven in zijn ontstaan, zijn bange worsteling,
zijn aanvankelijke verlossing, zijn zegepraal, zijn heerlijken opbloei, zijn ondergang en herleving. Het komt ons voor, dat de schrijver vooral aan het eerste
voldaan heeft. Inderdaad hebben we in dit leerboek een sobere, doch voor het
doel volledige geschiedenis. Veel lazen we in dit werk, wat we in andere dergelijke
misten Zoo schrapten we onder meer aan : „Alleen het land, rondom de woonplaatsen der Germ. stammen werd bebouwd en op gezette tijden verdeeld", „de
slag a. d. Sordino in 734", de uiteenzetting van het ontstaan van het leenstelsel;
de Charter van Gortemberg; de Yojeuse Entree; het ontstaan eener stad, niet
door omgeving van wallen, doch door het verkrijgen van eigen recht; de geestelijke
ontwikkeling, die de M. E. afsluit; de negenjarige bede; den tijd voor en tijdens
Don Juan, de overeenkomst der Eng. en Ned. O. I.-comp. Slechts zelden maakten
we een opmerking: Bij Karel Martel moet het de toenmalige wereld-schokkende
feit van den slag tegen de Moh. in 732 vermeld worden. In het midden der 18de eeuw
(pag. 18), moet zijn 13de eeuw, ontstond een twist tusschen de Dampierrés en de
Avesnes. In 1364 (moet zijn 1363) schonk Jan II Bourgondië aan zijn zoon Philips.
De eerste vergadering der St.-Gen. kwam samen in 1563 (moet zijn 1463). Bij
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een herdruk gelieve de schrijver ook het wijdsche op pag. 79 te veranderen in
weidsche. Het verdient ook veel lof, dat de schrijver een groot aantal schetskaartjes opnam, terwijl de tabellen aan het eind en de litteratuurlijst (al is deze
wel wat klein) op prijs zullen gesteld worden.
A.
V.D.D.

D. WOUTERS. Historiën onzer lage landen bij de zee.
P. NOORDHOFF, Groningen I en II. Neerlandia
Historische lectuur.

De onderwijzer in geschiedenis aan kweek-, normaal- en M U. L. 0.-scholen
zal meermalen behoefte gevoelen, een of ander onderwerp, dat in de handboeken
slechts aangestipt wordt, uitvoeriger na te gaan. Voor de meeste onderdeelen
der geschiedenis bestaan daartoe werken in overvloed. Hij kan gebruik maken
van Blok, Japikse, Fruin, Brugmans, Groen van Prinsterer, Gosses, hij kan enkele
proefschriften bestudeeren, ook wel zich eenige historische leesboeken aanschaffen,
als van Brugmans, Rijsens, de Boer, Schaap, waarin sommige gedeelten, waarop
de handboekschrijvers weinig -licht laten vallen, breed behandeld worden. Toch
is er nog meer noodig. Zonder de geschiedenis in een verhaal van anecdoten te
doen verloopen, moet hij om zijn lessen smakelijk en litterair hoogstaand te
kunnen maken, pakkende bijzonderheden, kenmerkende eigenaardigheden, op het
juiste oogenblik weten mee te deelen. Hij moet, als hij een tijd behandelt, die
in plaats van couranten het ongekunsteld volkslied had, om berichten te verbreiden,
op de hoogte zijn van die liederen, hij moet iets kennen van het maatschappelijk
en huishoudelijk leven onzer voorouders. En juist een boek, dat dit alles geeft,
bestond er niet. Om in deze leemte te voorzien, stelde Wouters zijn Neerlandia,
Historische lectuur 1 en II samen. Het bevat niet dat, waar reeds meermalen om
gevraagd is: een serie van uitvoerige vertellingen, die voor den onderwijzer der
lagere school een leidraad bij zijn onderwijs zouden kunnen zijn : het mikt hooger.
Het eerste deel bestaat uit ongeveer tachtig bijdragen, het tweede een honderdtal.
Daaronder zijn vier-regelige versjes als „Ons leven", „Erasmusbeeld" van Jan
Vos, Cornelis Tromp en Tromp beide van Huygens, verder martelaarsliederen,
als het aangrijpende Elisabeth, en het teere: Arm schaapke; geuzenliederen als
het forsche: Slaet op de trommelen, dan het Liedeken op *het jaar 1572 en _ het
aandoenlijke: Nero moordadich, Zijt ghij noch int leven? op 's prinsen dood.
Natuurlijk ook liederen van Valerius. Een breede plaats neemt het proza in.
Stukken, die onze aandacht in 't bijzonder troffen zijn : Nijverheid en Verkeer van
Dr. te Lintum; het middentijdperk der 19de eeuw door Fabius; uit het- dagboek
van een predikant (1795); de fragmenten uit Weststrate's boek, die zijn naam
beroemd maakte door zijn studie over de Patriotten in Gelderland; huurtroepen
door Huber.
De twee deelen bevatten onderwerpen uit alle tijdvakken der Vaderlandsche
geschiedenis van het verblijf der Romeinen af, tot een gedicht van Charivarius
uit de „Mosgroene" van 20 Mei 1916.
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Voor een ernstig docent, bezield met liefde voor zijn vak, bevatten deze twee
werken heel veel belangrijks, vooral ook, omdat ze de lust opwekken de onderwerpen, waarvan hier fragmenten gegeven worden, in zijn geheel te lezen.
Natuurlijk zal niet iedereen elk stuk even mooi vinden, zoo lijkt mij het stuk
op pag. 294 diabolisch, het euvel is echter makkelijk te verhelpen, men kan het
overslaan. Daarenboven had ik in de geschiedenis der 19de eeuw wel iets over
den schoolstrijd verwacht, dat hiervan geen gewag gemaakt wordt, acht ik een
leemte; evenzeer geef ik den schrijver in overweging bij een eventueelen herdruk
een of meer stukken op te nemen betreffende de geschiedenis onzer Bezittingen
in de lgde eeuw. En dat het Wilhelmus ontbreekt! Het komt mij ook voor, dat
de voetnoten, vooral bij stukken uit 16de eeuwsch en l7de eeuwsch Nederlands
wel wat weinig in aantal zijn, sommige zijn overbodig, veel, waar men een
vraagteeken bij zet, blijft onverklaard. Doch reeds te veel opmerkingen voor dit
alleszins nitnemende werk. Hier geldt het vooral: La critique est aisée.
Onderwijzers, leeraars en oudere leerlingen zullen het met genot lezen. De
uitgever zorgde voor een nette uitvoering, Isings teekende mooie gravures. Het
geheel is superbe werk.
A.
V. D. D.
S. PREGERS. Onderwijzer bij het Openbaar Onderwijs
te 's-Gravenhage. Leeraar aan den hoofdakte-cursus
te Gouda. Historische atlas ten gebruike bij
het onderwijs in de Vaderlandsche geschienis op de lagere school. P. NOORDHOFF 1917,
Groningen. f 0.65.
In een zestiental bladen is hier onze Vaderlandsche geschiedenis in kaart
gebracht. De bedoeling is, dat de leerlingen deze atlas in handen krijgen, opdat
vertelling en plaat aanvulling en toelichting zullen krijgen in een kaart. Wel zal
het onderwijs in de geschiedenis daardoor kostbaarder worden, doch ontegenzeggelijk zal het - meer resultaat opleveren. Immers kaarten als die van 1572 en
1576 kunnen den leerling duidelijk maken, hoe somber de toestand was in 1576,
waarom Alva in 1572 juist den omweg liet maken langs de Maas naar Zutphen
en waarom hij niet onmiddellijk van Brussel op Utrecht aftrok. De kaart van
1672 verduidelijkt ook veel, wat anders vaag en zwevend blijft. De vraag dringt
zich op, of met een historische wandkaart nog niet meer te bereiken zou zijn.
Toch komt het ons voor, dat leerlingen, die .thuis een les moeten instudeeren, in
't bijzonder leerlingen van U. L. O. en M. U. L. 0.-scholen in een uitgave als deze
een uitstekend hulpmiddel zullen hebben. Daarom bevelen we met nadruk kennismaking aan.
A.
V.D.D.
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A. L. DE BONT. Schoolatlas der Algemeene en
Vaderlandsche Geschiedenis (ook voor het
Handelsonderwijs), in ruim 160 kaartjes en bijkaartjes. Zesde, herziene en vermeerderde druk.
P. NOORDHOFF, Groningen 1917. Prijs f 2.60,
geb. f 3.25.
Reeds een oppervlakkige kennismaking doet vermoeden, dat deze atlas een
groote aanwinst is voor het geschiedenisonderwijs. Wanneer men echter aan de
hand van het leesboek de verschillende tijdvakken van de algemeene of landshistorie bestudeert en voortdurend dit werk raadpleegt, zal het blijken, dat het
zelden of nooit den zoekende teleurstelt. Voortdurend komt het dan aan den dag,
dat de auteur zich gehouden heeft aan een voornaam principe : Aansluiting bij
de meest gebruikte leerboeken. De zesde druk is volgens het voorbericht nauwkeurig herzien. Kaarten zijn opgenomen van den nog steeds voortdurenden
oorlog. Voor de koopers wordt een nieuw blad in 't uitzicht gesteld, als de vrede
groote wijziging in den bestaanden toestand brengt. Met nadruk bevelen we
deze atlas aan, vooral ook omdat aan de vaderlandsche historie een voldoend
aantal kaartjes en bijkaartjes gewijd zijn.
A.
V.D.D.
DR. M. G. DE BOER. Beknopt overzicht der Algemeene Geschiedenis, 4de bijgewerkte druk. —
P. NOORDHOFF, Groningen 1917.
Deze vierde druk is heel spoedig op den derden gevolgd. Wijzigingen zijn er
in het werkje niet aangebracht, alleen is de geschiedenis bijgewerkt tot op
Januari 1917. We volstaan daarom met deze aankondiging.
A.
V.D.D.

T. PLUIM. Geschiedenis voor het Lager Onderwijs.
Met tal van vragen en opgaven tot verwerking
der leerstof. Met vele afbeeldingen. Elfde druk.
P. NOORDHOFF 1917, Groningen. f 0.30.
In 25 lessen wordt hier een beknopt overzicht der Vaderlandsche Geschiedenis
gegeven. Met veel genoegen lazen we de prettig geschreven lessen door. De
illustraties kunnen aanleiding geven tot verdere bespreking, terwijl de vragen
aan het einde der lessen een uitstekend middel ter controle vormen. Aan het
eind van het werkje vindt men enkele tabellen en een tijdtafel, die uit de voornaamste jaartallen is samen gesteld. We maakten bij het doorlezen een enkele
opmerking, die wij den schrijver ter overdenking aanbieden : pag. 67: „De stadhouders moest de besluiten der Staten uitvoeren", (de uitvoerende macht berustte
bij de colleges der gecommiteerde raden); pag. 68: het getal schepenen was onbepaald, doch meestal waren er minder dan 12; de vroedschap vulde in den regel
zich zelf aan, slechts in 4 stemhebbende steden koos de stadhouder uit dubbel-
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tallen. Het zeewezen bleef na 1588 aan het toezicht van den Raad van State
onttrokken. pag. 75: De tochten „om de Zuid" waren reeds sinds 1592 in voorbereiding. pag. 90: De acte van navigatie is niet uitgevaardigd door Crommwell,
doch op aanstoken van Oliver St. John door het parlement. pag. 93: De vrede,
die Denemarken in 1680 sloot, was voor dit land niet voordeelig en was bovendien te danken aan het feit, dat Karel X plotseling overleed. pag. 111: Blijkens
de officieele cijfers ging onze handel in de 18de eeuw relatief wel, doch absoluut
niet achteruit (zie Brugmans, Opkomst en bloei) pag. 124: Hier is geen melding
gemaakt van de landing der Engelschen in 1809. pag. 131: De geestelijkheid wilde
de grondwet niet accepteeren wegens de gelijkstelling der godsdiensten. — Voor
onze scholen is dit boekje ook aan te bevelen.
A.
V. D. D.
B. LAARMAN. te Groningen, hoofd eener school. Toestanden en Gebeurtenissen. Eenvoudige lessen
over de Vaderlandsche Geschiedenis voor het vijfde
ofzesde leerjaar. Tweede deeltje. Elfde, geïllustreerde
druk.

B. LAARMAN. Tweede Leerkring voor het Geschienisonderwijs ten behoeve van de hoogste
klasse der lagere school. Derde deeltje. Zevende,
geïllustreerde druk. — P. NOORDHOF 1918 Groningen.

De drie deeltjes, waaruit deze methode bestaat, worden blijkens de herdrukken,
veel gebruikt. Dat verwondert ons niet. De beide eerste deeltjes, die de geschiedenis
respectievelijk voor en na 1600 behandelen, en het derde deeltje, dat beknopt de
geheele historie behandelt, geven een afgerond geheel. Bovendien bevatten ze,
zonder de staatkundige geschiedenis te kort te doen, heel wat beschavingsgeschiedenis, terwijl veel illustraties, zoowel gekleurde als ongekleurde, de lessen
veraanschouwelijken. Over het geheel kunnen we deze methode dan ook aanbevelen, indien het woord van den onderwijzer er maar niet door op den achtergrond
gesteld wordt.. De bedoeling kan en mag niet zijn, het uurtje voor geschiedenis
te vullen met de lezing van deze boekjes. Als een beknopte leidraad voor den
onderwijzer, als repetitie na de behandeling, als samenvatting van het verhaal
kunnen ze goede diensten bewijzen.
A.
v. D. D.
LEERVAK:

Zingen.'
VELDKAMP en BOUMAN. Zangschool In Liederen.
Deel III. --- WOLTERS. Groningen—Den Haag.
In . den vorigen jaargang van ons Paed. Tijdsch. recenseerde ik deel I en II.
Ik breng daarom hier slechts in herinnering, dat deze Zangschool in Liederen
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iets geheel nieuws is op dit gebied. Zij geeft uitsluitend liedjes en uit die liedjes
moeten de intervallen, de maatsoorten, kortom, alles wat men tot nog toe van de
theorie leerde in oefenirigsmateriaal, geleerd worden. Ik heb er reeds op gewezen,
dat in scholen, waar de leerlingen elkander kunnen hooren, de gegeven
wijsjes spoedig zeer bekend zullen zijn en de vraag gesteld of het wel juist
gezien is, de moeilijkheden in het toontreffen en maatlezen te doen leeren uit
bekende melodieën, m. a. w. of de analytische leergang wel de juiste is, voor
goed zangonderwijs. Er zit wel iets pikants in deze manier van doen. Geen
oefeningen meer ; alleen liedjes ! En zeker zullen er velen zijn, die eens een proef
willen nemen. En indien deze proefneming goed slaagt, zullen wij bij ons zangonderwijs op nieuwe banen komen. Voorts geeft deze Zangschool veel goeds,
dat niet voorbij gezien mag worden o. a. dat zij de voordeelen van notenschrift
en cijferschrift combineert, dat zij de muziekregels niet laat drukken als proza,
maar z53, dat de muzikale structuur overzichtelijk wordt aangegeven; al doet het
wat zonderling aan, als men deze halfafgebroken regels en maten ziet, een
oogenblik nadenken geeft u toch de overtuiging, dat de schrijvers hier eene
verbetering invoeren. Vermelding verdient het voorts, dat ook de behandeling
der kleine terts toonladder niet is verzuimd.
Ten slotte vinden we in dit deeltje een aanhangsel met enkele driestemmige
liederen en eenige ,fluitnummers, bovendien eenige Duitsche, Fransche en Engelsche
liederen. Deze gedachte is zeker niet te verwerpen. Evenwel kunnen we de keuze
dezer liederen niet prijzen. De Duitsche zijn overbekend voor het meerendeel; bij
de Fransche acht ik de Brabanconne en de Marseillaise als Schoolliedjes niet
gelukkig gekozen. Het verwondert mij niets te vinden van E. Jaques Dalcroze.
En wat een zouteloos versje is dat : >Au clair de la lune mon ami Pierrot". Van
dit liedje geldt toch zeker wel : »ce qui ne vaut pas la peine d'être dit on le chante".
De uitvoering dezer boekjes door Wolters is zeer goed. Wij raden kennismaking aan.

W. H. DE GROOT Wzn. Zangoefeningen naar Daniël
de Lange's Zangschool. Handleiding volgens
de Grondbeginselen van Galin-Paris-Chevé,
bijeengeschikt voor schoolgebruik. Tweede
-

Serie. Derde stukje. Derde, herziene druk.
NOORDHOFF, Groningen.

--

»Deze 3e herziene druk bevat in tref- en maatoefeningen dezelfde leerstof
als de vorige, alleen hier en daar beter geschikt en ook aangevuld ; tevens is in de
liederen-lijst veel opgenomen, wat in den 2en druk niet voorkwam; ik hoop met
een en ander een goed werk te hebben gedaan." Aldus staat in het voorbericht
en afgezien van de appreciatie, die men voedt voor de 'Chevé-methode", moet
erkend worden, dat voor hen, die deze methode voorstaan, in de Stukjes van den
heer de Groot een materiaal geboden wordt, zóó methodisch, zoo echt onderwijskundig gerangschikt, dat men verstandig zal doen, ze met de noodige attentie te
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bezien. Maar juist omdat ze methodisch zoo goed in elkander zitten, vereischen
ze bij invoering ook een streng volgen. Of dit een bezwaar is? Ik geloof van
niet. Een schat van liedjes staan tusschen de oefeningen in en daarbij zijn er
vele mooie en sommige heel mooie. Gaarne bevelen wij deze boekjes aan.

B. J. DOUWES. Prettig zingen. Een leergang voor
't zingen van 't blad op de lagere school.
Parallelserie. Liederen van verschillende componisten.
Deel 1-3. — WOLTERS, Groningen.
De bedoeling van deze serie is aanvulling en afwisseling te geven bij de
bekende — en ook door ons aanbevolen leergang »Prettig Zingen". Ongetwijfeld
zal de verschijning van deze parallelserie velen gebruikers aangenaam zijn, te meers
daar hier een verzameling van mooie en geliefde wijsjes van bekende componisten
(o. a. Hol, Cath. v. Rennes, Worp e. a.) wordt gegeven. Wij willen niet nalaten
er nog eens op te wijzen, dat de heer Douwes getracht heeft in dezen leergang,
met behoud van alle voordeelen der Chevé-methode, toch het gewone notenschrift
aan te leeren en dat het studie-materiaal, dat hij hierbij geeft, tot het beste
behoort, wat we op dit gebied hebben. De titel »Prettig zingen" zegt niets te veel.

Bonte Bloemen. Twintig tweeen driestemmige liederen. 2e druk. — NOORD-

R. VAN BRUGGEN.

HOFF, Groningen.
»De hier aangeboden twee- en driestemmige liederen hebben hun ontstaan te
danken aan de omstandigheid, dat ik als leider eener zangschool behoefte had
aan verscheidenheid van liedjes. In het vertrouwen, dat ook anderen ze bruikbaar zullen vinden, heb ik tot de uitgave er van besloten." Aldus kondigt de heer
v. Bruggen, zoo zonder eenige pretentie, dezen bundel aan. Maar, »goede wijn
behoeft geen krans", en dat geldt ook van dezen bundel. We bevelen deze »Bonte
Bloemen" aan. Collega's, die met hun koortje eens een uitvoering willen geven,
zullen verstandig doen, alvorens hun programma vast te stellen, ook eens in dit
bundeltje te snuffelen; zij zullen zeker wel iets van hun gading er in vinden,
alhoewel de woorden der liedjes zeer, zeer „neutraal" zijn!
G. C. F. VAN DER LAAN. Ons Zangboekje. C-D-E.
Volledige leergang voor het zingen in de Lagere
School en in Zangscholen. 2e stukje. 5e druk. 3e
leerjaar. — WOLTERS, Groningen.
-

Deze leergang voor het zangonderwijs (geen cijferschrift) heeft het voordeel,
dat zij, door de vele aanwijzingen en toelichtingen tusschen de oefeningen
geplaatst, een welkome handleiding vormt voor vele jonge leerkrachten. In dezen
5en druk heeft de schrijver wat meer liedjes met woorden gegeven. De behoefte
om neutraal te zijn, ongetwijfeld, is oorzaak, dat eenige koralen, o.a. Ev. Gez. 83,
-
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zonder woorden worden opgenomen, terwijl wij daarentegen vergast worden opa
poëzie, waarvan ik hier ter kennismaking een couplet laat volgen:
Mijn allerliefste zusje, dat zit op moeders schoot;
Ik geef haar van mijn eten, dan wordt ze spoedig groot;
Ik zing haar al mijn liedjes, dan wordt ze spoedig zoet,
Ik leer haar al mijn lesjes, dan wordt ze wijs en goed. (!)
Vrage : Is dit neutraal?
J. VELDKAMP en DE BOER. Kun je nog zingen, zing
dan mee ! Voor gemengd koor. 3e vermeerderde
druk. Vierstemmige zetting van P. JONKER. -- NOORDHOFF. Groningen.
Daar deze bundel in dit tijdschrift al meermalen is gerecenseerd, volstaan we
thans met de vermelding van dezen nieuwen druk en een hartelijke aanbeveling.
PELSER en VAN ZANTEN. Ons Liedeboek. Begeleiding
voor piano of harmonium van H. A. WEGERIF. —
WOLTERS. Groningen.
Met genoegen ontvingen we deze mooie uitgave in band met piano (harmonium)begeleiding. 't Is een kloeke uitgave, waarvan we veel goeds kunnen zeggen. De
gedachte, om eene soort van bloemlezing te houden, uit onze Christelijke-Schoolliteratuur was reeds uitnemend; de toevoeging van andere liederen legde reeds
getuigenis_ af van den goeden smaak en de verstandige keuze der samenstellers;
de uitgave van deze liederen -met begeleiding , is inderdaad de kroon op 't werk.
Deze begeleiding is over 't geheel genomen zeer goed ; niet te makkelijk, niet te
moeilijk en de stemvoering doorgaans melodieus. Jammer maar, dat niet alle
liederen konden . worden opgenomen; allicht mist deze en gene liederen, die hij
zoo gaarne had gezien. Dat was ook meer in overeenstemming geweest met de
oorspronkelijke wijze van samenstelling. Wij voor ons hadden b.v. Gebhardt
liever niet gemist. Zijn lied over de Regenboog en zijn Hemelvaartslied achten
wij verrijking onzer literatuur. De bewerking van den heer Pelser van bedoeld
Hemelvaartslied toont, dat wij van dezen collega zeer zeker nog veel kunnen en
mogen verwachten; maar hoe schoon zijne zetting is, in die van Gebhardt is de
kindertoon beter getroffen. Maar dit zijn geen bezwaren, alleen wenschen. Ongetwijfeld zal spoedig een 2e druk noodig zijn, want dit boek behoort in elke
Christelijke school, in elk Christelijk gezin te zijn, en dan zullen de schrijvers
zeker wel uitbreiden en met dezen wensch rekening houden.
Ook in deze uitgave zijn al reeds nieuwe nummers opgenomen ; in deze keuze
zijn de samenstellers zeer gelukkig geweest, b.v. in de opname van : Een seraphijnsche tonghe, Bede voor de Koningin, en Beyerle's „Mooi Holland."
De uitgever zorgde voor eene keurige afwerking, zoodat het geheel alleszins
aanbevelenswaardig is. Wij wenschen schrijvers en uitgever goed succes.
v. D.

Saul en de Tooveres te Endor.
(Proeve eener Bijbelles voor de hoogste klasse der L. S.)

Hebt jelui wel eens van spiritisten gehoord? Dat zijn menschen, die
zeggen, dat ze met de geesten van gestorven menschen kunnen spreken,
dat ze hun wat kunnen vragen en dan -ook antwoord krijgen. Dat zeggen
ze, maar is ;het ook werkelijk zoo? Ik heb het zelf nooit bijgewoond,
en ik kan dus niet uit eigen ervaring spreken; maar ik heb wel eens van
geloofwaardige menschen gehoord, dat er wel wezenlijk waarheid in
ligt. Er wordt ook bedrog mee gepleegd, maar daarom is het nog niet
allemaal bedrog. In den Bijbel vinden wij daarover iets: er staat (Deut.
18 : 11) : ,,onder u zal niet gevonden worden o. a. die een waarzeggenden geest heeft, of een duivelskunstenaar, of die de dooden vraagt."
Daaruit blijkt heel. duidelijk, dat het ondervragen van geesten van afgestorvenen toen al gedaan werd, maar door God verboden, en dus zonde
is. Nu staat er niet bij, of die- geesten inderdaad antwoord kunnen geven;
maar mij dunkt, dat de Bijbel niet zoo zou - spreken, als niet inderdaad
zoo iets bestond. Jelui zult je herinneren, dat Paulus eens te Filippi een
waarzeggenden geest uit een vrouw dreef, en dat zij van dat -oogenblsik
af haar kunst van waarzeggen verloren had. In ieder geval (geschiedt
dat alles door de macht des duivels, 'en al ware er nog zooveel door te
weten te komen, het is tegen Gods wil, en er kan dus op zoo verkregen
kennis - nooit zegen rusten.
Nu had Koning Saul, zeker wel in het begin zijner regeering, -de waarzegsters en duivelskunstenaars uit zijn land uitgeroeid. Maar, gelijk het
gewoonlijk gaat, er waren er toch nog wel overgebleven. In China b.v.
is het amfioenschuiven -of iopiumrooken (weet jelui wat dat is?) eenvoudig verboden; in sommige Staten van Noord-Amerika is de sterke drank
evenzoo verboden; maar ik ben wel zeker, dat het kwaad daar evenmin
totaal is uitgeroeid. Natuurlijk .houden degenen, die de wet toch overtreden, zich schuil, uit vrees voor straf. Zoo was het ook in Israël. Er
waren nog wel waarzegsters overgebleven, en zoo woonde er o.a. eene
te Endor, een plaatsje even ten noorden van 't gebergte van Gilboa, waar
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Israël toen gelegerd was. Dat die waarzegster of tooveres daar woonde,
wisten Sauls knechten, en daaruit blijkt dus, dat adie groote zonde aan
Sauls eigen hof bekend was. Of die knechten er zelf gebruik van
hebben gemaakt, staat er niet bij, en dat weten wij dus niet; maar dat
ze van de tooveres wisten en dat verzwegen, bewijst toch ook, dat het
kwaad nog ver van uitgeroeid was.
Dezelfde Koning Saul, die eerst dat kwaad had trachten uit te roeien,
vraagt nu zelf naar zoo'n waarzegster, en zijn knechten kunnen hem
dadelijk -de noodige aanwijzing geven. Maar hoe komt Saul daar nu
toe, om bij zoo iemand hulp te zoeken? Saul had God verlaten, en nu
verlaat God hem ook en geeft hem over aan zijne groote dwaasheid.
Wanneer God ons niet bewaart, kunnen wij tot allerlei, ook het grootste,
kwaad vervallen. Waarom is Saul ook niet tot God teruggekeerd?
Waarom heeft hij niet zijn overtreding erkend en bij God vergeving
gezocht? Dan had God hem gewis weer tot Zijn knecht aangenomen,
en dan was -hij nimmer zoo diep gezonken van bij een tooveres hulp
te zoeken. En wat wilde hij nu van die vrouw hebben? Toen hij het leger
der Filistijnen had gezien, was hij „bevreesd geworden" en had „zijn
hart zeer gebeefd.' Toen had hij den Heere gevraagd, maar Die had hem
niet geantwoord.
Hoe kan dat dan, dat iemand naar den Heere vraagt, en Hij niet
antwoordt? God heeft toch zelf getuigd, dat Hij daaraan lust heeft, dat
de zondaar zich bekeere en leve? Juist, maar als wij dit verhaal oplettend
lezen, dan blijkt erheel geen schuldbelijdenis of bekeering uit: Saul is
bang voor de Filistijnen en zoekt daaromhulp, maar hij erkent niet,
dat zijn eigen kwaad oorzaak is van zijn ellende. En nu God niet antwoordt, zoekt hij door middel der tooveres te weten te komen, :hoe het
in den strijd tegen de Filistijnen gaan zal. Hij zoekt dus heil bij den
duivel, want als .zij wat vermocht, was het door diens macht. En toch,
en toch wantrouwt hij die macht, want als de vrouw -hem vraagt, wien
ze zal doen opkomen, noemt hij...... Samuel, den profeet des Heeren,
den man, die met zijn gansche geschiedenis bekend is, die Saul had
liefgehad, en getreurd om diens afdwalen van God. Maar...... nu loop
ik al vooruit op het verhaal.
Saul gaat 's nachts (want niemand mocht hem zien of weten wat hij
ging doen, dan de twee mannen, die hem vergezelden) naar Endor, en
treedt bij de waarzegster binnen. Hij begeert, dat zij zal doen opkomen
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dien .hij haar zeggen zal. De vrouw is bang, dat die vraag maar een
voorwendsel is om haar in den strik te lokken en dan aan den Koning
over te_ leveren. Zij geeft een voorzichtig antwoord: ze ontkent niet, dat
ze een waarzegster is; ze laat doorschemeren, dat ze bereid is den
vrager ter wille te zijn, maar ze wil eerst weten, of die mannen geen
verraders zijn, of ze -hen vertrouwen kan. Saul zweert nu maar zij
weet niet, wien ze voor zich heeft , dat „haar om deze zaak geen straf.
overkomen zal." Hij zweert bij den Heere, want hij weet heel goed, dat
Die alleen waarachtig is.
Nu is de vrouw gerustgesteld en zal ze aan het verzoek van den
vreemdeling voldoen. „Wien zal ik U doen opkomen?" vraagt ze. En de
vreemdeling (ik noem hem vreemdeling, omdat de vrouw hem niet
kende, al kennen wij hem) ; de vreemdeling antwoordt: „Doe mij Samuel
opkomen." De vrouw toont zich heel niet verbaasd, -dat juist om dien
gevraagd wordt, en niet om den geest van een afgestorvene, die op
aarde zonder God had geleefd. Zoowel Saul als de vrouw toonen, dat,
al dienden ze geen van beiden den Heere, ze toch nog eerbied voor Hem
en Zijn dienaren hebben.
Wat wij nu lezen, klinkt vreemd. Er staat niet, dat de vrouw Samuel
opriep, of dat ze op eenigerlei wijze bedrog pleegde, door iemand anders,
ongezien, voor Samuel te laten spelen, of door buikspreken zelf Samuel
voor te stellen. Maar er staat eenvoudig: „Toen -de vrouw Samuel zag,
riep zij met luider stem en zeide tot den vreemdeling: „waarom hebt gij
mij bedrogen? want gij zijt Saul." Nu zijn er velen, die niet gelooven,
dat Samuel daar inderdaad tegenwoordig is geweest; die meenen, dat
de tooveres op de eene of andere manier Saul heeft misleid. Ik noemde
z.00even al een paar manieren, maar ze zal er wel meer gehad hebben.
Doch er staat zoo eenvoudig en duidelijk: „toen de vrouw Samuel zag."
En ze blijkt zelf door dat gezicht verschrikt te zijn, want ,,ze riep met
luider stem" en begreep, dat die vreemdeling Saul zelf was. Hoe kan dat
nu, als de geheele „verschijning" :haar eigen werk was. Maar, vraagt
een van jelui: had die tooveres dan de macht, een godvreezend mensch
in zijn rust te storen en te laten opkomen? Dat geloof ik evenmin als
jelui; de duivel, en die van zijn macht gebruik maken, mogen wat te
zeggen hebben over goddelooze geesten, maar zeker nooit over godzaligen. Ik zal jelui eens vertellen, hoe ik daarover denk. Ik denk, dat
God nog éénmaal Saul heeft willen waarschuwen en daarom, toen de
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vrouw zich gereed maakte Saul te bedriegen, Zijn profeet Samuel gezonden om den Koning zijn naderend einde aan te kondigen, en dat in
een kleed als hij -op aarde had gedragen. Dan wordt begrijpelijk, dat
de vrouw op het gezicht van die onverwachte verschijning zelf ontstelt
en een macht bespeurt, die boven haar macht uitgaat. En dat ze door
den naam Samuel tot het vermoeden komt, dat de vreemdeling Saul
zelf is. De vrouw herkent blijkbaar Samuel niet; ze had hem misschien
wel nooit op aarde gezien.
Saul zelf ziet niets; hij vraagt aan de vrouw, wat zij ziet. „Goden",
zegt ze, „uit de aarde opkomende". Goden, dat weet jelui wel van
vroeger, is een naam, soms aan menschen gegeven, en wel aan zulke
menschen, die boven het gros der menschen verheven zijn, die op aarde
in zekeren zin God vertegenwoordigen. Wij lezen hier „goden" in het
meervoud, en toch neemt de Koning het in het enkelvoud, want hij
vraagt: „Hoe is zijne gedaante?" en de vrouw antwoordt: „Er komt
een oud man op, en hij is met een mantel bekleed." Juist, gelijk wij in het
Nieuwe Testament, in Mattheus' en Markus' Evangelie lezen: Hetzelfde
verweten hem ook de moordenaars (m.v.), terwijl uit het Evangelie van
Lukas, dat hier meer omstandig verhaalt, blijkt, dat slechts één moordenaar den Heiland gelasterd heeft. Gelijk ook wij wel zeggen: „De jongens
van die school hebben een ruit ingegooid", als toch inderdaad maar één
het gedaanheeft.
Uit de beschrijving, die de vrouw geeft: „een oud man, met een
mantel bekleed", herkent Saul den profeet Samuel. En nu neigt hij zich
met het aangezicht ter aarde -en buigt zich. Hij verneemt Samuels vraag:
„waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen?" Saul
had niet God gevraagd om Samuel te zenden, maar had -getracht, hem
door middel der tooveres te spreken te krijgen; Samuel spreekt nu ook
van geen goddelijke zending, maar sluit zich aan bij Saul begeerte,
ditmaal naar een geestverschijning. Dat vinden wij dikwijls in de
Heilige Schrift. Al dadelijk in den -hof van Eden, als Adam en Eva, na
hun zonde, zich verbergen, vraagt God niet: „waarom verbergt gij u?"
maar, als wist Hij niet wat er gebeurd was: „Adam, waar zijt gij?" En
als de rijke jongeling, in het Nieuwe Testament, van Jezus wenscht te
hooren, door welkegoede werken nog meer hij den hemel zou kunnen
verdienen, zegt Jezus niet: „Dat kan nooit", maar gaat als het ware met
hem mee en noemt hem nog een goed werk, juist om hem daardoor te
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zekerder te brengen tot het besef, dat geenerlei goed werk, maar alleen
genade ons zalig kan maken.
Saul brengt nu voor Samuels oor zijn klacht uit: „Ik ben zeer beangstigd, want de Filistijnen krijgen tegen mij, en God is van mij geweken,
en antwoordt mij niet :meer, noch door den dienst der profeten, noch door
droomen; -daarom heb ik u geroepen, dat gij ;mij te kennen geeft, wat
ik doen zal."
Samuel antwoordt, in de eerste plaats, met de volkomen juiste opmerking, dat het toch al te dwaas was, nu God van hem, nl. van Saul,
geweken was, bij Gods dienaar hulp te zoeken, alsof die daartoe, buiten
God om, in staat was: „Waarom vraagt gij mij toch, dewijl de Heere van
tn geweken en uw vijand geworden is?" En dan herinnert hij Saul aan
zijn eigene -ongehoorzaamheid en noemt als bepaald feit, dat Saul in
den strijd tegen Amalek, Gods toorn niet had uitgericht". Jelui weet nog
wel, toen had hij onder den schoonen schijn van God te verheerlijken,
Gods bevel in den wind geslagen, terwijl cle Heere toch op stipte gehoorzaamheid :staat. Vervolgens maakt Samuel hem bekend, wat hij
eigenlijk al lang begrepen had, dat God het koninkrijk aan David geven
zou. Eigenaardig staat er: gegeven heeft. Wat God nog doen zal, staat
bij Hem even vast als of het reeds geschied was. Alles is voor Hem tegenwoordig. Hebt jelui er wel eens op gelet, dat Jezus eens gezegd heeft:
„Eer Abraham was, ben Ik, niet: was Ik, maar ben Ik?
En dan voorspelt Samuel hem den vreeselijken afloop van den aanstaanden strijd: de nederlaag van Israël: „de Heere zal Israël en Saul
in de hand der Filistijnen geven." Saul en zijne zonen zullen sneuvelen.
Dat is ook precies zoo uitgekomen: De Filistijnen hebben den anderen
dag overwonnen; zij hebben Jonathan. Davids vriend, niet waar? en
Abinadab en Malchi-sua, de zonen van Saul, geslagen, d.i. gedood, en
Saul zelf heeft door zelfmoord een einde aan zijn leven gemaakt, om
niet in dehanden „dezer onbesnedenen" te vallen. Niet waar, dat kon
de duivel zoo nauwkeurig niet voorspellen; dat Israël zou verslagen
worden, misschien wel, maar dat Saul met zijn zonen zouden sneuvelen,
toch niet.
Wij keeren weer terug naar Endor. Samuel voorspelt den dood van
Saul en diens zonen, in deze woorden: „Morgen zult ,gij en uwe zonen
bij mij zijn." „Bij Samuel in den hemel," vraagt er een. Neen, dat kon niet,
tenzij Saul tot schuldbelijdenis ware gekomen, en daarvan lezen wij,
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helaas! niets. Ook deze laatste waarschuwing, door den mond van
Samuel, werkte niets uit dan dat Saul „haastelijk ter aarde viel, zoo lang
als hij was, en zeer vreesde van wege de woorden van Saul." Samuel
wil blijkbaar zeggen: „Ik ben gestorven, en morgen zult ook gij en uwe
zonen sterven."
Dit woord van Samuel had Saul de oogen moeten openen voor de
ontzettende werkelijkheid, dat de tijd om tot God met een berouwvol
hart terug te keeren, ras ten einde liep. Nog één nacht en nog één dag!
Misschien zult gij denken, dat Samuel zulks wel wat duidelijker had
kunnen zeggen. Zeker, maar dat wist Saul toch ook wel en had hij in
de Bijbelboeken, die toen al bestonden, kunnen lezen. God oordeelt
goed, het nu op deze wijze te zeggen. Hij heeft ons verstand gegeven
om dat te gebruiken, gelijk Hij ons niets geeft om nutteloos te laten liggen. Jelui weet wel, hoe de rijke man in de hel Abraham smeekt, Lazarus
naar de aarde te zenden om zijn broeders te waarschuwen. Menigeen
mag denken, dat zoo iets wel helpen zou. Maar Abraham antwoordt: „Zij
hebben Mozes en de profeten; - dat zij die hooren." De geheele Bijbel
is er blijkbaar op aangelegd, dat we met nadenken zullen lezen, dat wij
hem zullen „onderzoeken".
Natuurlijk had de ontzettende tijding uit den mond van Samuel -bij
Saul schrik gewekt, en wel zulk een schrik, dat hij lang uit nederviel.
Maar wij lezen ook, dat de omstandigheid, dat Saul den geheelen dag
en den geheelen nacht geen brood had gegeten, medewerkte om al zijn
kracht weg te nemen. Lichamelijke gezondheid helpt den geest, ;maar
dat beteekent natuurlijk niet, dat een zwak of ziek lichaam altijd gepaard
gaat met een zwakken geest! Denkt maar eens aan Prins Willem III; hoe
krachtigen geest had die niet in een ver van sterk en gezond lichaam!
Maar jelui moet niet vergeten, dat goede zorg voor het lichaam 'ook
onzen geest ten goede komt. God wil ook, dat wij voor ons lichaam
goede zorgdragen, b.v. geregeld leven, eten, drinken, naar bed gaan
en opstaan op geregelden tijd, en noch te veel eten, drinken en slapen,
noch te weinig. Weet jelui wel, hoe ons lichaam ergens in den Bijbel
genoemd wordt? Een tempel des Heiligen Geestes! Dus wordt er aan
het lichaam veel waarde gehecht, niet waar? Wat een tempel voor den
Heiligen Geest is, moet in goeden toestand zijn en gehouden worden.
Zoowel ,de waarzegster als de beide mannen, die den koning begelei-
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den, maar toch zij in de eerste plaats, doen nu hun best om den koning
tot eten te bewegen. Zijn zij misschien bang, dat hij hier sterven zal,
en dat men hun daarvan de schuld zal geven, of dat daardoor aan het
licht zal komen, dat er te Endor een tooveres woont? Dat weten wij
niet; er wordt niets van gemeld. Het gebeurt wel kmeer, dat menschen
goed voor anderen zorgen, niet uit barmhartigheid, maar om andere
redenen. De Farizeeën b.v. deden aalmoezen en baden lang op de hoeken
der straten, om......... van de menschen gezien te worden.
Eerst weigert Saul, iets te gebruiken, namelijk op aandrang der vrouw
alleen. „Laat mij een bete broods voor u zetten." Maar nu de beide
plannen hun overredingskracht gebruiken om de vrouw te 'steunen, geeft
Saul toe, staat -op van de aarde en zet zich op het bed. De vrouw, die
zag, dat Saul nu gebruik zou maken van haar gastvrijheid, slachtte haar
gemest kalf, nam meel, kneedde het en bakte daar ongezuurde koeken
van, juist wat wij lezen, dat- Saul deed, toen Abraham onwetend engelen
herbergde. Er wordt met spoed gehandeld; jelui weet, dat men in het
Oosten met die dingen vlug overweg kon. Nog voordat de dag aanbrak,
hadden de drie mannen -de woning der waarzegster verlaten, want niemand mocht hen daar zien. Ik denk, dat geen van vieren in aangename
stemming verkeerde; in hun hart woonde geen vrede, die alleen--het deel
is van wie Ood liefhebben, ook als ze in tegenspoed ve'rkeeren en dan
op Cad vertrouwen.
Wij weten al, hoe het den daarop volgenden dag gegaan :is. De Bijbel
voert ons eerst naar David en Ziklag terug en verhaalt dan als slothoofdstuk van het eerste boek van Samuel, dat ,,de mannen Israëls vloden
voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op -het gebergte
Gilboa." De Filistijnen hielden dicht op Saul en zijne zonen aan; de laatsten vielen in den strijd. Saul evenwel, ziende, dat hij niet meer ontvluchten kon, vreesde zeer voor de schutters; hij wilde, dat zijn wapendrager
hem zou doorsteken, maar die weigerde. „Toen nam Saul het zwaard en
viel daarin." Ik denk, dat hij het met het gevest in den grond of tusschen
struiken misschien, vast heeft gezet, zoodat de punt naar boven stak,
en er zich toen met de borst in heeft laten vallen. Het maakt eigenlijk
weinig uit, hoe het precies gegaan is; Saul werd zelfmoordenaar, en dat
is iets vreeselij ks. Menschen, 'die C od niet vreezen, hebben wel eens
zulke zelfmoordenaars geprezen, als diedaarmede smaad of schande
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konden ontgaan, maar Gods Woord geeft nergens een vrijbrief om zich
zelf, in welke omstandigheden ook, van het leven te berooven.
Eenige jaren geleden, was er oorlog in China; een Europeesch leger,
uit Engelschen, Franschen, Duitschers en misschien nog meer, wat ik
mij niet herinner, bestaande, voerde oorlog in China tegen de Chineezen.
Om nu zich zelf te kunnen -ombrengen, als ze door de Chineezen gevangen gen-omen werden, kreeg, naar men gezegd heeft, ieder Duitsch
krijgsman een fleschje vergif mede. Waarom dat? Omdat men wist,
hoe onbarmhartig, ja onmenschelijk -de Chineezen gewoon waren, hun
gevangenen dood te martelen. Het is ook gebeurd, dat vrouwen hun
kinderen in de vlammen wierpen en er zelf ook in sprongen, om de
folteringen van wreedaardige vijanden te ontgaan. Begrijpelijk,.maar......
Oods Woord geeft, zooals ik gezegd heb, nergens vrijheid tot zelfmoord.
Ook Jonathan, de vriend van David, is in dezen strijd gesneuveld.
Weet jelui nog wel, met welk plan Jonathan en David zich eens vol
blijde verwachting bezig -hebben gehouden? Toen David Kehila verlaten
had, omdat de inwoners van plan waren, hem in Sauls handen over te
leveren, vluchtte hij in de woestijn Zif. Daar kwam Jonathan hem bezoeken. „Vrees niet," zeide Jonathan toen tot David, „want de hand van
Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over
Israël, en ik zal de tweede bij u zijn." Niet waar, welke schoone plannen!
En met wat gewilligheid ziet Jonathan van zijn uitzicht op den troon
af en gunt dien aan zijn innig geliefden vriend. Wat zouden die twee
heerlijk samengewerkt hebben! Kon David beter minister gehad hebben?
En Jonathan beter koning gediend? Wat al goeds konden die twee tot
stand gebracht hebben? Beiden mannen, die God van harte dienden!
Beiden echte helden! Jelui herinnert je nog, dat Jonathan eens met zijn
wapendrager de Filistijnsche bezetting aangevallen heeft? -En nu laat
God van al die heerlijke plannen niets worden! Waarom niet? Die vraag
kunnen wij gemakkelijk stellen, maar daarop -en -op zoo menige -dergelijke
vraag antwoordt God niet. Hij is ons geen verantwoording schuldig.
't Ware al te dwaas, als de Schepper van hemel en aarde rekenschap zou
moeten geven aan Zijn eigen schepselen! Maar God is zoo goed en
vriendelijk geweest, ons door Zijn Woord te doen weten, dat Hij in wijsheid en liefde handelt gelijk Hij doet, al begrijpen wij dat niet. Allen,
die Hem liefhebben, moeten alle dingen medewerken ten goede. Dat
geldt niet zulke menschen, die dwaas en ondankbaar genoeg zijn om
,
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G,od, den rug toe te keeren en Hem niet van ganscher harte te willen
dienen. Maar dat geldt wel alle groote menschen en kinderen, die Hem
liefhebben, Hem danken en gaarne gehoorzamen. Wat God ons dan
ook laat overkomen,_ het moet en zal alles dienen, ondanks de oogenblikkelijke teleurstelling, om ons een zegen te bereiden, evenals de slavernij
en later de gevangenschap van Jozef moesten dienen, om hem onderkoning van Egypte te maken.
H. MILO.

Over gehoorzaamheid.
I.
„In de gehoorzaamheid ligt de beslissing voor heet geheele leven.
De tijd, die voor haar vorming beschikbaar is, duurt -slechts kort. Hij
is beperkt tot den tijd der melktanden. Hoe vroeger gij in uw kind
gehoorzaamheid hebt aangekweekt, des te beter voor u en voor uw
kind. Hoe sterker de geest is, die door uw toedoen in het aanzijn kwam,
des te geweldiger zullen ook de pogingen zijn, om zich tegen u te
verzetten. Eenerzijds moogt gij u daarover verheugen, zooals men zich
verheugt, als men een raspaard moet berijden en toonen kan, dat men
het weet te bedwingen. Maar anderzijds deze pogingen tot verzet:
bedwing ze onder alle omstandigheden. Zeker moet men een kind nooit
slaan, maar het is beter, dat het geslagen wordt, als dat het niet leert
gehoorzamen in het tijdperk van zijn leven, waarin het dit alleen
leeren kan."
Dr. Heinrich Lhotzky. Die Seele deines Kindes. Blz. 94.
II.
. „Dat strengheid een imiddel is, om straffen te voorkomen, lijkt op het
eerste gezicht paradoxaal. Toch is het geen paradox, maar een eenvoudige waarheid: strengheid kan met weinig straf toe. Natuurlijk is
strengheid niet synoniem met :een hard en meesterachtig, zuur en brommerig, nukkig en opvliegend optreden, maar komt uit in de kalme
vastheid en rustige kracht, waarmede de wil het gezag handhaaft tegen
de afwijkende willekeur der ondergeschikten.
De werkingen der natuur zijn hierin ten voorbeeld. De natuur maakt
geen uitzonderingen. Op de strenge wetmatigheid harer werkingen valt
te rekenen. Daarom is zij een goede leermeesteres. Zij is immers de
oorspronkelijke leermeesteres van het menschelijk geslacht. Wij hebben
allen geleerd ons naar haar te schikken en aan haar 'werkingen ons
aan te passen. Wie met het hoofd door den muur wil loopgin, stoot
zich builen. De muurdreigt niet, beknort niet, wacht niet op beterschap, hij werkt slechts naar zijn natuur en laat het voorts aan ieder
over, daaruit zijn gevolgtrekkingen te maken. En ieder maakt de juiste
gevolgtrekkingen.
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Hetzelfde kan men nu in menschelijke verhoudingen overal waar-.
nemen: waar ,de -menschen een vasten wil tegenover zich vinden, daar
schikken zij zich alras er naar. Zij probeeren in het geheel niet eerst
hem te verzwakken of te óntloopen, maar zij voegen zich zonder meer.
Er zijn geen bedreigingen en straffen noodig. Zoo de leerlingen: bij
den strengen meester loopt de zaak van zelf; bij den zwakken, die
verontschuldigt, die .zich laat ompraten, zich iets laat wijsmaken, hapert
het voortdurend, nu -bij dezen, dan bij dien. Hij bromt, hij dreigt, hij
wacht en eindelijk moet hij toch straffen, wil hij niet geheel er
onder raken."
Prof. Dr. F. Paulsen. Pádagogik. Blz. 80-81.
III.
„Komt het iemand in zijn hoofd op een klacht in te dienen tegen
den berg, als een onvoorzichtig mensch te dicht bij zijn steile helling
gekomen is -en, door een duizeling aangegrepen, in de diepte stort?
Jammert de knaap er over, dat de beek, waarover hij springen wil, te
breed en te diep is? Neen, wij schikken ons allen in het natuur-noodzakelijke met een gelátenheid, dat elk bijmengsel van bitterheid mist.
Wij richten er ons naar op onzen geheelen levensweg. Maar wij hebben
dan ook in ede vastheid der natuurwet een even vasten waarborg voor
de rustige ' ontwikkeling onzer krachten.
Volgt dezen weg der natuur, gij, die u ouders en opvoeders noemt.
Weestbeslist in uwe wilsuitingen en onveranderlijk! Staat niet heden
toe, wat gij gisteren verboden hebt. Liefkoost niet, waar ge zoo juist
nog beknord of geslagen hebt. Weest niet veranderlijk als het Aprilweer, met uw luimen en stemmingen, met uw geboden en verboden.
Weest standvastig in uw willen, dan behoeft ge nooit hard en wreed
te worden. Dan. heeft het kind aan u een veiligen leidsman, aan wiens
hand het met vertrouwen d-oor het leven kan gaan.
Prof. Dr. Hermann Weimer. Haus u. Leben als Erziehungsmáchte.
Blz. 12.
IV.
Bij wijze van tegenstelling met bovenstaande uitspraken, willen wij
de aandacht vestigen op het geheel andere begrip van gehoorzaamheid,
dat in de Montessori-opvoeding gehuldigd wordt.
Uit: Montessori-opvoeding. 1 ste Jaargang. No. 2.
Leidster: Jootje, breng je -..bordje naar de afwaschtafel."
-
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Tootje: „Nee."
L.: „Doe het maar en neem je mesje mee."
Tootje: „Nee."
Uit.
Is Tootje in deze stemming, dan wordt haar niets gevraagd, niets
bevolen. Zit zij dan b.v. met haar mes in haar mond, wat zij bepaald
niet mag, dan wordt dit zacht afgenomen en weer naast haar bord gelegd.
Om geen weerstreven te wekken, moeten kinderen vooral geen weerstreven in ons voelen.
Tootje krijgt vertrouwen in onze redelijkheid en vindt er niets leuks
meer aan zich te verzetten."
Nog een aanhaling uit hetzelfde tijdschrift:
„Tegen den ruwen Karel, die steeds met de deur gooit, zal ze niet
zeggen: „smijt toch niet altijd zoo met die deur, woeste jongen", maar
„zou je de deur 00k wel eens heel zacht dicht kunnen doen? zóó zacht ,
dat niemand het hoort, als we onze oogen dicht doen?"
Kareltje vindt dat een aardig spelletje, en als de andere kinderen
't nu ook gaan probeeren, stelt hij er een eer in het 't „zachtst" te doen.
En in Kareltje is de liefde voor het zachte een beetje opgebouwd en
de neiging voor het ruwe wat afgebroken."
En iets verder:
„Eerbied voor elkaars persoonlijkheid moeten de kinderen krijgen.
Elkaar niet storen in 't werk en vriendelijk vragen inplaats van afpakken."
Enkele regels lager:
„Twee kinderen kibbelen om eenzelfde voorwerp. Wat doet de Montessori-opvoedster?
Vriendelijk en rustig vraagt ze: „van wie was die doos?" „Van -mij",
zegt Keesje. „Ja, maar ik wou hem ook juist hebben", zegt Wim.
„Ja? Vraag 't Kees dan maar eens vriendelijk Wim." „Mag ik 'm
hebben?" zegt Wim.
En nu doet zich steeds het merkwaardige feit voor, dat Kees met
„'n grandegeste" zegt: „daar, neem 'm maar."
En als Kees dat niet zegt?
„Wel dan kan je 'm nog niet hebben, hé Wim?" zegt de leidster.
„Als Kees dan klaar is, kan jij hem krijgen." En kleine Wim leert zich
schikken in z'n eerste kleine teleurstellingen des levens, evenals hij
dat later in 't leven in groote tegenslagen zal hebben te doen."
,
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Hoe zouden Lhotzky, Paulsen, Weiroer het geval van Tootje behandeld hebben? Mij dunkt, als Tootje „Nee" gezegd heeft en niet dadelijk
haar bordje naar de afwaschtafel gebracht had, dan zouden ze eenvoudig herhaald hebben, op een beetje beslister toon: „lootje, breng
je bordje naar de afwaschtafel." Voor Tootje zou de besliste toon en
de besliste uitdrukking van het oog voldoende geweest zijn, om te
bedenken, dat „nee" zeggen haar niet zal baten, maar dat het beter
is hetmaar dadelijk te doen.
En als Tootje soms een koppig kindje is, dat niet spoedig buigt,
zal Lhotzky zich er over verblijden, dat het kindje een vasten wil heeft,
maar hij zal tevens er voor zorgen, dat Tootje geen eigenzinnig )kindje
wordt. Als Tootje vandaag haar bordje niet behoeft weg te brengen,
omdat ze er geen zin in heeft, waarom zou ze dan morgen haar schortje
voordoen, als ze er geen zin in heeft, of haar handjes wasschen, als
ze er geen zin in heeft. Daarom zal Lhotzky het koppige Tootje dan
leeren, dadelijk te doen, wat er gezegd wordt, ook al heeft Tootje
er geen zin in.
Ik geloof niet, dat één van de genoemde paedagogen het eens is met
deze uitspraak: „Om geen weerstreven te wekken, moeten kinderen
vooral geen weerstreven in ons voelen."
„Neen", zou Paulsen zeggen, 't is juist andersom, „om geen weerstreven te wekken, moeten kinderen vooral niet bemerken, dat we voor
hun weerstreven uit den weg gaan. „Met kalme vastheid en rustige
kracht moeten we onzen wil handhaven tegen de afwijkende willekeur
van de „lootjes."
En als de ruwe Karel met de deur gooit en Kareltje mag dan een
spelletje doen met de andere kinderen, wie om 't zachtst de deur kan
dicht doen, o zeker, dan vindt Kareltje dat wel een aardig spelletje,
wel zeker!, maar of Lhotzky, Paulsen en Weimer dan zouden toestemmen, dat in den ruwen Karel nu de liefde voor het zachte een beetje
opgebouwd en de neiging voor het ruwe wat afgebroken is, betwijfelen
we zeer.
Als straks Kareltje thuis komt, waar geen kindertjes zijn, die met
hun oogjes dicht gaan zitten luisteren, of ze ook hooren, dat de deur
dicht gaat, en waar geen spelletjes gedaan worden met 't open en
dicht doen van de deur, dan zal Kareltje wel weer de ruwe Karel zijn,
die even hard met de deur gooit, als altijd.

266
Dat heele spelletje toch heeft met de ruwheid van Karel niets te
maken, noch met zyn manieren, om met de deur te gooien. Dat is een
verkeerd aanwensel, dat Kareltje moet afleeren, door telkens, als hij
met de deur gooit, voor zijn straf eens tien, twintig of desnoods honderdmaal de deur zachtjes open en dicht te doen.
Ook in het geval van de twee kinderen, die om eenzelfde voorwerp
kibbelen, kunnen we weinig bewondering hebben voor de wijze, waarop
de Montessori-opvoedster zoo'n geval behandelt. Dat op de vriendelijke
vraag van Wim: „Mag ik 'm hebben," zich, zooals de schrijfster zegt:
„steeds het merkwaardige feit voordoet, dat Kees met 'n grandegeste
zegt: „daar, neem 'm maar", moet wel niet al te letterlijk worden opgevat, want de schrijfster laat er immers onmiddellijk op volgen: „En als
Kees dat niet zegt." Zij neemt dus zelf ook aan, dat zich dit merkwaardige
feit niet steeds zal voordoen, maar dat het ook wel eens kon zijn, dat
Kees er geen trek in had, om maar zoo zijn doos aan Wim af te staan.
Doch dat nu de leidster tegen Wim zegt: „Wei dan kan je hem nog
niet hebben hé Wim. Als Kees dan klaar is, kan jij hem krijgen"; dat
zouden de genoemde paedagogen en ik met hen averechtsche paedagogiek achten. Waarom, zoo zouden ze zeggen, hebt u dan Wim eerst
heel vriendelijk om de doos laten vragen? Dat was toch, omdat u
meende, dat nu Wim er wel eens een poosje mee mocht spelen? Kees
had er volgens uw meening al voldoende mee gespeeld. En waarom
kan Wim dan nu de doos niet krijgen, als Kees zegt: ik geef hem niet.
Waarom moet nu Kees wel en Wim niet zijn zin krijgen. Wel zeker,
„als Kees dan klaar is, kan jij hem krijgen." Zal Wim daar geduldig
op blijven wachten? En zou kleine Wim zich op die wijze leeren schikken
in z'n eerste kleine teleurstellingen des levens? Of zou Kees wellicht op
die manier leeren, niets voor een ander over te hebben? Als hij al voldoende met de doos gespeeld heeft, dan moet hij een ander dat pleizier
ook eens gunnen. Heeft hij er geen zin in, om de doos te geven, dan
moet hij het maar doen zonder zin, als de juffrouw het Wim vriendelijk
laat vragen.
Of -het bedoelde kibbelpartijtje en de ;behandeling er van aan de
werkelijkheid ontleend - is, blijkt niet, uit hetgeen de schrijfster zegt.
Doch dat een heusche Wim tevreden zou zijn met het antwoord:
„Wel, dan kan je 'm nog niet hebben", dat is geheel in strijd met onze
eigen ervaring van kleine kibbelende kinderen. Wim zal zeggen: Zeg
-
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u dan, dat hij hem aan- mij moet geven. Of anders zal hij bij Kees gaan
staan en zeggen: Geef nou op, ik wil 'm hebben. Of wel hij schikt zich
in zijn lot, maar denkt er bij : ik vraag nooit meer wat heel vriendelijk,
want dat geeft toch niks.
De behandeling in alle drie de gevallen lijkt ons door en door .onpaedagogisch, wijl in strijd met het wezen van het kind en het doel der
opvoeding. Het kind wordt behandeld, alsof het een miniatuur grootmensch is, met een aan de rede onderworpen wil, inplaats van als een
kind, dat nog geheel spontaan leeft naar de indrukken van het oogenblik, en bij 't welk de begeerte nog geheel richtsnoer is voor woorden
en daden. Langs den weg der gehoorzaamheid moet de wil van het
kind. geleid worden, zal hij vrij worden van den band der begeerte en
onderworpen aan de autoriteit van ouders en opvoeders, aan de autoriteit van het ware, goede en schoone, aan de autoriteit van God.
Van gezag echter, zelfs van ouderlijk gezag, schijnt deze Montessoriopvoeding weinig te moèten hebben. In hetzelfde nummer van de „Montessori-opvoeding" vinden we verhaald van een moeder, ,die in de speelkamer komt van haar vijfjarig dochtertje. Er - is daar voor groote
m-enschen alleen -een bank om op te zitten. Die ligt vol speelgoed, als
moeder binnen komt. Moederzegt: ,,Nou kunnen we niet erg goedmeer
zitten." En het 5-jarig -dochtertje antwoordt: „ja -maar moeder, 't zou
toch veel erger zijn als jij wel zitten en ik -niet spelen kon, als jij niet
zitten en ik -wel spelen, want dit is onze kamer, zie je.". Daarop volgt
nu deze -beschouwing: „Als rt dochtertje nu rommel of lawaai maakt in
moeders kamer, is er geen lang vertoog noodig om het er over eens te
worden, dat het hier erger zou zijn, als zij wèl spelen en moeder niet
werken kon, dan zij niet spelen en moeder wèl werken.
Uit deze beschouwing blijkt, hoe de schrijver met het antwoord van
<dit 5-jarig dochtertje ingenomen is. Nu h-eb ik zelf ook een 5-jarig
dochtertje, doch ik weet zeker, dat als moeder-in -de speelkamer kwam,
ze. dadelijk zeggen zou: komt u bij ons zitten, -wat fijn! dan zullen we
gauw een plaatsje maken op -de bank. En speelt u nou -ook. een beetje
mee? Wij zouden het heel onkinderlijk vinden, als het in haar opkwam
te -denken, datmoedereigenlijk geen recht heeft in de speelkamer te
komen zitten, omdat de speelkamer voor de kinderen is, om te spelen
en niet voor moeder, om er op de bank te komen zitten. En wat een
wonderlijk in elkaar gedraaid antwoord geeft dit 5-jarig kindje. 't Is zoo
,
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kunstig !in elkaar gezet, dat we het wel tweemaal moesten -overlezen,
om den rechten zin er van te vatten. Nu kunnen kinderen soms heel
wonderlijk uit den hoek komen. We zullen er ons dus wel voor wachten
te beweren, dat een dergelijk zeggen onmogelijk uit tden -mond van een
5-jarig kind komen kan. Doch een bewijs van hartelijkheid en aanhankelijkheid vinden wij toch zulk zeggen niet, veeleer een bewijs, dat
de verhouding tussehen :moeder en kind hier geregeld wordt op den
grondslag van wederzijdsche erkenning van recht en redelijkheid.
Uit de toegevoegde beschouwing blijkt, dat de schrijver dit het ideaal
van opvoeding vindt. Als immers straks het kindje rommel of lawaai
maakt in moeders kamer, dan zal het geen moeite hebben het recht en
de redelijkheid te erkennen van moeders eisch, om in haar kamer te
mogen werken, zonder door den rommel of het lawaai van haar kind
gestoord te worden. Ook tegen dit schetsje hebben we het bezwaar,
dat het kind geen kind, en :de moeder igeen moeder, en de opvoeding
geen opvoeding is.
Dat wij met deze Montessori-opvoeding zoo weinig ingenomen zijn, is
waarlijk niet uit conservatisme, of uit onbekendheid met de ideeën van
Mevr. Montessori. Reeds in 1913 vestigden wij in ons tijdschrift de aandacht op deze buitengewone verschijning op paedagogisch gebied, door
te wijzen op de Engelsche vertaling van haar beroemde werk: „Il Metodo
della Pedagogia Scientifica applicato all' educazione infantile nelle
Case -dei Bambini". Meer dan eens hebben we het een en ander omtrent
de denkbeelden van Montessori in ons tijdschrift medegedeeld, om tot
onderzoek en nadere kennismaking te prikkelen. De groote beteekenis
van haar optreden zien wij niet in hare paedagogische beginselen, doch
in den drang, die deze methode op de opvoeders uitoefent, om -de kinderen paedagogisch waar te nemen en dus de echte praktische kinderstudie bij hen aan te kweeken. Hare paedagogische beginselen zijn onzes
inziens een uitvloeisel van haar philosofische inzichten, waardoor -hare
beschouwing van den mensoh in 't algemeen- en van het kind in het
bijzonder een geheel andere is dan -de -onze en waardoor ook haar
paedagogische praktijk nimmer de onze kan zijn.
S.
,

De verhouding der aesthetische en der
zedelijk-godsdienstige opvoeding.

In „der Christliche Olauzbe" heeft Schleiermacher ;op de groote
tegenstelling gewezen, die door de gansche historie van het menschelijk
denken gaat, de tegenstelling tusschen het ethische en het aesthetische.
Er is een levensbeschouwing, die het natuurlijke aan -heet zedelijke, en een
andere, die het zedelijke aan het natuurlijke ondergeschikt maakt. Voor
de eerste is heilig of onheilig -het criterium, waarnaar zij beoordeelt, de
tweede kent enkel de categorieën schoon en onschoon.
Met eenig voorbehoud kan -men de leden dier antithese ook noemen.
Israël en Hellas.
Tegenover het „Wees heilig, want Ik, uw God, ben heilig", tot het volk
gesproken, dat, door zijn profeten, de consciëntie der mensch-heid
geweest is, staat de zuiver C rieksche gedachte: „Schoonheid, de hoogste
wet des levens, de alpha en de omega aller deugden, de zegevierende
macht, die al het lage overwint, isheiligheid. Moge ook een enkeling als
Socrates vragen, of de dienst van het schoone dien van het goede dus
overbodig maakt, voor Hellas als geheel is schoonheid, als synthese van
het verhevene en het bekoorlijke, als openbaring van het eeuwige in het
tijdelijke, als eenheid van geest en tstof, het alles omvattende, het ééne
noodige en alleen genoegzame. Het licht, dat met zijn gulden stralen
heerlijkheid spreidt over al, wat bestaat, is ook warmte, die het goede
doet uitspruiten voor mensch en voor dier. „Wer Kunst hat, der hat auch
Religion", dit woord van Goethe geeft vorm aan wat leefde in de hoofden
van velen uit Pericles' eeuw. Schoonheid was den Griek wijsheid, beeldende gedachte, belichaamde idee, en niet de vormlooze abstractie van
een intellectualisme zonder emotie, den boozen vijand des levens, „als
een rups rondkruipende op den bloesem van het zijn, -daaraan heimelijk
knagende en hem bezoedelende met zijn sceptisch venijn". Zoo wordt het
schoone openbaringsvorm der waarheid naar het zuiver Grieksch gestempel-de woord van Schiller:
,
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„Was wir als Schönheit hier empfanden,
Wird dort als Wahrheit tins entgegengehn."
Schoonheid is verder harmonie, en harmonie, rhythrmus is maat en
maat is zedeljikheid. Wie op -de hergtoppen des levens verkeert, kan zich
niet wentelen in -de modder -der wegen. Winckelmann schrijft ergens
„Bewonderend vóór des Apolloons edele gestalte staande, nam ik
onwillekeurig zelf een schoone houding aan". „Tegenover -het schoone",
zegt Vosmaer, „moeten wij zelf schoon zijn, zelf hooghartig en grootsoh
van zin", het leert ons, „die verheffing, die het lage schuwt, die voornaamieid, die fierheid, die zich zelve eerbiedigt". „De Grieksche levensbeschouwing kenmerkt zich. door een allergelukkigste vereeniging van
natuur en idealiteit, zoo innig, dat zij een eenheid geworden zijn; van
natuur, d.i. eenvoud, oorspronkelijkheid, naïvieteit, frischheid, kracht,
kalmte en rust, -niet door afwezigheid van hartstocht, maar door beheersching van zich zelven en de wereld, of misschien liever, door het evenwicht der hartstochten; van idealiteit, d.i. afwezigheid van het gemeene
en triviale".
Zoo was dus het streven der zuiverste vertegenwoordigers van den
Helleenschen geest op het verwerven gericht van een ongedeeld bestaan,
een ongebroken karakter,. de harmonie van lichaam, gemoed en geest,
de verbinding van bevalligheid en waardigheid, diepzinnigheid en natuurlijkheid, menschelijkheid en goddelijkheid; op vroomheid zonder onderdrukking van eenigen lust, zonder verloochen;ing van eenige vreugde;
op die veredeling der menschelijke natuur door de schoonheid, in wier
kleed de wijsheid alle harten verovert.; op bereiking van wat William
James „healthy-mindedness" heeft genoemd. Van een „sick soul" is bij
hen geen sprake, „denn im Schdn-en badet sich die kranke Seele gesun.d",
zooals Dr. Bergemann meent.
Dat het aesthetisch gevoel niet altijd -den blik omhoog doet richten,
dat het ook naar , beneden, naar poelen vaan gemeenheid -kan voeren, -is ,de
bedroevende ervaring, -door Hellas aan de menschheid vermaakt. Het
Schoone moge goddelijk en onsterfelijk wezen, het . Goede maar menschelijk en edel, op de puinhoopen der Schoonheid heeft zich het Goede
een tempel gesticht.
,,Met de zoetste welsprekendheid", schrijft Hamerling, „zal een Plato
de bittere leer verkondigen, dat het lichaam een kerker is der ziel en dat

,
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de ziel, zich van hare boeien bevrijdend, naar honger moet streven, naar
het :heldere rijk . der eeuwige, in ..onaantastbaren luister schitterende
ideeën. En deze .leer zal een weergalm vinden aan naburige en verre
stranden, ze zal ,het wachtwoord worden van een nieuwen tijd en op de
lippen van een Galileër de wereld veroveren. En met haar zal triomfeeren
:het sombere woord van zelfkastijding en zelfverloochening." Al meen ik,
dat de tegenstelling anders geaccentueerdmoet worden, dan in dit
woord isgeschied, er is een verhevener ideaal, dan dat van het alverwinnende schoon, het ideaal der heiligheid, dat niet door zelfveredeling,
maar .door zelfverloochening wordt nagejaagd.
In -zijne studie lover Schiller's Taucher en in die over Goethe's Faust
formuleert Prof. Gunning deze antithese in de volgen-de woorden: „De
diepe klove tusschen Israëliet en Griek bestond hierin, dat de Israëliet
de heiligheid kende van God, die zich hem geopenbaard had; de Griek
daarentegen kende , die heiligheid, en dus ook- de zonde niet. Beiden
wilden het waarachtig menschelijke. Israël, waaraan men zoo dikwijls
tegenover den Griek alle - ,,humaniteit" ontzegt, Israël verwachtte den
Mensch, den waren Mensch, het „Zaad ,der vrouw" van den aanvang af.
Nu sprak de Griek: „Wij behoeven op die verschijning niet te wachten.
Open slechts uwe oogen en gij ziet haar. Zij is er reeds. Het menschelijke
is eigenlijk het goddelijke zelf. De eenheid tussohen God en mensch, de
schoone harmonie der tmenschelijke volmaaktheid van lichaam en geest
zie slechts uwen Apollo, uwen Olympischen Zeus aan, die ons bereikbare typen -der menschelijke schoonheid, en gij hebt zie reeds! Neen, antwoordt Israël, ik kan zoo ;vroolijk niet toetasten. Ik sta met heilig ontzag
van verre. Ik wil, evenals gij, het waarachtig- menschelijke. Maar ik wil
het waarachtiger en dieper dan gij. Ik weet wel, dat de wereld, die naar
den schijn oordeelt, mij noemt het volk der sombere, onder een strak
bevelwoord.Gods wegkrimpende vreeze, +het volk der onmenschelij.kheid,
en u, o Griek, noemt men het volk der ware, vroolijke menschelijkh.eid,
der gelukkige harmonie tussehen -het stoffelijke en het geestelijke, het
volk der Humaniteit. Maar -de reden is, dat gij, o Griek, -met de halve, de
geanticipeerde, dus: onware menschelijkheid tevreden zijt, en ik wil niets
minder dan de volle, geheele waarheid dezer idee. Gij wilt niet van -de
zonde weten, slechts onvolkomenheid kent gij, omdat de heiligheid Gods
u niet openbaar werd. Daarom ontkent gij de zonde met het woord en
dient haar met de daad; ik,. Israël, wil haar +met -het woord: erkennen,
-

,

-
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doch met de daad overwinnen. Gij dringt haar terug met klank en lied en
sohoone kunst, ik wil het doen met macht. Gij strooit bloemen over den
afgrond, ik wil ;hem dempen. Gij loochent, tenzij dan in uwe diepste
geesten en in uwe mysteriën, de daemonische macht -des kwaads, en
blijft haar, al loochenende, onbewust onderworpen; -ik erken haar en heet
daarom somber en onmenschelijk, maar door haar te erkennen, strek ik
mij profetisch uit naar de Macht, die haar eenmaal overwinnen zal. Gij
hebt . in uwe verrukkelijk schoone beelden de anticipatie, doch daarom
dan ook niet het waarachtig bezit der Godheid, die mensch werd. Ik
daarentegen mag „geen beeld, noch eenige gelijkenis maken", want God
heeft mij beloofd, dat Hij zelf eens zal doen verschijnen het iware Beeld,
het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid. Daarom, o Griek, gij wilt
de 'humaniteit ten halve, ik, Israël, wil haar geheel."
Die tegenstelling wordt nog verscherpt door de komst van Hem, -die
voor -de Zijnen zich heiligde, -opdat zij in waarheid geheiligd mochten
worden. Als daar Grieken tot een Zijner discipelen komen, omdat zij
Jezuswel -wilden zien, spreekt Hij, die geen bewonderaars zoekt, welke,
met aesthetische waardeering uit de verte, ge-en macht over hun leven
willen schenken aan Hem, die van zonde, gerechtigheid en oordeel
getuigt, -maar die navolgers wil, dit voor Helleensche 4oren raadselachtige woord: „Als het tarwegraan 'in de aarde niet valt en sterft, brengt
het geen vruchten voort". De paradox van Maurice Barrès: „L'abnégation est -la meilleure culture -du moi", „zelfverloochening is ten slotte de
eenige wezenlijke zelfveredeling" is voor aestheten hoogstens een schitterend sophisme. Dat men, om zijn ziel te behouden, het oog, de hand,
die ergeren, zou uit moeten rukken, zou af moeten houwen, moet een
ergernis zijn 'voor allen, wien schoonheid het allergoddelijkste is. Voor
Christus was het aesthetische niet de hoogste bestaansopenbaring. „Aan
-de poort van het Koninkrijk Gods", schrijft Prof. van Dijk, „heeft Hij
afgewezen de betooverende glansen van wat schoon en heerlijk is op
het gebied der kunst, als ;hij tot Zijne jongeren, die Hem spraken van de
fraaie steenen en de kostbare geschenken des tempels, de schijnbaar
harde woorden richtte, „daar zullen dagen komen, dat geen steen op den
anderen gelaten wordt, die niet zal worden afgebroken". 't Was in een
oogenblik, -dat +het oog der jongeren gesloten was voor de beweging der
liefde in het hart der arme weduwe, die van haar gebrek al den leeftocht,
dien zij had, in de schatkist had geworpen."
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En als Vosmaer beweert, „de Israëlietisch-Christelijke werelcIbeschouwing, waarvoor natuur zonde en geest de duivel is, het lichaam een
tijdelijke kerker en belemmering, en het leven alleen beteekenis krijgt
door den dood, ,heeft eeuwen lang stellig in menig opzicht geschaad aan
het goede en schoone, maar •door Humanisme en Renaissance, door de
Fransche revolutie en in de negentien-de eeuw door de geheele beweging
des geestes onder aanvoering -der natuurstudie is dat standpunt geheel
voorbijgestreefd", verbaast meen zich niet over zijn beken-de ;onbekendheid met het Christendom, waarvan, zooals Eucken opmerkt, het groote
verleden door een grootere toekomst zal worden gevolgd, maar wel over
de naïveteit, waarmee hij meent, dat verwezenlijking mogelijk is van
Goethe's wensch: Jeder sei auf seiner Art ein Orieche, aber er sei es".
Tusschen Hellas en ons ligt de Via dolorosa, ligt dedonkere schaduw
van Golgotha's kruis. „Die Götter Griechienlands", door den jongen
Schiller terugverlangd, kunnen, dat begreep deze op rijperen leeftijd zelf,
nooit meer (het leven beheerschen van wie aan deze zijde van het keerpunt
der geschiedenis staan. „Er is ", schrijft hij aan Wilihelim von Humboldt,
„in alle nieuwe dichters -iets, dat zij met elkander gemeen hebben en dat
volstrekt niet van Griekschen aard is. Hiermede verbinden eenigen een
grootere of kleinere hoeveelheid van den Griekschen geest, die echter
toch nooit het Griekschebereikt. En nu is -de -vraag, zou de moderne
dichter geen recht ,hebben, het gebied, hem uitsluitend eigen, te ontginnen, liever dan te trachten, thuis te geraken in een vreemden kring,
waarvan -de beschaving hem voor eeuwig tegenstand zal bieden?"
Van die pogingen der imitatie-hellenen zegt Julian Schmidt: „Wij
voelen hier wel poëtisch leven, maar leven met een vreemde atmosfeer.
Het :maakt den indruk, alsof op een -blinkend witte antieke marmergroep
door de 'beschilderde ramen van een, gotischen -dom een zoo eigenaardig
lichteffect valt, dat wij als ihet ware het 'bloed door de aderen zien stroomen en elk oogen'blik verwachten, dat 'die groep tot werkelijk leven -zal
bezield -w-orden. Maar +het geschiedt niet, en als wij er nu langer op
rblijven zien, bevangt ons een zonderling gevoel, het wordt ons alles op
eens gansch vreemd en wij keeren ons onbevredigd af."
Toch zijn die pogingen telkens herhaald. In ieder rnensohenhart toch
leeft de zucht tot zelfhandhaving. Van nature is -het „Gijlieden moet
wederom geboren - worden" ons niet sympathiek. Wij (grijpen liever als
roof, wat wij alleen als vrucht van strijd en van lijden in waarheid bezit,
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ten. Naast het ethisch element, waardoor een mensch wordt, wat hij
worden moet, werkt in - heem het aesthetisch beginsel, waardoor hij wil
blijven, die hij is.
Hierbij komt, dat de Romaansche beschaving in Europa eeuwenlang
onbestreden de suprematie heeft bezeten en in de oogen vanvelen nog
altijd „fijner, aristocratischer" is dan de „grove, burgerlijke" Oermaansche cultuur. „Het Romaansche ideaal der beschaving", schrijft Prof.
Gunning, ,,is de schoonste aanwending der stof tot het hoogste genot",
terwijl het Germaansche is „de innige verbinding van zedelijkheid en
waarheid, eerbied voor ,het heilige, ,humaniteit als ontplooiing der ware,
door ethische ►motieven. ibeheerschte mensch;heid"...
Al moge het Helleenschebeginsel als latente kracht in de Christelijke
eeuwen altijd aanwezig geweest zijn, er zijn . perioden, waarin het . zich
met kracht :heeft geopenhaard.
Van -die perioden trekken -om den invloed, dien ze hadden, drie vooral
de aandacht. Vooreerst het tijdvak der Renaissance. „'t Is niet gemakkelijk" zegt Rudolf Euckeln, „rekenschap te moeten geven van de wijze,
waarop de Renaissance-^mensch aan zijn eigenaardig karakter gekomen
is. De geest van den nieuwen tijd laat zich maar moeielijk onder woorden
.b.rengen. Men kan deze m,oeielijkheid erkennen, men kan open oogen
hebben voor het gewaagde eener al te kenmerkende onderscheiding van
de tijdperken in de geschiedenis van het denken en toch meenen, dat het
streven van de drie grootte perioden der Europeesche beschaving aldus
kan worden gekarakteriseerd: de klassieke oudheid streefde naar genot,
de middeleeuwsche .geest naar heiligheid, de met de Renaissance aangevangen nieuwe tijd naar vrijheid. Die zucht naar vrijheid, reactie tegen
de veelsoortige gebondenheid der middeleeuwen, spreekt zich het sterkst
uit in wat ik ,het opvallendst verschijnsel. in den Renaissance-mensch
acht, de soms .geheele afwezigheid van zondebewustzijn. Waarom? Vrijheid is de -handhaving van het ik tegen deinvloeden van het niet-ik,
zedelijkheid de onderwerping van eigen leven aan een objectieve enorm.
Waar nu, als in de middeleeuwen, die norm, het beeld Gods, als heterogeen met 's imenschen wezenlijke natuur wordt gedacht, waar de geest
wordt lbe'heerscht door een macht, vreemd aan zijn eigenlijken aard,
sluit zedelijkheid vrijheid ;buiten en zal vrijmaking der persoonlijkheid,
ontwikkeling van -het ik alleen (kunnen geschieden door verzet .tegen de
opgelegde moraal, .door ontkenning van het absolute in de tegenstelling
-
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tussehen goed en kwaad. Zoolang toch de norm d er zedelijkheid, Jezus
Christus, Wiens geest in de wereld komende haar overtuigt van zonde,
in den mensch niet subjectief is geworden, en, wezen van 's menschen
wezen wordende, zedelijkheid en vrijheid verzoent, zoolang dus het
transcendentale, met dien norm homogene leven in hem niet tot opperheerschappij is gekomen, en -de persoonlijkheid, die men.ongerept wenscht
tehouden, in iets anders wordt gezocht dan in helt zijn van een nieuw
schepsel, zal het lagere, het phenomenale bestaan uit !zelfbehoud -den
eisch der volmaaktheid afwijzen en de zonde, d.i. {het niet willen 'beantwoorden aan wezenlijke bestemming, trachten te loochenen. Hij immers,
die zich zondaar verklaart, spreekt niet alleen uit, ,,.dat hij een ideaal van
heiligheid erkent, (maar ook, dat hij zich tot hetbereiken van dit ideaal
gehouden weet".
Zoo is voor de Renaissance als voor Hellas de levensleus geworden
„ons lusten is ons tot een wet", en achtte ze zich gerechtigd,haar ethiek
samen te vatten in dit woord: „Wie, wat zijn aard beveelt, verricht, is
goed". Voórloopig behield ze nog eenige aesthetische (bewondering voor
Christus, maar niet lang. Het is met haar gegaan als met tal van wezenlijke of ingebeelde priesters der kunst. „Ze -beginnen", schrijft Haspels,
„smet Hem te willen beminnen". In Zijn woord en leven toch speuren zij
onsterfelijke oorspronkelijkheid. Elk woord van Hem is een gedicht, elk
Zijner daden is volkomen schoon als een kunstwerk; en woord en daad
zijn hier altijd nieuw, als de lente." Maar de zedelijke levensrichting,
die Hij ons wees, erkent een hoogere wereld niet als dichterlijk ideaal,
maar als de eenige, de waarachtige realiteit, tot welke de natuur, die
wij zien, slechts toebereiding *is. „Hij eischt den fatalen stap uit het aanschouwende in het practische leven. En -wordt daardoor de spelbederver.
Met Zijn maatstaf gemeten, voldoet niets meer. De mooiste godsdienst
ceremoniën, Hij berooft 'ze van haar luister. Het leven werd leen woestijn,
sinds Hij er door -ging. De Man van Smarten legt een almachtige schaduw
over het *leven*." En men wil vreugde, wil.'licht, wil ruimte, wil onafhan=
kelijkhei:d, men wil: zich zelf zijn. Daar -verneemt men het woord: Door
Schoonheid tot Vrijheid. En nu weten ze, waarheen ze te gaan hebben.
Was -de Olympus ,niet zonniger dan Gethsem'ane, Zeus niet humaner dan
Jehovah, Apollo niet poëtischer dan Christus, Venus niet minder preutsch
dan Maria? Was onder den aesthetischen hemel niet alles licht, luchtig,
mooi, maakte de zedeleer niet alles hard, hoekig, duf .-en .oneindig ver-
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velend. Daarom moest men, als de vreugdelooz.e dagen van wereldverachting voorbij zouden gaan, zachtjes aan de Grieksche menschelijke goden onder het bereik van aller oogen brengen; als men slechts een
tijdlang op de eene of andere Aph-rodite zijn blikken had gericht, zou
men vanzelf -wel verleeren, de bleeke en verwrongen trekken van Christelijke heiligen aantrekkelijk te -vinden. Daarom geeft een Pinturricchio aan
de Moedermaagd -de trekken eener ontuchtige als Lucretia Borgia. „Lag
niet het Paradijs in de oogen dier sirene?" Voor een Dante was zinnelijkheid -zonde, voor den echten mensch der Renaissance was sensualisme
intens leven. De Maria-veereerting werd Venus-dienst, ook in de kunst.
Het ideale -was de Vrouw en drie vrouw was een onboetvaardige Magdalena. Alleen „ein stórrisches Mönchenungeheuer" vindt het wansmaak,
,.,als ide engelen -der Renaissance-schilders passies wakker roepen" en laakt
het in Rafaël, dat hij „onder den kuischen sluier der Moedermaagd de
prachtige, begeertewekkende vleeschtinten van een Venus laat zien."
In zijne „Ursprunge un;d Ziele unserer Kulturentwioklung" vergelijkt
Prof. Grau de aesthetische levensvisie bij Faust, die, zich uitstrekkende
naar een verheven geestelijk doel, heel ideaal is begonnen en geëindigd is
-met een onschuldig meisje te verleiden, en die, ihoe edel, hoe gevoelvol
ook, -Gretchens moordenaar is geworden.
Als Japhet niet blijft wonen in -de tenten van Sem, zal hij met al zijn
kunstzin toch de zwijnen gaan hoeden op de velden van Cham. Hetwezen
.der Charnietisch,e cultuur toch is vereenzelviging van .het leven -der godheid .met ,het natuurleven, zich openbaren-de ,in uitgietingen van sexueele
driften. Aesthetische ontwikkeling, zich emancipeerende van het zedelijkheidsideaal, dreigt weg te zinken in verdierlijking. Dat bewijst -ook de
Renaissance, wier gekunstelde beschaving natuur en mensch zou
verzoend hebben, en -die geëindigd is in geblankette liederlijkheid.
Het tweede tijdvak, waarin men, zooals Goethe zei, „froh war, sein
nordisches Erbteil verzehrt und sich den Tischen der Gr-iechen zu
gewandt u haben", was de Weimarsche periode. Waarin bestond die
nalatenschap, waarvan niets was overgebleven? Wie de Noordsche
mythologie kent, weet, hoe daarin het besef tot uiting komt van de diepernstige tegenstellingen op zedelijk gebied, 'het besef der heiligheid. Van
die gedeeldheid was Goethe afkeerig. Hij had, 'beweerde hij, van Spinoza
geleerd, de wereld als -een geheel zonder inwendige tegenspraak, zonder
verstoring, 'dan àlieen door menschelijk misverstand, op te vatten. Die
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eenheid is alleen in het schoone te vinden, „een volkomen leven, dat zich
ten -volle aanschouwelijk heeft kunnen maken", „de harmonie van stof
en geest". Dat ongebroken bestaan, dievolle ontplooiing der menschelijke natuur, zooals die is, was alleen bij de Grieken te vinden. Hun
levensopvatting was de zijne, voor zooverre in de eeuwen na Christus dit
mogelijk is. „Klassisch ist das Gesunde, romantisch ist .das Kranke." Het
Helleensohe was hem !het reine, het Germaansche, het barbaarsche. En
toch dat barbaarsche liet hem niet los. Vandaar die uitingen van juliaanschenhaat, die „den alten Heiden" doen schrijven:
-

Vi-eles kann ich ertragen. Die meisten beschwerlichen Dinge
Duld' .ich Smit ru,h-igem Muth, wie es ein Gott mir gebeut.
Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlangen zuwider,
Viere : Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und f.
Bij zulk eenwoord zegt -men van dit groote genie en in tal van opzichten nobele -karakter met Prof. Gunning, „dat hij in zijn levensopvatting
zich niet -boven de edelsten van de demi-monde verheft". Als Goethe
van de Vrouw zegt, „ze is nog het eenige vat, dat ons overgebleven is,
om ons idealisme in over te gieten, met de mannen is niets te beginnen",
klinkt datbijna gewijd, maar de ervaringen door Friederike von Sessenheim en .een half dozijn anderen van zijn idealiteit opgedaan, waren niet
zoo bovenaardsch. De tegenstelling goed en kwaad was voor Goethe -zeer
secundair. Duidelijk kamt dit uit yin het epigram, dat men het -kort -begrip
zijner religie genoemd 'heeft:
,

,

Bócke, zur Linken Smit .euch! so ord.net künftig der Richter:
Und ihr Scháfchen, ihr sollt ruhig zur Rechten mir stehn
Wohl! D-och eines ist noch von ihm zu hoffen; dann ragt er:
Seid, Vernunftige, emir grad' gegenüber gestellt.
De tegenstelling, door hem aanvaard, was die van geestesaristocraten,
wien met de schoonheid ook de waarheid is geopenbaard en zielenadel
ten deel is gevallen, en philisterpfaffen, die
„Der Gotteserde lichten Saai
Verdifstern zum J
en wier waanzin dezen eed heeft gezworen:
„Jugend und Natur
Sei dein Himmel kunftig unterthan".

278
Niet alle tijdgenooten van . Goethe hebben den Helleenschen of -moet
men zeggen den Babylonisch-Oriekschen geèst zich zoo geassimileerd
als de Weimarsche Olympiër. Vooral bij Schiller komt uit, dat hij zich
nooit heeft kunnen ontworstelen aan de indrukken zijner jeugd. Waarschijnlijk daardoor staat zijn leven in zedelijke reinheid zoo hoog boven
dat van zijn tijdgenooten, die in hun artisticiteit een vrijbrief meenden te
bezitten voor moreele ongebondenheid.
De derde periode, waarin het primaat der -áesthetische visie geproclameerd wordt, wordt door onzen tijd gevormd.
„Elke herleving -van vrijer, zuiverder tijden"., beweert Vosmaer, „gaat
gepaard met een terugkeer tot de studie der ouden". „Onze tijd, waarin
de kamp tusschen geest en natuur opgehouden heeft, en beide termen
alleen ter onderscheiding, niet meer tot- afscheiding der deelen van een
leven mogen gebruikt worden deze tijd is ontvankelijk voor de Grieksche kunst, die aan tijd, noch plaats is gebonden en geldend is altoos en
alom." Schiller's „Ueber die aesthetische Erziehung-des Menschen" begint
vruchten te dragen. Men is in gaan zien, dat het intellectualisme het vuur
dooft, waaraan het hart zich warmen kan en dat de phantasie doet ontvlammen. Eindelijk verstaat men het woord van den dichter: „Die Aufkl rung des Verstandes zeigt im Ganzen so wenig einen veredelnden
Einfluss auf die Gesinnungen, dass sie vielmehr die Verderbnis durch
Maximen +befestigt". Verzadigd van de objectiviteit der wetenschap,
van haar analyse en haar wereldburgerschap, dorstte men naar het subjectivisme der kunst, haar synthese, haar volkstümlich karakter. Wie
wetenschap zegt, zegt wet. „Es ist die Schönheit, durch wélche man zu
der Freiheit wandert". En zei niet Dr. Kuyper: „Er kan niet genoeg op
gewezen worden, wat uitstekende kracht het kunstlevenbezit, om de
kracht van het Intellectualisme te breken. Een iegelijk, die zin voor het
schoone ,bezit, erkent het bestaan van nog een andere wereld dan in het
spinsel zijner eigen begrippen. En dit, of de aesthetici het bedoelen .of
niet, komt altoos aan de Religie ten goede."? Kent men krachtiger wapen
tegen een aan alle hooger leven vijandig utilarisme dan juist de doorwerking der aesthetische levensbeschouwing?.
Het was vooral Prof. Langbehn, -die in een bizar, maar in hooge mate
stilmuleerend -boek: ,,Rembrandt als Érzieher" zijn landgenooten
opgewekt heeft, voor de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel wat
meer zorg te dragen. Hem volgde .Prof. Konrad .Lange, die in zijn: „Die
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kunstlerisehe Erziehu.n.g der deutschen Jugend" naast het indivi-dueele
motief: de harmonische ontwikkeling der persoonlijkheid, op haar sociale
en haar nationale beteekenis wijst. Hij acht aesthetische opvoeding den
eenigen weg voor zijn volk, om de eerste plaats ander -de natiën ijin te
nemen. Op artistiek gebied, meent hij, :is Frankrijk zijn vaderland verre
vooruit. Deze voorsprong moet worden ingehaald. Daarom • is noodig,
dat de jeugd voorbereid wordt voor den grooten, vredelievenden wedstrijd -om de geestelijke hegemonie -der wereld, opdat, als ,in de toekomst
het Europeesche -evenwicht niet langer zal rusten op de punt Ivan een
sabel en het ook in zijn land . geïmporteerde „might before - right" een
afschuwelijk archaïsme zal zijn geworden, zijn groot volk ook groot zal
zijn in dingen, waarin ook kleine volken, en die vooral, groot kunnen
wezen, en de eereplaats ,in zal nemen, -door Henri Havard voor een kwarteeuw aan de Nederlanders toegekend.
Nu is in tijden van ontaarding, beweert Vosmaer, terugkeer tot de
Ouden altijd het redmiddel geweest.
Op den .derden Kunsterziehungstag, te Hamburg gehouden, hield dan
ook Hauptlehrer Matthias Meyer een -vurig pleidooi voor de gymnastiek
in de Orieksche beteekenis van dit woord. „Hinaus aus der Halle in die
frische Luft und das freie Licht zum Nacktturnen, zurück zur Antike",
klonk het met de noodige zalving 1 Prof. Dr. August Schmarsow, hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit te Leipzig, komt er
door in extase! „Ik kan niet zeggen", schrijft hij, „met welk een .voldoen;ing ik de stemmen begroet, die eindelijk het leeren zien van het
naakte menschenlichaam tot eisch gaan stellen, zoowel voor jongens als
voor meisjes. Het ontbloote lijf te aanschouwen, zoodat allen er grondig
bekend mede worden, is voorwaarde voor aesthetische vorming. De
vervreemding van ons lichaam is ons duur genoeg te staan gekomen.
Door overgeërfde verleugening doen wij, alsof het hoofd en de ;handen,
hoogstens de voeten, bestaanbaar zijn met een zedelijk - ideaal en alsof
het overige enkel dienst mag doen als portemanteau. Eerst als een
geslacht -opgegroeid zal 'zijn, dat z ó in ten dienst der schoonheid is
gevormd, zullen onze schilders en _beeldhouwers -minder verschrompelde
modellen onder de oogen krijgen, dan waartoe .pruderie hen nu veroor4eelt".. Een kunstenaar._ als Max Klinger acht ,,de studie .en de voorstelling van het naakt alpha en omega van ware aesthetische: ontwikkeling" en het menschelij,k lichaam „kern en middelpunt aller kunst" en
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ook een Adolf Hildebrand liet ten gunste van dit Hellenisme zich hooren.
Ik vermoed, -dat in ons land Vosmaer het niet -na had kunnen laten, te
„getuigen" en een serenade te brengen aan de Fortschrittler, die een
reactie van meer dan twintig eeuwen wilden. Met zijn bekende humaniteit
had hij den moralisten, die in hun benepenheid nog altijd niet aan de
aesthese, maar aan- het ethos -het recht van veto willen toekennen, de
vriendelijke vermaning toegediend:
„Ziet ge in den mensch en het leven enkel ontaarding en boosheid,
Kijk, hangt het glas van uw geest, waar ge ze in spiegelt, ook scheef."
Natuurlijk .is van dat ,,botte" vooroordeel tegen dien vrijen, Griekschen
geest de godsdienst de verdoemelijke oorzaak.
Van Nouhuys tenminste beweert: „De menschen zijn al eeuwenlang
gewend geweest, het zinnelijke dood te zwijgen en van het geestelijke te
spreken als het eenig belangrijke. Het Christendom, welks dorre
levensbeschouwing woorden als aardsch, dierlijk tot brandmerken heeft
gemaakt heeft de stoffelijke wereld en den stoffelijken mensch geheel
teruggezet voor een onreeële wereld en een mensch van puur zielsbestaan. De godsdienstige begrippen, die het oude Europa en middellijk
ook Amerika doorzuurd hebben, getuigen van een cultus der ziel en een
hemelzucht ten koste van het aardsohe tranendal en den lichamelijken
mensch. Kastijding, verloochening, zelfs vernietiging van dezen worden
vaak als een godgevallig werk gepredikt en geprezen."
Aan een critiek van Frans Coenen ontleen ik: „Geen werkelijke kunstenares zal zich eenigszins durend de imoeite geven van een bijzondere
schaamte ten opzichte van haar verleden, het moge dan geweest zijn, als
het wil. Dat is burgerlijk gedacht ! Het is een onwerkelijk, overdreven
gewicht hechten aan zinnelijke verrichtingen, datzachtjes, maaronmis
kenbaar heenwijst naar een levens- en wereldopvatting, die vanwege
ihaar kuischheid ...... precies onkuisch wordt. Zullen wij kuisch blijven
of niet? Gaat het in dit lage land niet altijd om deze min :belangrijke
vraag. Zulk een onnoozele bijkomstigheid make men niet tot een hoofdeffect."
Herman Robbers verkondigt aan zijn auditorium: „Om schoonheid
voort te brengen, zijn grootheid en inenschenliefde noodig, niet braafheid,
zelfs geen heiligheid. Braafheid is de -deugd -der kleinen en heiligheid is
teen steriel ideaal."
Als men zulke woorden leest, denkt men aan den diepen zin der oude
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Grieksche ,mythe, die ons verhaalt, dat de priesters van Apollo, den artistieken god der harmonie en der zelfbeheersching, Dionysos tot nieuw
leven riepen, den god, die zich telkens te buiten ging en in zijn roes
weleens wartaal sprak.
Bij gebrek aan één Goethe nog een vierden vertegenwoordigerdezer
h-edendaagsche aesthetische levensopvatting. In een studie over Racine
zegt Masson-Forestier: „Het mooie in Racine is, dat hij, niettegenstaande
er zooveel op zijn karakter valt aan te merken, toch zulke heerlijke werken heeft geschreven. Hij is te groot-er als kunstenaar, naarmate hij meer
duivelen in zich zelf -had te bevechten,daargelaten nu, of hij dat -deed -of
niet. Al -ware Racine zoo schurkachtig -geweest, als Diderot dacht, ion
welk opzicht zou adat zijn schoonheid verminderen? Is er men.schelijkerwijze gesproken iets, dat boven -de schoonheid gaat? Benvenuto Cellini
was een boef en is hij toch geen prachtm-ensch?"
Misschien wordt zoo begrijpelijk, dat een Sören Kierkegaard, die als
denker wel opweegt tegen een Van Nouhuys, een Frans Co.enen, een
Herman Robbers en een Masson-Forestier satfien, tot de conclusie is
gekomen: „het aesthetische loopt uit op levensbankroet, het brengt den
mensch tot verlies van het innerlijkste, het heiligste, de bindende macht
der persoonlijkheid." De aesthetische levensbeschouwing toch acht
genieten, de ethische strijden het wezenlijkste in 's menschen (bestaan, bij
de eerste is het gevoelen, bij de laatste het willen primair, -bij de eerste
werkt het instinctieve, bij de laatste het bewuste het krachtigst. „Waar
schoonheid is, is mogelijk stof tot danken, maar zekerlijk daar is tot
bidden stof", schreef Hasebroek -ergens. Dat iedere gave, ook die der
schoonheid, plichten oplegt, maar geen rechten geeft, is nog niet tot aller
bewustzijn doorgedrongen. De artistieke bohémiens, wier levensleus is:
,,.het allerschoonste, het allerhoogste op aarde is de lust", en die nu hun
kunst verlagen tot sultane van het verderf, vergeten dit telkens. En toch
hoe hooghartig zij ook hun souvereine minachting toonen -mogen voor de
,,huichelachtige moralisaties" der „brave zedenmeesters", vastgeroest in
het geloof, „dat één.e deugd voor allen past" en altijd nog maar meenende, dat -het „-natte-lucifersvlammetje" hunner burgerlijke rechtschapenheid ook voor minder veroesterde zielen licht van voldoende
sterkte geeft, het blijft -een feit, zooals Thorn Prikker opmerkt, „dat
kunstenaar zijn niet het hoogste is, dat het nog veel -beter is, een goed
mensch te wezen en dat alle kunst niet mooier is dan een reine ziel."
,
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Iemand met meer geestelijke verdieping, dan de aesthetische wereldbeschouwing in staat is te schenken, Otto Gerhard Hel-dring, die ook met
slachtoffers van zich uitlevende artisten in aanraking -is gekomen, schreef
eens deze mooie woorden: „De warme, trouwe hand der geredde zondares is ons -meer dan alle kunst en poëzie des levens." De schoonheid,
die_ zelfverloochening, die ingespannen strijd aan een leven geeft, staat
boven alle ander schoon. Geestelijke eubiotiek is niet enkel -de moeilijkste,
maar -ook de -eerste onder de kunsten. Daarop den nadruk te leggen, is
noodig in onze dagen. Waar zedelijk gedegenereerden schaamteloos
verkondigen, „dat, voor zoover zedenleer en wet -den tot genot geschapen
mensch in den weg staan, hij in opstand mag komen en de zeden minachten en de wetten ontduiken, als hij kan", ,,dat slechts lust leven is",
„dat de drift naar zingenot noch leelijk, noch zondig is, ,maar, .goed geleid,
hooge blijheid en schoonheid kan geven", is het plicht, het .opgroeiend
geslacht te bewaren voor geestelijke aanraking _ met deze artistieke
huichelaars, die de schoonheid misbruiken tot een dekmantel hunner gore
ongerechtigheid. Laten we waken, opdat schaamte en kuischheid niet
verloren gaan onder den invloed van phrasenhafte aesthetische theorieën,
die in onze dagen -opnieuw als geestelijke boosheden in de lucht zweven.
Waar de .walglijke cultus van het lichamelijke onder een gedéracineerde
generatie, bij alle uiterlijke verfijning 'toch grofzielirg gebleven, voor de
.zedelijke ongereptheid der jeugd .gevaarlijk gaat worden, wiege zich niemand in slaap met tot in het oneindige ode „onschendbare" wetten der
schoonheidsleer te repeteeren. Niet allen staan zoo hoog als Charles
Kingsley, -die in 1852 aan Lud-low schreef: ,,Hebt gij ooit naar een welgemaakt, -schoon mensch staan kijken, zonder Ood in -den grond uws
gemoèds te danken voor zulk een voorrecht en zulk een les? 0, ik zou
wel uren ver willen loopen, .om nog eens den neef van onzen slager te zien,
dien ik verleden week cricket zag spelen. Heerlijk, verrukkelijk!. Stel u
di-en jongen eens in de opstanding voor!" Er zijn er ook, .die, bij den
aanblik van. menschelijk schoon, niet dadelijk aan den hemel en aan
engelendenken. Onder den glans van -dat schoon verbleekt voor velen de
lijn, die moreel en immoreel scheidt.
Na de verschijning van Walt Whitmain's „Adams Kinderen" schreef
Thoreau: „Ik wenschte niet zoo zeer, dat deze gedichten ongedrukt
waren gebleven - als wel, dat alle mannen en vrouwen zóó rein waren,
dat zij die konden lezen". Ikvraag, als de menschen aan -de engelen gelijk
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waren geworden, zouden ze dan nog behoefte hebben aan een kunst, die
het reine leven der dieren, „niet wakker liggend in 't duister, weenend
over hun zonden, niemand ziek makend, overwegend hun plichten tot
Ood", zoo verre verkiest boven dat -der quasi-geloovige tobbers?
Als het waar is en ondanks William James, Emerson, Walt Whitman, Spinoza is het waar, dat de edelste geesten het diepste schuldbesef
hebben bezeten en het pijnlijkst bezorgd zijn geweest, iets te doen, dat
niet goed was in Gods heilige oogen, getuigt het van geestelijke beperktheid, maar al te vaak synoniem met „verlichtheid", zoo men meent met
scheldwoorden als „woest ascetisme'. ', „ruw monnikendom", » dweepzieke piëtistery", „neepjesmutsen-moraal" recht te hebben gedaan aan een
kolossus als Augustinus „moderner" dan Von Hartmann -en. Schopenhauer, zegt Eucken omdat dezemachtigesensitieve natuur ook muziek
tot de wellustigheden des levens achtte te behooren; dan getuigt het van
gemis aan die ware liberaliteit, wier wezen immers waardeering is van
iedere persoonlijkheidsopenbaring, zoo men (met een nog al 'versleten
,,Dominicaan, Domini canis" meent afgerekend te hebben met -een - Savonarola, ,,wiens ziel de schoonheid der heili;gh ei d had ingedronken, maar
wiens oog gesloten wasvoor rde heiligheid der schoonheid", wijl schoonheid, naar George Elliot opmerkte, .„zoo dikwijls enkel franje is om allerlei losbandigheid heen", dan getuigt het van ongeloofsfanatisme, zoo
men -denkt, met een grimmig „bekrompen zeloot" ;voorbij te 'kunnen gaan
aan een geest als Calvijn, omdat hij beweerd heeft, „dat God de kunst
veelal schenkt aan de vergeters van Zijn Naam” en uit Genève, „l.a plus
joyeuse hotellerie de l'Europe, ville de plaisir -er d'indulge.nee" gemaakt
heeft, wat de aestheten dan noemen een stad 'van vermu.mmm.iede zielen,
wat bij Faguet heet, „un vif, un durable, un fëcond levai.n de moralité."
Plato, die uit een moreel. oogpunt den invloed van Homerus voor het
Oriekschee volk veelszins verderfelijk achtte, duldde in zijne „Republiek"
geen standbeelden, die ook maar eenige onreine gewaarwording -konden
wekken! Hoe groot een bewonderaar hij ook ware van . wat schoon -was,
aan zijnblik ontging niet het sluipende gevaar, dat Athene zou doen
vallen, n.l. de ,macht der 'zinnnelij.khei d, door de aanbidding van ihet 'bevallige en het weelderige in -de zielen gewekt.
Men achte dit gevaar niet - denkbeeldig. ,,Waarlijk", schrijft F. W.
Robertson, „er ligt een -eigenaardig ►bezwaar in het verfijnen van zinnelij.ke genietingen. Grove vermaken staan tegen, maar wie weet niet, dat
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het werkelijke gevaar en de zegepraal van den wellust dan aanwezig zijn,
wanneer zij de ziel naderen onder het gewaad der bevalligheid. Verfijning, liefelijkheid van voorstelling, onbestemde godsdienstige meeningen, al de betoovering van vorm en kleur, muziek, -beeldende kunsten,
dit alles, zij het ook met een vernis van godsdienst overdekt, om het
even, of het vrome of schijnrvrome aandoeningen wekke, kan het werk
der wereld werken". „De prikkeling der :zenuwen, het gevoel van iets
geheimzinnigs, het zwelgen in beschouwing, -de indrukken der zinnen,
zij grenzen aan wellustigheid, aan ziekelijkheid des harten, aan onreinheid. Als het gevoel in -onevenredige mate ontwikkeld wordt, als verbeeldingskracht en kunstzin worden gevormd, zonder tegenwicht in de school
van het leven, voeden ze niet op, maar trekken ze ons neer."
Men maakt het zich wat al te gemakkelijk, als men de suprematie der
schoonheid gewettigd meent te hebben met eenige liefelijkheden aan het
adres #der huilebalkende geloovers in den somsberen God van het Judaïsme, wiens régime een vreugdelooze tijd was van wereldverachting,
waarin de kunst onder de tyrannie -der bravigheid zuchtte. Niet kieder
erkent het goed recht eener kunsttheorie, die zinnelijkheid voorwaarde
acht voor alles, wat zich -boven het huisbakkene veracht, alleen omdat de
een of andere romanschrijver, die, als hij op zijn teenen gaat staan, uit
,de hoogte op het ph.ilistijnendom -neer kan zien, op apodictischen toon
dit beweert. Ik meen, dat de levensbeschouwing, die ,,l'art pour l'art"
op de lippen neemt, om niet te moeten zeggen, wat ze bedoelt is in die
Kunsterziehung het aan de menschheid onthouden schoonheidsideaal nu
wel wezenlijk het allerintiemste, het alleroprechtste, het gymeest waarlijk
begeerde? , zich niet kan rechtvaardigen met een beroep op het verborgen sensualisme, dat uit valsche schaamte en gehuichelde kuischheid
spreekt. Ik weet ook wel, dat er een overgeestelijk spiritualisme is, .dat
gevaar loopt, zeer zinnelijk te eindigen, maar moet men nu uit reactie gaan
doen, wat noodzakelijk passies zal wekken, -die, eenmaal ontwaakt, niet
zoo .spoedig weer insluimerenr?
In zijn „Qeschichte der Ethik", zegt Prof. Theobald Ziegler naar aanleiding van een plaats in Aristophanes' ,,Wolken": „De aesthetische zin
van het Atheensche volk, zijn welgevallen in jeugdige lichamen, die
geheel onbedekt zich in het worstelperk in volle schoonheid aan de
begeerige blikken der toeschouwers vertoonden, moest -noodzakelijk -den
zinnelijken smaak ;krijgen, dien zelfs de edelste vorm 'der Grieksche
„
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knapenliefde voor ons behoudt." Acht men tegen zulk een verzoeking het
geslacht van nubeter gewapend? En vergeet :men bovendien nog niet:
„L'art antique eest Ie nu, l'art moderne eest la nudité"?
Ik wil volkomen recht laten weervaren aan het woord van J. J. Thomson: „waardeering der kunst, ook door geloovigen, is het -beste middel
tegen haar onzedelijkheid"; ik wil als overdrijving aanmerken, wat
Brunetiëre beweert: „In lederen kunstvorm .schuilt een kiem van immoraliteit"; ik wil gelooven, dat er onder de fratricelli van den nobelen Assisiër, voor wien groot -en theil.ig ,identiek waren, onder Radewij n's Broeders des gemeenen Levens, onder de Hugenoten, door Diana van Poitiers
om hun „rigorisme" gehaat, onder onze „preciese" Calvinisten uit Van
Loodenstein's dagen, ook wel formalisten geweest zullen zijn, bij wie niet
het gevoelig geweten, maar debehoefte aan een goedkoop schibboleth
de oorzaak is geweest van hun verzet tegen het kerkorgel, maar staat hun
berekenend geteem -en hun verengen van Christus' gebod, lichten der
wereld te zijn, tot de bescheiden functie, als kandelaars onder de korenmaat van hun ,kringetje te schijnen, nog niet zeer verre boven „den stommen -lach en het -dierlijk gegrinnik", die Rossing, de bekende tooneelcriticus, typeerend acht voor de „aestheten", wier rijtuigen queue maken
vóór den schouwburg, „als er onzedelijke stukken vertoond worden?"
De „Kunst" heeft het volk niet opgevoed, maar verliederlijkt. Inzijn merkwaardig boek: „das Unmittelbare" komt Hermann Kutter tot deze slotsom: ,,Die -den heutigen Markt beherrschende Literatuur Schamlosigkeiten und Tr vialiitáten dem Pu.bliikum für die Erzeugnisse idealen
Schaffens anbietend ist auf die niedersten Instinkte des Menschen
berechnet, und man ikann sie nicht erwáhnen ohne Schamröte über eine
derartige Früchte zeitigende Kultur."
Men zal zeggen, dat geldt alleen voor de uitwassen der aesthetische
opvatting. Masson-Forestier beweert echter: „C'est 1' am oralité qui donne
seule la perfection esthétique". Al het overige is dienstbare kunst, vermaningen op rijm, sermoenen in steen, predikaties in olieverf. En in een
Fantasie over Jacob Cats schreef Buseken Huët: „Misschien geeft men er
zich over het algemeen niet genoeg rekenschap van, dat hartstochten
opwekken de eigenaardige roeping is der kunst en dat -een macht, die
bestemd is, óm driften te doen ontwaken, ook zelf uit driften moet geboren
zijn. In zich zelf is de 'kunst nooit onzedelijk, maar het ontroerend ;vermogen, waarover zij beschikt, ondermijnt lichtelijk in ons. gemoed het
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zedelijkheidsgevoel en het is geenszins ten onrechte, dat menschen met
strenge begrippen van wat eerbaar en rein is, de ,kunst wantrouwen en
de aandacht van het opkomend geslacht van haar zoeken af te leiden.
Een volkomen onschuldig genot levert de dienst van het schoone alleen
voor de zoodanigen op, die niet ten eenenmale onervaren zijn in de kunst
der zelffbeheersching en aangezien de groote meerderheid der menschen
op dat-gebied wel altijd tot -de klasse der dilettanten zal blijven beh►ooren,
zal • men het nimmer ten kwade -kunnen duiden, indien er * zich waarschuwende stemmen verheffen tegen een eenzijdige ontwikkeling van
het sohoonh-eidsgevoel. Niettemin .zijn ze doodgeboren de kunstgewrochten*, waarin het gevaarlijke vuur van den hartstocht niet minstens smeult
of sluimert. Passie is hier het eerste vereischte, passie -het tweede, passie
het derde. Doch ;hartstochten zijn geen olie in de heilige lamp der deugd."
Tegen die eenzijdige ontwikkeling van het aesthetische gevoel, -dient
met groote zorg te worden gewaakt. Maar de muzen zijn naijverig, bijna
grenzenloos. „Alles of niets" is het dilemma, dat :zij -stellen. ,En zoo ontstaat er een dwepen met kunst, dat het hart atrophiëert, dat het ongevoelig maakt voor het hoogere, waaraan ook de kunst getuigenis heeft te
geven. ,,Absoluut verwerpelijk" luidt daarom een uitspraak van Hamann,
den magiër van het Noorden, „is in de opvoeding alles, wat niet ontspruit
uit het geheel der vereenigde krachten", een gedachte door Kant aldus
geformuleerd: „Ieder vermogen moet niet -op zich zelf, maar met het oog
op andere faculteiten ontwikkeld worden." Eenzijdige ontwikkeling van
het- schoonheidsgevoel verslapt den wil en vergroft het geweten.
Niet .eenzijdige ontwilokeling dus! Kunst niet alles! iets in den geest
van Jean Paul's „Kunst ist zwar 'nicht das. Brot, aber doch der Wein des
Lebens". Mij goed, mits men dan het brood, het burgerlijke, maar niet
altijd laat -staan, en . -beweert, aan den wijn, het meer aristocratische,
genoeg. te hebben, anders .boet men er zijn geestelijke gezondheid bij in
en de zieke, ook de zich interessant vindende zieke, is niet, wat hij zich
waant te zijn, h -et toonbeeld van harmonische vorming. Wat wij in de
opvoeding noodig.hebben, is verlost te worden van de noodlottige macht
-der phrase. Vinet noemde de paedagogiek een „connpendium van hyperbálen - ` en superlatieven". Hij had er ook bij kunnen voegen: „holle
rhetorica".. Tot dat, voor edel metaal uitgegeven klatergoud behoort ook
de bewering, -in humanistisch-religieuze kringen gehoord: „aesthetische
ontwikkeling is- zulk * een uitnemende voorbereiding voor godsdienstige
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vorming". Prof. P. D. Chantepie de la Saussaye waarschuwt er met
grootgin ernst tegen, „de dingen, die -boven zijn te zoeken in een
Idealisme, waarvan wij het nobele zoo gaarne prijzen als hoogstaande
boven grof -materialisme. Ook de i-dealist blijft „van de aarde aardsch".
Zijn idealen zijn van aardsche stof gemaakt, uit eigen geestelijken voorraad geput. Daarom zie men n.i et, gelijk velen doen, in het idealisme een
bondgenoot van het Christelijk geloof; het kan er toe voorbereiden, het
kan even dikwijls er van verwijderd houden. Zeker, . het heeft veel aantrekkelijks, wij schromen het reine en ede-le er van af te -breken. Het staat
ver boven cyn ischen werelddienst, brutale zelfvergoding. Maar het
kweekt de voldaanheid van edele, zelfgenoegzame .naturen, -dat ongebroken leven, dat Oods genade niet behoeft. Daarenboven, bij velen is
het koesteren van idealen een ijdel (spel, een geestelijke sport, waarin de
mensch -zich vermeit, maar die geen innerlijke kracht wekt. Men gevoelt
er zich groot in en rein: hoe hoog sta ik boven, hoe. mijlenver van die
verachtelijke schare, die voor het lagere leeft. Zelfs waar de teleurgestelde idealist slechts een weemoedig verlangen, een wanhopige berusting heeft overgehouden, daar. is . hij fier op zijn. edele smart, altijd nog
zooveel menschwaardiger dan het leven van hen, die zich wentelen .in
het slijk."
Blijft er voor wie geen phrase-ologie, maar waarachtigheid; geen
opwinding, maar. nuchterheid; geen schijn, maar wezen; geen in melancholie eindigend genot, maar uit ernst geboren blijdschap wil,- wiel iets
anders over dan naar Sören Kierkegaards vermaning te hopren: „Pas op
voor het aesthetische?" Of heeft Hij, die in - Zich alle tegenstellingen
verzoend heeft, ook den weg gebaand, waarlangs -de eenheid kan worden
bereikt, waarin het schoone het zedelijke, het zedelijke -h,et schoone niet
onderdrukt?
,
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-Wordt vervolgd.)

Het gebrek aan belangstelling bij het werk onzer
leerlingen een gevaar voor karaktervorming.

Er wordt nu al ruim twee jaren lang in ons werelddeel een verwoede
strijd gestreden, weergaloos in de wereldgeschiedenis. Volken verbinden
zich om zich tegen elkander te kanten, om elkander op de meest barbaarsche wijze te -vernietigen, om op leven en ,dood zich het bestaan,
misschien de opperheerschappij te verzekeren ten koste van alles wat
des anderen is, ten koste van millioenen menschenlevens, die krimpend
wegsterven onder 't bulderen -dier kanonnen. Een verwoede strijd, weergaloos in felheid, weergaloos in uitvindingen van het 'scherpzinnige vernuft -om de menschen als halmen weg te maaien of van onder de zee ot
van boven uit het Iuchtruim met een nog pijnlijker dood te verrassen.
Zoover ihebben we 't -met onze ontwikkeling gebracht, zooveel barbaarschheid ikan door onze beschaving geduld worden. Is het wonder,
dat vooral in 't ►begin van dien vreeselijken strijd, er gesproken werd van
een hopeloos bankroet -der beschaving, van een volkomen fiasco der
menschelijke ontwikkeling, van een vreeselijke teleurstelling van het
christendom. Het ongeloof van Jan Rap matigde -zich het recht aan met
een oppervlakkigheid, die altijd onkunde -of waanwijsheid kenmerkte, om
te smalen op al wat met godsdienst in verband kon staan. Laten we dat,
voor 't geen het is. Maar -dat neemt niet weg, dat de vreeselijke volkerenkrijg naast . de staatkundige +en economische -ook de redelijke vraagstukken naar voren brengt. Toen in 1870 de Frannsc.hen zoo beslissend
geslagen werden bij Sedan, heeft Von Moltke de eer deroverwinning
niet alleen met den Duitschen schoolmeester willen deelen, hij heeft haar
eigenlijk geheel weggeschonken, toen hij zeide: de Duitsche sch-oolimeester heeft 'overwonnen. Het zij zoo; maar heeft in dezen strijd, niet de
Duitsche schoolmeester alleen, maar de school, het onderwijs in alle
landen ook iets met de onmenschelijke barbaarschheden te maken en er
zich over te schamen en te beklagen. Dr. Gunning, districts-schoolopziener te Amsterdam heeft -onder invloed van ihet krijgsrumoer en de
oorlogsbarbaarsch heden, een brochure geschreven onder het motto:
,

,
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„uiterlijkheid en innerlijkheid". Hij heeft zich de vraag gesteld, welke
verhouding erbestaat tussch.en uiterlijkheid en innerlijkheid, een vraag,
die een probleem betreft, dat hem „aangrijnsde als een der fundamenteelste, maar ook een der zwaarste, waarvoor niet slechts de paedagoog
zich geplaatst ziet, -maar waarmee de geheele menschheid te worsteien
heeft". In dezen oorlogstijd werd ,hij (bijzonder nadrukkelijk bij dit probleem bepaald. Onze geheele moderne cultuur, zoo klaagde hij als een
teleurgestelde, onze geheele moderne cultuur is één groote wending
naar het 'uiterlijke; geen enkel terrein van beschaving, hetzij kunst,
wetenschap, godsdienst of philosop+hiie bleef onbesmet. Allen zonder
onderscheid zijn in den strijd tegen het uiterlijke 'bezweken, hebben ten
slotte zich door dat uiterlijke laten overmannen -en vastketenen.
't Is alsof de Prometeus-sage ;bange werkelijkheid is geworden: wie
zich de materie tot het hoogste -goed, tot zijn god maakt, wordt ier aan
vastgeketend als aan -een rots en de gier der wreedheid zal zijn geluk
doorknagen met felle pijn.
Het is één groote, gemeenschappelijke schuld, -die op heel het menschdom -drukt als -een boden last. Wij gevoelen het allen, wij moeten den
strijd tegen veruiterlijking dagelijks aanbinden en hardnekkig voortzetten; ons leven behoort gaandeweg aan veruiterlijking te verliezen, om
des te meer toe te nemen in verinnerlijking. Heeft het krijgsrumoer ons
moeten wakker schudden, en wisten wij vóór 1 Aug. 1914 nog zóóveel
niet? Ik wil u een anderen man en een ander geschrift noemen. Ion 1904
verscheen van Dr. Foerster het merkwaardige tboek „die Jugendlehre",
een warm en ilijvig pleidooi voor de moraal-paedagogitek, een boek dat
een doorloopende aanklacht is tegen het uitwendige onzer beschaving;
de schrijver is een zoo sympathieke, gemoedelijke man, die klaagt -over
het groote tekort aan deugd en karakter bij een geslacht, dat, zoo .wél
onderwezen; de dingen zooveel beter kennen smoest; een geslacht dat -de
uiterlijke vormen van fatsoen en wellevendheid tot -een peuterachtig
stelsel kan maken, maar dat tegelijk bij -de chique van zijn .handschoen
en de hoffelijkheid zijner biui'ging, met een innerlijke verdorvenheid van
het ;gemoedsleven vrede -hebben kan. De tegenstelling: ,,uiterlijkheid en
innerlijkheid" van Gunning, noemt Foerster zoo karakteristiek, zoo gedistingueerd: „de onevenredigheid tusschen de uitwendige en inwendige
cultuur". Het boek van Foerster bedoelt een handleiding, een gids voor
den onderwijzer te zijn; -de schrijver is niet alleen de man van den cathe-
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der, maar ook de man van de praktijk; hij zoekt de fout op, maar steekt
de handen uit om haar te verbeteren. En hij rneent deIout gevonden te
hebben hoofdzakelijk bij het onderwijs.Te midden 'van al ons weten
spreidt zich ·een steeds grovereonwetendheid uit aangaande goeden
kwaad. De noodlottige eenzijdigheid van de rnoderne verstandsschool
openbaart zioh in het leven van het door haar opgekweekte geslacht.
Het isniet te doen om Iaag neerte zien lOP de groote uitvindingen van
het natuurwetenschappelijk tijdperk, rnaar wij moeten wel weten, dat al
die uitvindin.gen ons slechts dan tot zegen kunnen strekken, als daar een
groot tegenwicht in geestesbeschaving en karakter tegenover staat.
Anders loopen wij gevaar, dat al onze macht over de natuurkrachten
slechts e.en rniddel tot stoffelijke verfijning en moreele verarrning wordt.
De verstandelijke opvoeding mag ongetwijteld niet onderschat worden,
maar de waan moet verdwijnen, dat 'zij op zich zelf reeds voldoende is,
om de redelijke beschaving te waanborgen. Verstandelijke ontwikkeling .
wordt zelfs een beslist gevaar, waar zij niet bij voorbaat ondergeschikt
gemaakt is aan de vorrning van het geweten en deoefenin.g van den wiI.
Het verstand wordt dan, zooals Foerster het uitdrukt, alseen dievenlantaarngebruikt, om den weg tot de bevrediging van de lusten te verkennen en te belichten. Ik twijfel er niet aan, of wij, christelijke onderwijzers zijn't hierrnede eens, maar 'oak 'de voorstanders van de openbare,
neutrale school onderschrijven het mede. Of verontrust de baldadigheid
der straatjeugd niet tot de ministers derkroon toe. Zijn we bij ons onderwijs niet reeds lang aan 'tzoeken naar ·een equivalent tegen de eenzijdigheld van het intellectualisme. Wie is er nog tevreden over de resultaten
van ons dure onderwijs, zoowel wat zijn lntellectueele als zijn moreele
vruchten betreft, Alleerrde hyper-bondsleden mogen nog in paganistischen overrnoed de verstandelijke ,en de zedelijke opvoeding scheiden,
of beweren, dat de zedelijke beseften vanzelf wel groeien zullen uit de
puur intellectueele voorstellingen en begrippen. Maar over 't algemeen
is er een "klagen overdeeenzijdige en onvruchtbare verstandsrichting,
en een zoeken naar een bederf-werend zoutderrnoraliteit, Of men vindt
of vinden zal! Ik voor mij geloof, dat de pog.ingen, die tot nog toe worden
aangewendom de intellectualistische eenzijdigheid te neutraliseeren,
al bitter weinig resultaat hebben gehad of zullen hebben, Neem handenarbeid en de zorg voorIichamelijke opvoeding met vak-jeers en speIleiders-cursussen. Als men er niet anders van weet te maken dan 't zich
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voorloopig laat aanzien, schijnt ,'t !mij een goed middel om. 't moderne
west-Europa +hoe langer hoe (meer te doen gelijken op 't -heidendom der
klassieke Grieken, die stel ik mij voor, beschaafder -hebben gebruld bij
hun openlucht-spelen, dan onze natuur- en tijdgenooten dat doen bij
onze voetbalwedstrijden. Van veredeling of verheffing van het zedelijk
besef vind ik geen spoor. Zullen de voorvechters van de aesthetische opvoeding -der jeugd meer resultaat hebben? Zij zoeken in de artistieke
cultuur een belangrijk tegenwicht tegen het .intel,1,ectualisme, maar zij
zijn er bij lange na niet in geslaagd het artistieke element in -de juiste
verhouding te plaatsen tot het geheele ziele-leven en in 't bijzonder tot
de godsdienstige en de zedelijke belangen.
Ik neem de woorden van Foerster over, als ik zeg, dat zulke kunstpaedagogen niet alleen de gezonde ontwikkeling van het karakter in
gevaar brengen, maar ook vergeten, -dat de ware artistieke cultuur slechts
uit de -eenheid van alle zielekrachten komt, en dat daarom ook een waar
gevoel voor de kunst zonder opwekking van alle krachten van het
geweten en het -karakter in 't geheel niet -mogelijk is. Al deze pogingen
schijnen mij de gevaarlijke geschiedenis van de nieuwe lap op het ;oude
kleed, met zijn onvermij-delijke, ergere scheur. Daarom „het oude kleed
afdanken en door een nieuw vervangen. Dat beteekent in de eerste plaats
van beginsel veranderen, , uit een andere levensbron het water putten;
onderwijs en opvoeding moeten weer rusten op den bodem van een
intensieve-karakter-cultuur en met de hoogste geestelijke idealen van
den mensch yin betrekking worden gebracht. Als ,ik te handelen heb over
het verband tusschen =belangstelling bij ons onderwijs en de karaktervorming, dan is -dat in de eerste plaats een beginsel-kwestie, -een zaak,
niet bereikbaar .dan op een bepaalde beginsel-voorwaarde. Ik moest, dit
noodzakelijk voorop stellen, opdat ook -de belangstelling, waarvan -hier
sprake moet zijn, niet weer een nieuwe lap zou worden op het oude kleed.
Daarom ben ik ook niet van plan -over allerlei onderscheidingen bij de
belangstelling te spreken; ik veronderstel - dat wij allen meer dan voldoende gehoord hebben van intellectueele belangstelling, sociale belangstelling, moreele en religieuse belangstelling, speculatieve, empirische,
aesthetische -en andere -die .gij misschien wel weet en ik niet. Ik vrees, dat
wij dan zouden krijgen, wat bij onze paedagogiek al zoo groot gebrek is:
words,, words, words! Belangstelling is een daad, is een activiteit die in
de eerste plaats uit het gemoed, uit het hart voortkom,.
-
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Maar daarom is -er in de eerste plaats dan ook sprake van een beginsel, van een levensrichting. En dan gis er hier in den grond der zaak ook
maar weer sprake van tweeërlei levensrichting, dezelfde scherpe tegenstelling, die -ons de bijbel op schier elke bladzijde teekent. Onze paedagogiek wordt verdoezeld door allerlei, dat tusschendeze twee wordt
ingeschoven. De intensieve karakter-cultuur bloeit in den grond alleen
op uit de positieve onderscheiding van goed en kwaad. In 't begin van
deheilige geschiedenis staan Sethieten en Kainieten tegenover elkaar,
aan 't -einde van het wereld-bestaan teekent -ons de bijbel het oordeel, dat
den Zone Oods is overgegeven, met zijn schapen aan de rechter- en zijn
bokken aan -de linkerhand. Deze tegenstelling is nu juist niet dezelfde als
die van karakters en karakterloozen, maar zij wijst toch wel degelijk voor
de paedagogiek der karakter-vorming -den weg en den -dwaalweg aan.
Als -ik nu over die twee levensrichtingen van te voren iets zeggen moet,
dan geef ik voor u en mij er de voorkeur aan, om een man van beproefde
wijsheid dit te laten doen. Ik wil daarom iets aanhalen van wijlen Prof.
Gunning, als hij 't in zijn Faust heeft -over Schleiermacher.
Gunning spreekt naar aanleiding van Schleiermacher's wijsbegeerte
van twee levensrichtingen, de aesthetische en de zedelijke. De eerste is
gebaseerd op de aesthese, d.i. de gewaarwording; de andere gaat uit van
de onderscheiding -heilig en onheilig en erkent geen resultaat als zij niet
komt tot een daad van den wil. De aesthetische .levensrichting laat den
mensch opgroeien onder indrukken en gewaarwordingen, leidt hem door
waarnemingen, voorstellingen en begrippen tot slotsommen -en voert helm
tot de beschouwing, dat de wereld, welke wij zien en ervaren en in welke
wij leven, één schoon geheel is, één samenhang van stoffelijke en geestelijke verschijnselen; één kosmos. De mensch is een deel hiervan, en zijn
-ontwikkeI^ing beoogt niet anders, dan hem zijn plaats in haar samenstel
te doen begrijpen; hij is een deel der natuur en de hoogste wijsheid voor
#hem ,is, te .leeren leven overeenkomstig met die natuur. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan die natuur; het -zedelijke bestaat wel, maar als
onderworpen aan het natuurlijke. Daartegenover staat de zedelijke
levensrichting, -die 'deze wereld nog niet als een organischen kosmos
beschouwt, maar gelooft, dat zij eerst in de toekomstige verheerlijking
een organische kosmos wezen zal. Nu mag deze wereld als zoodanig nog
niet aanvaard worden; -zij moet eerst worden overwonnen, overwonnen
door. haar te verloochenen; de zedelijke levensrichting overwint de
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wereld, de aesthetische laat haar in haar geheel over -ons heerschen. En
al spreekt imen dan van onze heden-daagsche zoo hoog geroemde natuurbeheersching, zij is inderdaad niet anders dan het bewonderenswaardig
aanwenden van de eene natuurkracht om de andere te leiden of te dwingen tot ons doel. Door aldus de natuur te overwinnen blijft de mensch
in zeer sterke mate onder haar gebonden. De zedelijke levensrichting
bedoelt geen slavernij der wereld, maar vrijheid, vrijheid door zelfverloochening. Voor de oppervlakkige redeneering van :het 'verstand. blijft
er van den mensch, die -zich zelf verloochent, nietsover, want zich zelf
werkelijk te verloochenen, dat is een zelfmoord. Maar de ervaring leert
het anders. Zij doet !ons zien, dat er dan geenszins niets, maar juist een
eeuwige kern van -ons wezen overblijft, die door het vuur dezer loutering
bevrijd aan den dag komt. Aarzelend -neem ik, na Gunning, zelf het
woord weer, len dan allereerst om op te merken, dat wij zoo dikwijls -met
groote woorden spelen, als we paedagogis ch gaan ph-il,osopheeren over
intellectualisme, voluntarisme, karakter-vorming en dergelijke. Ik
bedoelde met -dit citaat eenvoudig te doen opmerken, dat de intellectualistische paedagogi-ek, hoeveel goeds en schoons er ook in moge zijn,
behoort tot de aesthetische levensrichting, en wat men ook doe, welk
toegift men ook verzinne, van richting verandert men daarmede niet. De
ware, zedelijke opvoeding, de paedagogiek der karaktervorming ook bij
ons onderwijs, zal ze resultaat hebben, -en wezenlijk zijn wat zij schijnt,
moet leven uit de zedelijke levensrichting, de levensrichting der zelfverloochening, de levensrichting van den strijd om de vrijheid. Want
karakter veronderstelt beide: vrijheid en strijd, de strijd om- en de vrijheid der zelfstandigheid. Nu 'is het overbekend en het vloeit ook onmiddellijk voort uit mijn ►betoog, dat de leer der karaktervorming in de eerste
plaats een hoofdstuk is uit de zedelijke opvoeding, want karakter is
concentratie en oversterking van de wilskracht. Karakter is bevrijding van
de wereld der uitwendige prikkels; karakter is het vrij worden van den
mensch van zijn zinnelijke natuur, het -overwinnen van iedere soort van
lafheid en verwijfdheid. Daarom is karakter -iets anders dan kennis en
wordt er nooit een karakter gevormd enkel en alleen .door de, leer. Weten
op zichzelf is geen waarborg voor karakter, het moet omgezet worden
in geweten, evenals kennis gelouterd en geadeld moet worden tot wijsheid. Karakter gaat niet buiten het weten om, maar enkel intellectueele
ontwikkeling baat toch niets; zelfs de .gepredikte moraal blijft een ver-
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nisje aan den tbuitenkant, en -de schoonheid in de opvoeding, zooals onze
tijd dat 'bedoelt, is op zich zelf weinig anders -dan eenornament. Karakter
is de . eigenlijke .centrale kracht van den mensch, het geeft den doorslag
voor zijn gezamenlijke levensverrichtingen, het is een fundamenteele
factor niet alleen voor zijn psychische, maar ook voor zijn physsische
gezondheid; een gelouterd karakter is in menig opzicht het beste herstell-ingsoord voor zenuwlijders.. Hoe grootex onze macht wordt over de
wereld der stoffelijke goederen, met al hun verleidingen, hun -onrust en
hun onuitputtelijke aanleiding tot steeds nieuwer behoeften, des te dringender wordt een groote versterking en verdieping van -de geestelijke
zijde.onzer natuur noodig, en daardoor begint -men allerwegen hoe langer
hoe -meer. de noodlottige eenzijdigheid der moderne verstandsschool te
begrijpen, en wil men juist in onzen tijd de school er aan herinneren, dat
zij hare grootste oplettendheid te wijden heeft aan de karaktervorming.
Hoe veelzeggend deze woorden ook zijn, voor tegenspraak heeft niemand
die ze gebruikt, ook maar éénige vrees te hebben. Bovendien begint de
glans van het nieuwe er al vrij aardig af te gaan. 't Is ten minste reeds
enkele jaren geleden, dat prof. Knappert de vruchten der heerschende
richting op onderwijsgebied aldus omschreef: „verstompende hersenoverltading, verdorrend gemoedsleven, zedelijke verslapping, doffe levensmoeheid en oppervlakkig .gedroom."
. Nu is de school .in de eerste plaats de inrichting van onderwijs en daarmee van opvoeding; deze orde -mag niet worden omgekeerd; verstandelijke ontwikkeling blijft de eerste taak; maar niet eenzijdig, want eenzijdige ontwikkeling, van welk vermogen ook, geschiedt nooit dan ten
koste van de andere krachten der ziel. Waar het op aan komt in dit geval,
is dus hoe de school als inrichting van onderwijs voldoen kan, voorai
door dat onderwijs zelf, aan de redelijke eischen der karakter-vorming.
Prof. Woltjer heeft gezegd: uit het onderwijs in verbinding met de
tucht wordt de wijsheid geboren. En karakter veronderstelt wijsheid.
Maar over dezen voornaam-sten invloed der karakter-opvoeding heb
ik niet te spreken; de opgave, zooals ze mij met eenige vrijheid door den
voorzitter werd geformuleerd, sluit dezen , -hoofdweg,. met een „verloden
toegang" voor mij af. Als ik mijn terrein ga afbakenen, dan heb ik te doen
met de belangstelling, niet in de eerste plaats in verband met of als
gevolg van . tucht,- 'maar . over de 4belangstelling, zooals die -voort moet
komen uit de persoonlijkheid van den onderwijzer, uit de leerstof op
-
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zich zelf en ook, wellicht riet het minst, uit de methode, den leergang -en
den leervorm van het onderwijs. Gebrek aan deze -belangstelling =-- een
gevaar voor karaktervorming,. deze stelling behoeft dan verder geen
afzonderlijk bewijs. Met eenige handigheid zou ze trouwens meer te
halen zijn tot het niveau van 2 maal 2. Oppervlakkig beschouwt, zou
ik dus vooral mij in de didactiek moeten vermeien. Enfin, 't zij zoo, maar
dan hoop ik toch zooveel mogelijk vrij te blijven van 't euvel onzer meeste
paedagogische handboekjes, die bij de didactiek reeds vergeten zijn, dat
de psychologie voorafging, :en die van eenig verband tusschen deze twee
zoo weinig notitie nemen. Qm te beginnen grijp ik dus het eerst naar de
psychologie. Ik meen -vooraf er op te moeten wijzen, of liever er .aan te
herinneren, dat de zielkunde, voorzoover zij althans onder ons bereik
valt, twee zaken, belangrijke zaken heeft, die tot de nog onverklaarbare
behooren. De eerste is, hoe ,de waarneming, gebonden aan de stof en -aan
de physieke organen over kan gaan tot een geheel onstoffelijke voorstelling; en de tweede, waarop het voor mij vooral aankomt, hoe de zuiver
intellectueel.e voorstellingen en begrippen een ethisch element in zich
opnemen, en bouwstoffen kunnen leveren voor' of omgezet kunnen worden
in zedelijke bewustwordingen. Over deze geheimenissen van het menschelijk zieleleven kan veel gepraat worden, maar te verklaren zijn ze
niet. Daarom is ook de karaktervorming in verband im-et het onderwijs,
een zoo moeilijk, zoo -onbelijnd, zoo zwevend -onderwerp; 't is eindelijk
de vraag, hoe kan het weten omgezet worden 'in ..geweten, hoe ontwaakt
door de kennis de conscienfiia.. Met betrekking tot deze vraag vinden we
in de psychologie van prof. Bavinck, naar het mij voorkomt, enkele
belangrijke bladzijden. Ik meen niet beter te kunnen doen, dan althans
een -gedeelte hiervan vrijwel woordelijk over te nemen. Als in genoemd
werk de leer van het kenvermogen is afgehandeld en daarmede in verband het gevoelen, gaat de -schrijver natuurlijk over tot de bespreking
van den wil. Maar de overgang van kennen tot willen, het verband tusschen deze twee psychische handelingen, wordt toegelicht door de onderscheiding van een theoretische en een practische rede. Bavinck zegt
daarvan het volgende:
„Het kenvermogen 'gaat in het kennen en weten niet op." Dit -is. alleen
maar 'het geval met de theoretische rede. Dóch 'het kenvernnogen beschikt
ook over, of beter. gezegd, komt pas tot . rust in de practisché . rede. De
eerste beoordeelt de dingen alleen uit. het oogpunt van waar .en valsch,
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de andere uit dat van goed en kwaad; de eene heeft tot maatstaf de
logische wet, -de andere de ethische; de eerste bepaalt zich tot het kennen
en begrijpen van -een ding en heeft haar doel in het weten, de laatste
brengt dat gekende ook met een handeling in verband, en richt en leidt
het begeervermogen; de praktische rede stelt de dingen onder 't gezichtspu.nt, of ze door den wil moeten gedaan -of nagelaten worden, beoordeelt
ze uit het oogpunt van goed en kwaad en bedoelt juist ;het gekende aan
het begeervermogen voor te houden -en dit tot leen beweging van neiging
of afkeer op te wekken. Onder de werking van deze practische rede ontwaakt dan datgene, wat men geweten noemt, de conscientie, dat is het
medeweten van den imensch met zic.hzehnen aangaande de zedelijke
qualiteit van zijn zijn -of doen, een bewust zijn van zijn verhouding tot de
redewet. De theoretische rede maakt ons intel,l-ectu-eel armer of rijker,
de practische rede maakt ons -ethisch beter of slechter; de eerste werkt
als 't ware centripetaal, de andere centrifugaal; de eerste is. attractie, de
tweede -is expansie onzer ziel; de eene heeft lust in kennis, de andere
komt door de kennis tot wijsheid. Het is vooral door de practische rede,
dat alles den mensch aandoet en hem dwingt ten opzichte daarvan zijn
verhouding te bepalen. Zoo ontstaan in hem al die aandoeningen van
opgerui:mdhei'd en neersl.achtighei.d, moed en moedeloosheid, vreugde en
smart, hoop en vrees, liefde en haat en zoovele meer die álle saam de
wereld van zijn gemoed vormen en zijn 'houding aanduiden tot heel de
schepping om hem heen. Ik verbeeld mij, dat de bestudeering van de praktische rede ons -op weg helpt naar de karaktervorming bij en door ons
onderwijs, en als ik `het straks heb áver belangstelling in dit verband, dan
noteer ik hier alvast, dat ik den vruchtbaren bodem heb aangewezen,
waarin de gewenschte }belangstelling wortel schieten -kan.
In de voorjaarsvergadering dezer vereeniging heeft , de Heer Wijnveldt
o.a. ook gesproken over het verschil tusschen moment !en relatie met
betrekking tot de aanschouwing of de redeneering bij ons onderwijs. I.n
aansluiting met wat ik van Bavinck citeerde over de practische rede,
merk ik -op, dat ddeze is de rede der relaties, niet die van 'het zuiver intellectueele, zoo.als dat bijv. bij wiskunde het geval is, maar der zedelijke,
de relaties van het goed of kwaad, schoon of onschoon, behoorlijk ot
onbetamelijk. Wat ibeteekent dat voor ons h-eelle gewone schoolonderwijs?
Ik wil een voorbeeld nemen. De onderwijzer laat zijn leerlingen voor
cijfervaardigheid enkele corpulente deelingen maken. Kan hierbij sprake
-
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zijn van -zedelijke relaties? Ongetwijfeld. De leerling moet doordrongen
zijn van het besef, -dat deze bezigheid goed, nuttig, noodig voor hem is.
Dat is een zedelijke relatie; deze moet hem belangstelling voorzijn werk
geven, moet hem leeren overwinnen een mogelij+ken tegenzin, moet hem
ambitie en vlijt geven. Hierdoor wordt die eigenlijke centrale kracht in
actie gesteld — het karakter en zijn vorming wordt in het onderwijs
betrokken. -Ik koos met zeker -opzet dit schijnbaar neutrale voorbeeld neutraal is het niet, en daarom ook wee der wereld van de groote deelsommen, 'die gegeven worden om den tijd te dooden.
Wij hebben bij ons onderwijs inderdaad zoo weinig ware belangstelling van de zijde der leerlingen; wat daarvoor gehouden wordt, is 't
slechts -dikwijls in geringe mate; de interesse van het „reine Vern,unft"
van de theoretische rede op zichzelf, is meestal een zekere pressie, 't
meest .merkbaar in de dépressie, die ide dankbare élèves kenmerkt bij
't uitgaan der school. De pressie van -den onderwijzer, die, zeg onberispelijk, orde en tucht -kan handhaven, is noodzakelijk, -dat is waar, maar
voor de vorming van het karakter kan zij soms heel weinig waarde -hebben. Want karakter veronderstelt concentratie en versterking van de
wilskracht, en menig onderwijzer, die geprezen wordt, omdat 't in zijn
klas zoo -ordelijk -en zoo stil is, mobiliseert inderdaad niet de wilsfactoren tot concentratie en wilsversterking, maar démobiliseert en bewerkt
geen wilsversterking, ;maar opzijzetting van -den wil bij den leerling.
Waarlijk, er zijn sch-ool;lokale.n waar boven de deur kon staan ,,wie hier
binnentreedt, laat alle -eigenwil varen". Ik zou hiervan uit de praktijk een
merkwaardige illustratie kunnen leveren. Neen, de vorming van het
karakter eischt activiteit ook bij den leerling, activiteit uit zooveel mogelijk eigen -energie, -geen passieve actie, dan wordt het kind lijdend voorwerp, en hij moet medewerkend zijn; hij moet zich .niet laten ,beloeren.
Zonder belangstelling bij het onderwijs schijnt mij dit onbereikbaar, en
deze ,belangstelling zal in ;de eerste plaats vrucht zijn van de toepassing
der practische rede. Leven is begeeren en kennis is vreugde, en vreugde
is begeerlijk; als het bij het onderwijs in de school bewaarheid wordt,
dan ontstaat de belangstelling van zelf, die waarneming, kennis en wijsheid schenkt, het geduld doet groeien, maar. -ook den mensch zelf doet
groeien verstandelijk en zedelijk boven al. Het onderwijs mag geen
techniek zijn zonder meer; in dit geval voeren de prachtigst gebeeldhhouwde leertrappen nog niet naar boven. Het moet zooveel -mogelijk
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worden bevrediging van kinderlijke ,behoeften, omdat men het kind doet
gevoelen, dat het is een inleiding tot het volle leven. In dat opzicht schijnt
mij het zaakonderwijs van Ligthart zoo doelmatig.
Prof. Woltjer zegt in zijn: „Wat 'is het doel" enz.: „De opvoedende
kracht van het onderwijs wordt bepaald ten -deele door de leerstof, maar
vooral door de methode, waarnaar het onderwijs gegeven wordt, -en de
toepassing die er van gemaakt wordt. De leerstof, in den vorm van kennis
of kundigheid door den leerling opgenomen, vormt zijn geest, doordat
zij het denken stof en oefening biedt; want tot denken dringt uitharen
aard alle ,kennis en kunst; ,en verder voedt zij den leerling op, doordat zij
hem een gevoel van vertrouwen, moed en macht schenkt met het oog op
deomgeving, waarin hij zichbevindt. De methode werkt vormend, dat is
opvoedend, daar zij den -geest van den leerling in rechtstreeksch contact
stelt met den geest van den onderwijzer, en hem dien invloed laat ondergaan, en verder het gevoel van orde, kalmte en voortgang verwekt. De
toepassing eindelijk van de medegedeelde kennis of kundigheid vormt
voor het leven, doet !het verband tussch en denken, kennen en leven
ervaren, lieert inzien dat de geest heerscht over de stof, wekt tot veelzijdige belangstelling. In 't kort samengevat dus dit: de opvo-edéri.de
kracht moet minstens evenveel in de methode als in de l-eerstof gezocht
worden. Heeft onze tegenwoordige school dat begrepen, en gaan wij bij
ons onderwijs ook daarvan uit? Ik meen dit te mogen betwijfelen,. en
vestig daarom, tot saai wordens toe, uw aandacht op onze overladen
school- en examenprogram. Woltjer heeft daarvan reeds gezegd: „door
zich in de lengte yen de breedte uit te zetten, moet het onderwijs in diepte
verliezen", en Foerster merkt op: „het grootste nadeel van ons geheele
onderwijs bestaat in de chaotische verscheidenheid der aangeboden stof,
het ontbreken van -een duidelijk en concreet ideaal, dat al het afzonderlijtke zijn juiste plaats en rangorde aanwijst. Wij zien een groote uitzetting der krachten, maar geen samentrekking, geen -eenheid in de verscheidenheid; de moderne mensch heeft zich in een -enorme veelheid van
belangen versnipperd en zoodoende alle samenhang meet groote levenswekkende waarheden verloren, 'waarheden die alle veelheid tot eenheid
terugbrengen en alle leven en streven op één groot geestelijk middelpunt
richten. Daarmee heeft hij niet alleen de machtigste bezieling voor zijn
gansche levensenergie verloren, maar ieder afzonderlijk streven mist ook
de alleen gezondhoudende maat. Men is nog lang niet genoeg tot de
-
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erkentenis gekomen, dat veelzijdigheid in .de eerste plaats altijd een groot
gevaar voor het karakter is, en dan ook voor alles, wat grondigheid,
bestendigheid, getrouwheid en gemoedsrust heet. Onze tijd verwacht,
ondanks de bankroet-verklaring van het intellectualisme, nog bijna alles
van weten. Dat zeggen we niet meer met woorden, maar met daden. Leer
eens met voile aandacht in art. 2 van a tot k en gdan van 1 tot t en dan ;is
't nog niet genoeg; ustaat er nu al, wie weet of er nog geen z bis noodig
zal zijn. En dan de overdrijving van den leeftijd; heusch, wij zijn minder
dan onze woorden, als we het jonge kind tot ambitie forceer.en voor al
deze, wetenschappen op -een leeftijd, waarop 't voor hem nog venijn is.
Zijn instinct is wijzer dan onze m-ethodo:logie. Maar voor -onze overmacht
zwicht hij, niet ten bate van zijn verstandelijke vorming, zeer tot schade
van de vorming van zijn karakter. Hoeveel -ouders en onderwijzers gaan
er prat op, als ze hun jongens al op hun elfde jaar een H. B. S. of geen
gymnasium hebben binnengeloodst. Dan is voortmaken hun •eenige
wachtwoord; er komt een gejaagdheid onder de kinderen: des drijvers
geweldige roede drijft rusteloos hen voort op hun pad. Zulke kinderen
leeren nooit wat geduld is en de concentreerende kracht van het geduld;
zij leeren nooit of te laat wat studie is, -en missen dus ook de ethische
vrucht er van. Want elke studie, heeft Beets gezegd, als studie en dus
niet in dienst van baantjesjagerij heeft in zich zelf een opvoedende,
een in hare mate karaktervormende kracht. Waar met ernst gestudeerd
wordt, daar is een inspanning van zedelijke krachten, want ernstige
studie veronderstelt kracht van wil en vordert volharding; de dagelijksche strijd .om kennis, grondige kennis te verwerven, eischt zelfbeheersching enmenigmaal zelfoverwinning; en wat den geheelen mensch
vergt, werkt ook op den geheelen mensch. Zulke voortgezweepte kinderen komen nooit in 't bezit van een overtuiging en brengen het met al hun
kennis-vertoon in den regel niet verder dan tot een „kolenbranders-ongeloof". En waar God geen machtige realiteit in ons bestaan is geworden,
daar moet het wilsleven zinken. Heb ik met te zwarte kool geteekend?
Is werkelijk actieve belangstelling bij zulk onderwijs mogelijk? 't Kan
niet en is daarmede de stelling niet bewezen: gebrek aan belangstelling een gevaar voor karaktervorming? Of maken we ons wijs, dat
onze uitgereikte schoolrapporten, dikwijls paedagogische carricaturen en
onwijze grootdoenerij, met hun veelzijdige becijfering, waarbij een 8 of 9
voor vlijt, waarlijk waarborg geven voor belangstelling? Maar er is nog
.
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meer. Die chaotische verscheidenheid van leerstof wordt opgelegd aan
een veelheid, die ,men tot een éénheld samenpakt in ons klassensysteem.
't Is opvallend, hoe in den laatsten tijd het klassikale bij ons onderwijs
aan critiek wordt onderworpen. De Heer Casimir acht de rechte behar
tiging van de belangen van het individu in verband -met het klassikale
onderwijs, het moeilijkste probleem van onze schoolinrichting, en de
Heer Wirtz gaf op de laatst gehouden Algem. Verg. vrij sduidelijk te kennen, hoe groote bezwaren dit onderwijs medebrengt voor de karaktervorming. Prof. Bavinck drukt dit gevaar in deze woorden uit: -het kind
gaat -op in de klasse, het individu in de massa, -en Leopold noemt in zijn
te weinig bekend handboek der opvoedkunde het klassikale onderwijs
een geestelijk Procrustes-bed. Het spreekt niettemin vanzelf, dat deze
vorm van -onderwijs niet gemist kan worden, en dat er zeer groote voordeelen aan verbonden zijn, maar daardoor wordt het gevaar voor misbruik dies te grooter. Debelangstelling, de krachtbron ivoor het ond►erwijs, het teeken van leven en meeleven, en daarom een zoo belangrijke
karakter-factor, moet individueel zijn, en daarom is 't bezwaar tegen 't
klassikale eenigermate te typeenen met woorden van Pestalozzi, die van
de meeste schoolkunsten zegt, 'dat zij het kind op zijn best geduldig -en
gewillig maken ivoor hetgeen men hem van buiten zoekt in te proppen,
en -ongeschikt zijn, om de kinderen er toe te brengen, dat zij de kracht
►die zij noodig hebben voor hetgeen zij moeten leeren, in zich zelf voelen,
zoeken en vinden. Vandaar ook dat het klassikale onderwijs zoo geducht
lijdt.door de verstrooidheid van den geest der leerlingen, door vluchtigheid
en soezen. En niets is schadelijker voor het karakter en bevordert meer
de lichtvaardigheid op elk gebied, tdan ;de gewoonte van een droomierig
soezen, achteloos waarnemen en halfheid in het mededeelen. Onze tijd
van zenuwpatiënten wijst in dit verschijnsel zelf reeds op -een te kort aan
karakter; deze twee schijnen mij elkander op veel punten uit te sluiten.
Vanwaar die zenuwslapte, idat gebrek aan wilskracht. Moet 't alleen verklaard worden uit de overweldigende gejaagdheid van -onzen tijd? Ik
geloof het niet: 't schuilt naar mijn ►bescheiden meening veel meer hierin,
dat men zijn werk niet met -den waren lust kan doen, dat de energie ontbreekt, dat het sleurwerk wordt met tegenzin, in elk geval zonder liefde,
verricht. Dat maakt slap en lamlendig dat bederft beide verstand en
wil. Onze methode -bij het onderwijs houdt daarmede zoo weinig reke:ning; liet was schier onvermijdelijk.
,
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Onze onderwijsmethoden zijn geworden,1zooals ze zijn, onder invloed
van het klassikale onderwijs. Foerster beweert, -dat de tegenwoordige
methode van het schoolleven juist daarom vaak zoo vermoeiend voor
den onderwijzer is, omdat zij te werktuiglijk is en te weinig psychotherapeutisch op de schooljeugd inwerkt. En Oosterlee schrijft in ons
paedag. tijdschrift onder het opschrift: „verslapping van energie bij het
opkomend geslacht": „Erger .nog dan tal van hygiënisten en psychiaters
hebben het de methodologen gemaakt. „Geleidelijke opklimming",
„splitsing der moeilijkheden" was het kortbegrip hunner paedagogische
wijsheid. Over ieder greppeltje werd een plank, over ieder slootje een
vlonder gelegd. De weg (der kennis werd glad als -een sullebaantje. Men
theoretiseerde wel sterk over de heuristische methode, men dweepte tot
geestvervoering toe (met Frobel's zelfwerkzaamheid, maar de practijk
was ;maar al te vaak de kreupele vertaling van het -in handboek of oratie
verheerlijkte (ideaal. De jongens, die bij hun schoolwerk met moeilijkheden worstelen, tot ze die overwonnen hebben, sterven uit; het aantal
van hen die weten, dat ze iets niet weten, vóór ze nog weten wat ze niet
weten, -neemt onrustbarend toe. Men vraagt al om hulp, noodra men maar
vermoedt, dat zelf vinden iets meer dan gewone inspanning zal kosten.
Zoo brengt -men bij de veelzijdige !oppervlakkigheid van het moderne
leerplan wel vlinderachtigheid aan en vormt men menschen, die van alles
eens geproefd hebben, en met de vrijmoedigheid van een jong Tweede
Kamer-lid over alles praten, -maar men vormt geen karakters met daden
in de vuisten. Prof. Holwerda acht dan ook ééne zaak volkomenduidelijk: „onze volksopleiding is zoo onharmonisch mogelijk. Terwille van
een zoogenaamld verstandelijke ontwikkeling, die 'eigenlijk met het verstand in zijn edelste uitingen maar bitter weinig te maken heeft, lijdt de
gansche zedelijke, geestelijke en ook lichamelijke -opvoeding groote
schade.
Aan onze klassikale-methodenleer, die ons weinig anders dan „hals-bandmethaden" bezorgd heeft, is onafscheidelijk verbonden de verbijsterende veelheid van leerboekjes. Zonder eden uitgever te verdenken van
winstbejag en den schrijver van de behoefte aan melkkoetjes, is het toch
waar, dat het gebruik in de school het geestelijk tcontact tusschen onderwijzer en leerling in hooge mate belemmert, en bestaat er reden voor
Bavinck's woord, dat de onderwijzer weinig meer is -dan het kanaal,
waarlangs de leerstof den leerping bereikt. Voor de belangstelling en de
-
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karaktervorming is het beter, dat het kind meer leert van menschen dan
van boeken. Heusch, wij krijgen te veel van een schooltasschen-parade,
waaronder de jeugd scheef loopt, als bezochten ze een universiteit in
zakformaat. Onze tijd schijnt de lijdensperiode der neurasthenie, maar
zegt prof. Paul Dubois, het is voor alles uitputting der zielekracht, het is
slapzzieligheid, het is. psychastennie. Is het te verklaren? Ik deel de meening
van Foerster, dat het dan -niet komt, omdat men te veel werkt, maar omdat men niet met de noodige ambitie werkt; omdat men als machinemensch -een opgelegde taak verricht zonder zich in zijn arbeid te verlusti.gen.
Er is inderdaad voor het karakter geen zaak van grooter .,betee.kenis
dan de arbeid. En nu zijn er wel zekere soorten van werk, die naar wezen
en inhoud vanzelf de hoogste belangstelling van onzen innerlijken mensch
opwekken. Maar bij het grootste deel van allen ,menschelijken arbeid is
dit niet het geval; en bovendien ook het interessantste werk bevat saaie
gedeelten. Daarom moet {de juiste opvoeding tot den arbeid de kunst
verstaan om de hoogere karakterkrachten van den mensch ook voor den
saaisten arbeid te interesseeren. Zij moet van de stof van den arbeid
heenleiden naar den mensch die arbeidt, naar den invloed, dien de wijze
van werken op heem zelf uitoefent. Zij moet duidelijk maken, welk een
beteekenis voor de ontwikkeling ader ziel* het zich-dwingen, 'de trouw
en de zorgvuldigheid in het kleinste bezitten. Daardoor wordt h-et verband van den arbeid met het geweten tot stand gebracht; de arbeid is
van een uiterlijke aangelegenheid tot een innerlijke aangelegenheid verlieven. Het grootste deel van de schoolluiheid en het schoolbedrog berust
op het gemis van een ware arbeidspaedagogiék. Daarom is ook het ,,mijn
heerren is spelen" een paedagogiek van de koekjestrommel en innerlijk
onwaar. Het leven 'is ►geen spel en de deugd ook niet. Zalig wie het juk
van eden arbeid in zijn jeugd heeft l,eeren dragen.
Dr. Borgman,' de vroegere directeur der Handel- en Nijverheidsschool
te Enschedé, had zich bij de vorming zijner leerlingen deze waarheid tot
levensleus' gemaakt: „wie den arbeid nietvermeerdert of veredelt is een
nutteloos mensch". Niemand kan daaraan voldoen, als -hij zijn arbeid
niet liefheeft. Ook de onderwijzer niet. En als hij zijn arbeid liefheeft, zal
hij azijn leerlingen aan den arbeid zetten. • Die richting hebben we bij ons
onderwijs wéer noodig. Zelfwerkzaamheid der leerlingen, zelf-zoekend
als ze de oplossing der moeilijkheid zelf kunnen vinden. Het genot van
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het zelf vinden is een parel van groote waarde voor de sterking van den
wil, voor de vorming van het karakter. Daarom minder dommeren en *meer
schriftelijk werk, minder praten en meer doen. De ware heurastiek zal er
't gevolg van zijn en de resultaten van ons onderwijs zullen er bij winnen. Ik herinner mij nog den tijd,- dat wij als schooljongens wedijverden
wie de meeste en de moeilijkste sommen kon maken. Of er dan belangstelling is! Prof. Woltjer . heeft op het Nat. Chr. Schootcongres
van het karakter gezegd, dat de formeeie eigenschappen er van : vasth:eid, bestendigheid en zelfstandigheid zijn. Zonder verdere toelichting
is het duidelijk, dat een napraat-methode al heel weinig gelegenheid biedt
voor de ontwikkeling dezer eigenschappen. Maar naast, misschien boven
den invloed der zelfwerkzaamheid staat de belangstelling in de historische vakken. Aanschouwing is ook voor de karaktervorming ' van zoo
hooge beteekenis. Daarom moeten we karakters laten zien, het kind met
menschen van karakter in aanraking brengen. En wat is daarvoor meer
geschikt dan het onderwijs in geschiedenis? Maar welke hooge eischen
moeten dan gesteld worden aan de keuze der leerstof -en aan de wijze van
behandeling. Het kan natuurlijk de bedoeling niet zijn om hier in 't breede
uit te weiden over de waarde van 't .geschiedenis-onderwijs voor de karaktervorming; dit is stof voor een referaat op zichzelf. Daarom stip ik
ook alleen maar aan, dat voor een vruchtbaren invloed in dezen bij het
lager onderwijs de biographische methode de aangewezene is en laat met
enkele woorden de f'^ransche historicus Ferdinand Buisson de waarde
van het geschiedenis-onderwijs aangeven, als hij van het geloof der
Hugenoten zegt: „Hun geloof voerde hun energie tot op de grens van
het bovenmenschelijke; het gebood hun in den naam van God als helden
te leven en als helden te sterven. De leer, die hun predikt, dat de mensch
niets is, heeft karakter gevormd van het hoogste allooi, omdat de mensch
sterker is, als hij sterft voor zijn plicht, dan wanneer hij strijdt voor zijn
recht. Hij doet voor God, wat hij niet voor zich zelf zou doen." Hiermede
ben ik onwillekeurig gekomen -tot mijn laatste opmerking, n.l. dat de
belangstelling in de bijb. gesch. en de heerlijke geloofswaarheden voor
de karakter-vorming het allerhoogste staat. De kennis -van de wet Gods
wekt geweten, en het geweten roept om vergeving, en de vergeving
wordt de bodem, waaruit het nieuwe wilsleven opschiet. En als dan
genade geen ledige klank is in ons leven, dan zal er strijd worden gezien,
strijd van ons zelf tegen ons zelf, en wie dien strijd gestreden heeft, zal
,
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ervaren. dat hij zijn krachten .heeft gestaald, omdat hij het hoogste, het
volmaakte karakter heeft . leeren - kennen en aanbidden: hij heeft Jezus
Christus gekend en de kracht zijner opstanding. De ware weg is nog
altijd: uit zwakheid krachten verkrijgen. De schaduw van het Kruis is
genezend,. verzoenend, heiligend neergedaald op wat in zwakheid om
versterking roept. En de atmosfeer rondom Gol gotha en het graf in Jozefs
hof is de rechte lucht voor waarachtige_beschaving.en mannelijke energie.
Wie Ieerde bidden: Uw wil geschiede, in diens leven wordt weer de
rechte veerkracht hersteld. Daarom eindig ik met het jubileum-woord
van Dr. Kuyper: „met het kind in den arm, laten we het Kruis niet los".
J. GRAS.
Gorinchem.
,

De verhouding tusschen de aesthetische
en de zedelijk-godsdienstige opvoeding.
II.
Lijnrecht tegenover de aesthetische levensrichting staat )dus de
ethische, door Sch'leiermacher ook de teleologische genoemd.
„In de eerste", schrijft Prof. Quack, ,,wondt alles middel voor onze eigen
opvoeding. Wij idenken alleen om -ons zelve. Wij nemen in ons op de
indrukken (der natuur, der gesc^hiedenlis, -der samenleving, der wetenschap ;en der kunst, en verwerken al dat +materiaal tot voedsel voor
onzen eigen 1veerkrachtigen geest. Elk gegeven wordt de sport van
een ladder, ,waarop wij rijzen. Elke aandoening van liefde of vriendschap
maakt -ons -rijker, geeft ons leven meer ,in4houd. Wij winnen telkens in
intensiteit. Onze (kunst is: ,he.t in schoone vormen fixeeren van een door
ons zelf ondervonden emotie. Vóór alles zoeken twij .zelfbewuste menschen
te worden, zooals -de Renaissance ze gekend heeft, die al ide kanten
van !hun geestesvatbaarheid weten te ontplooien. Op dit alles zetten ,wij
dan het merk van oorspronkelijkheid. Zingen wij een lied, dan zorgen
wij, dat +het ons eigen lied is. Van niets hebben wij zulk een afkeer
als van den schijn te hebben, alsof de distinctie, waardoor wij ons pogen
te onderscheiden, i ets van anderen aangeleerds izijn zou. Onze angst is:
de vergelijking met ede elkander naaloopende schapen. Wij .gelooven, idat
wij geboren werden met iets aparts, met iets eigens, wij willen niet
sterven als copieën van anderen. In het heelal beschouwen 'wij ons zelf
niet als deel van den omtrek, maar op =onze beurt als een middelpunt.
Onbewust huldigen wij een zeer verfijnd egoïsme."
De zedelijke levensrichting vervangt egocentrisme door altruïsme,
lust door plicht, zich uitleven door gebondenheid aan :een norm, het
subjectieve door ,het objectieve, het inidiv-iduee-le door de algemeenheid.
Volgens Kant toch ligt +de gehe.ele ethiek 'in dezen regel opgesloten:
,,:Hiandle slo, dass die Maxime dei^nes Han^delnns geeignet sei, al^l+gemeines
Oesetz für alle Mensohen zu -werden". Daarmee is men uit `het instinctieve
,
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overgezet in {het bewuste. Gevoel ►is niet langer ihet een en het al; zooals
Vinet zegt: „la culture inte ►llectuelle est le piédestal de la moral ►e". Men
wil niet meer geleefd worden, maar met vasten tred afgaan op een
scherp begrensd doel, niet langer -met den stroom afdrijven, ;maar er
tegenin 'worstelen, strijden 'in plaats van genieten.
Er ijs missohlien niemand, die de tegenstelling tussohen de twee levensopvattingen zoo sterk (heeft geaccentueerd als Kierkegaard, die om de
on►houdbaanheid, de leegheid van +liet aesthetisc^h bestaan een toevlucht
heeft gezocht !in de ethische sfeer. Hij wilde de kunst des levens leeren,
wilde leven -in de werkelijkheid met al haar moeilijkheden en niet zijne
dagen in fictie verdroomen. Hij wilde iemand lesorden, ,zijn individualiteit
ontwikkelen, en ervoer, dat de aesthetisdhe beschouwing de binden-de
macht -der persoonlijkheid mist. Ze brengt geen eenheid, geen continuïteit
in het leven, het is verbrokkeld, ze doet den mensch niet als willend wezen
tegenover de dingen staan, verhindert hem, zich ;door strijd de zedelijke
waanheld- toe te eigenen. Tegenover hen, die nooit aan hun leven
arbeiden, .maar op stemmingen zweven, niet !handelen willen, maar
droome.n, predikt hij zelfconcentratie, plicht, -daad. „Het leven moet voorwaarts geleefd worden, de hartstocht ,beteugeld; vóór de bezieling zij er
nuchterheid, het leven 'is geen spel, maar een gave en een taak; niet (het
interessante, !maar het ware, niet het sierlijke, maar goed-kwaad zij
de norm, 'men izoeke en grijpe het absolute". „In de aesthetische -sfeer
is ►men nooit thuis, nooit bij zich zelf, nooit in -de werkelijkheid; de
reëele wereld laat 'men -los, (het leven is -er onwaar, onwaarachtig, ook
tegenover anderen, ►die :slechts experimenten zijn, zonder belangstelling,
zonder imedegevoel, uit tijdverdrijfbeschouwd. Is ook et leven 'der
aestheten niet te -aristocratisch, om voor gewone stervelingen de ;oplos ,s ng te geven van de mioeielijkheden, die heet .mensch-zijn `met zich brengt?
En voor iz:ioh zelf vinden ze ►de solutie der 'benauwende vragen evenmin,
ze trachten, -dóor - in het rijk der phantasie de werkelijkheid te vergeten,
zich te verheffen boven zooveel, dat de blijdschap ontrooft, en op deze
wijze hett leve?i tot ►ge tieted - te :nien.A een keilsteen dansen ze voor
een oog blik over ihek wâtervlák, ieder oogenblik kunnen ze zinken,
ze mogen in hun waan alles diep onder zich denken, ;meenep, boven
zich zelf uit te kunnen leven, de geest laat zich niet verloochenen, de
vertwijfeling komt. Het leven, dat ze -met bloemen aan 'het oog willen
or ttrekken, dat ze zoeken te ontvluchten, is leeg. In de aesthetische sfeer
'
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kan men de zwaarmoedigheid niet overwinnen, die zich achter de
geb,l!aseeerc hei(d verbergt. De harmonie, die men proclameerde, 'bestaat
niet, 'de eenheid van alles is fictie. De schoonheidsontroering in 'iet
schemerdonker -van een kathedraal, waarin des Zondags een vrome
schare devotelijk geknield ligt, blijft vloeken tegen den Maandag van
flarden anbei!d, ,meedoog,en:l'oozen strijd en dierlijk .genot." Niet de stemming, ,maar 'de daad, niet de extase, maar de nuchterheid, niet de schoonleid, die 'de zonde ontkent, gymaar de schoonheid, waarbij de uitwendige
gedaante sacrament is Ivan inwendige heerlijkheid, die vertolking is van
zedelijke macht. „Een boom met uitbreiding van takken is schoon",
schrijft Bierens de Haan, „omtdat hij symbool is !van oprechtheid, liefde
en reinheid; een !bergmeer, stil en 'diep, ontroert ons als symbool van
diepte en innigheid van geestelijk leven. Een plaat van Ste;inlen getuigt
van deernis, 'de !psychologisc►he sdliilderkunst van Jan Veth geeft bij . de
aanschouwing van een rmenscah 'ons emotie, om de zedelijke eigenschappen, die in zijn gelaat itot 'uitdrukking komen; ede lyriek vertolkt ons de
verlangens en smarten en vreugden van een mensohenziel; in de Gotische
kathedraal, symphonie in steen, j-ubelit het lied, dat slui'm'ert in de ge.lioofsideë:en van een lvoorbijgegaan geslacht." Ik wensch geen dienstbare
kunst, kunst met opzettelijk bedoelde zedelijke strekking, -maar kom op
tegen een 'besahiouwing, die -de consciëntie van gevoeligheid en inhoud
berooft. Daarom het ethische ;zij eerst, dan het aesthetische.
Met de aanvaarding van dit beginsel lis de kwestie evenwel njet opgelost. Op ede vraag, wat 'het criterium van zedelijkheid is, word-en 'immers
de meest tegenstrijdige antwoorden .gegeven..
„De mensch", meent Nietzsche, „is er niet ter wille van de maatschapij, ede maatschappij is er ter wille van den Uebenmensch. Het
v,ol,k is enkel probeersel ider natuur, om tot de schepping van vijf, zes
groote mannen te .komen. Doel der wereld en taak der menschhei'd is
niet het groene weidegeluk van algemeene welvaart, maar de voortbrenging van persoonlij► kheden, die zich boven de :massa: ,verheffen als
bergtoppei boven de vlakte. DAt-;zijn ;sterben, voornamen, gelukkigen
en daarom goeden. Want gloed is alles dep mensc^h ste maa ,
slecht alles, wat in zwakheid zijn oorsprong vindt. De heerschende :zede-leer van naastenliefde en zelfverloochening staat vijandig tegenover het
leven, 'maakt den mensch onmannelijk, doodt den held in rijn ziel. De
Uebermensch verwerpt deze slavenmoraal en gehoorzaamt enkel aan
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zijne instincten. De hoogste ,deugd bestaat voor hem in sterking van den
(maohtswil door hardheid, onderdrukking, wreedheid".
Deze 'opvatting is brutaal, is grof, maar is ze cynischer dan -de -uitspraak van Herbert Spencer, dat zij, die, het 'gekroo.kte riet niet verbrijzelend en de rookende vlaswiek niet uitdoovende, de lichamelijk of
geestelijk zwakken beschermen, kwaad doen, omdat -zij het natuurlijke
uitsoheidin►gsproces tegenhouden, waardoor de maatschappij zich zelve
zuivert? Dat het doel de middelen heiligt, is nooit izoo weerzinwekkend
verkondigd, als in !dit woord door den Engelsohen wijsgeer geschiedt.
Sinds Bacon begonnen is, de ;zedelijkheid Jos te maken van de religie,
is in breede kringen der beschaafde wereld Jezus, Christus, naar een uitdrukking van Ernest Nav.ille, ,,de mensch, }zooals hij !zijn Imoet", de ethische norm. Maar wie een „'soh:ur.k" was, 'zooal)s Augu;ste Camte decreteert,
een ,,gek" zooals SSouzy verklaart, een „klapl 00per, die .op kosten van
Oaliileesche dames .leeft", zooa.ls Renan beweert, is daarvoor niet brui.kbaar. Men kan heel geleerde vertoogen )houden, als Dr. Bergemann, over
het „fetfi'schi:ssme", de ,,Diesseitigkeitsschie.u" van den Nazarener, adie geen
besef had van onze moderne cultuurverhoudingen, maar is het gelukt,
op psych,o:logischen -of anthropologi schen of tb.iologischen grondslag een
onafhankelijke (moraal te ontwerpen, die ook maar eenigszins de vergelijking ,zou (kunnen doorstaan met ede zedelijkheid, 'welke in -de navolging bestaat van fHem, Wiens leven de Evangeliën ons schilderen? Heeft
de zelfverloochening, die Hij e isaht, geen karakters .gevormd als een
Paulus van Tarsen, een Franciscus van Assisii, een Luther, een Calvijn,
een Fénél.on, die èn door hun adeldom èn door hun invloed op anderen
alle eeuwen ;do or onder de uitverkorenen van ons geslacht zullen worden
gerekend? Zoolang men geen druif van doornen of vijgen van idistel-en
leest, zal het mloeielijk vallen, ;in theorie en practijk beide, -het -egoïsme
van .den -oermensdh, die niet uitgestorven is, maar -in el-ken nieuwen
wereldburger herleeft, door -evolutie gom te zetten in het altruïsme van
(het -sociale wezen 'met 'zijn verteeedering des ;harten, dat ieder thans is.
Dat gerechtigheid, liefde, &ewonrdering'°enz. ontstaan zouden zijn uit
ide -zucht tot zelfbehoud, 'die, om met succes op roof uit te kunnen gaan,
(de individuen tot samenwerking dwong, wordt niet voldoende aannemelijk !gemaakt door ;de analogie niet een boom, wiens kruin zich te h ►ooger
in greinen dampkring verheft, naarmate zijn wortelen lin dieper liggende
slijk-laag beginnen, -of met water, dat juist al vallende ,door een scheprad
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een naar boven gerichte beweging verkrijgt. Darwin moest toestemmen,
dat kwaad .met goed te vergelden, zijn vijanden lief te hebben zulk 'een
;hoog ►zedelij.k standpunt is, dat betwijfeld moet worden, of de sociale
instincten er de ,menschheid ooit zullen kunnen brengen. Ik ►geloof, dat
geen -enkel stelsel van onafhankelijke moraal, dat de zedelijkheid alleen
unit .individu en samenleving tracht te verklaren, anders 'dan -door een
gelukkige inconsequentie, in staat is, een ethiek te -leveren, die aan ;de
diepste, 'wijl eeurw'ige behoeften van het me.nsch(en,hart bevrediging kan
schenken. Die met Hobb,es meent, dat zedelijkheid overeenstemming is
meet de staatswet, niet zelden tot recht geproclameerd onrecht, vormt lakeien van de helft plus één, drie de meerderheid vormt, máar ook vaak den
waan van één dag representeert. Is men, als Locke, de overtuiging toegedaan, -dat -moreel is, wat ons nuttig blijkt te Mzijn, -dan is 'de 'geslepen
zakenman ein Au'sbun,d ader T.ugen d, die, omdat egoïsme soms minder
opbrengt dan zeltverloochening, een direct voordeel laat staan, als hij
daardoor een indirect -op kan -strijken, dat wel .zoo profijtelijk is. Bestaat
het goede, zooals Shaftesbury denkt, yin het aangename, 'het -streelende,
,het 'weldadig aandoende, het voldoening schenkende, het gelukkig
makende, of, omdat geluk alleen kan bestaan als gevolg van sociale
neiging, in het zich geven ten bate der gemeenschap, waardoor het evenwicht tussehen egoïsme en altruïsme, de (harmonie des .levens, de :zedelijke
vrijheid geboren wordt, dan zal !men, )zooals John Brown schrijft, spoedig
ervaren, dat op ;deze wijze een levendige phantasie en verholen eigenliefde het Mart in denikbeeldige boeien kluisteren, totdat eensklaps -een
wilde hartstocht, in volle kracht zich verheffende, deze phantastische
kluisters, -door verbeelding aangelegd, verbreekt en zijn prooi bespringt
als een tijger, die geketend is met spinnewebben. Of m'oet men, als Wollaston, een handeling zedelijk of onzedelijk noemen, al naardat ze een
theoreti sdhie waarheid +of !onwaarheid uitdrukt? Ii.s een dier martelen dus
verkeerd, omdat 'men dit doende, ontkent, -dat een dier gevoel heeft?
Dan wordt shet zedelijke een wingewest van -het uitgestrekte rijk, waarin
het -intellect -oppermachtig gebiedt. „Maar", sprak eenmaal Professor
Gunning, ,,als het verstand, e-en tot regeeren onibhekwame vorstenzoon,
op den troon zit, hebben de hartstoohten als alvermogende ministers de
teugels van het bewind in handen." De periode der AufklArun ►g bewijst de
juistheid dezer opmerking. Voor Christian Wolff, den vader van het rationalisme, is onwetendheid de bron van alle kwaad. „Verlicht het verstand
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tot opscherpi n.g der deugd en de mensch zal gelukkig worden." Had niet
zijn ileermeester, Leibnitz,beweerd: „Si 'l'on réformait 1'instruction, on
réformerait le !genre huniain." Was goed inzicht in de moraal niet de
wortel van alle deugd? Zou bij ihelderder voorstellingen, juister begrippen, logi dher gevolgtrekkingen het 'hart zich niet veredel-en? Mocht
bij beter opvoeding imen niet 'de hoop 'koesteren, dat het ten slotte gelukken zo u, 'de erfzonde uit te roeien? Gedachteloos spraken de rationalisten zulke p+hrassen elkander na. Het zedelijke was 'het logische, het
natuurlijke. Vermoedelijk daardoor kwam de ,,algenoegzame ;deugd" in
theorie en practijk 1 ei'de hierop neer, „dat amen voor zijn eigen welzijn
zorgde, smet zoo weinig schade voor anderen, als slechts mogelijk was."
Bij zooveel zich verlicht wanende oppervlakkigheid en :zich als altruïsme
aandienende zelfzucht, loopt men gevaar, een cyni'sehen spotter als Mandeville sympathiiek te gaan vin-den en hem !op zijn woord te gelooven,
dat louter eerbied voor de echte zedelijkheid hem leidt, als hij smet een
lach iom ide lippen mee doogenloos den sluier der deugdzaamheid wegrukt,
waarmee ph:ari'zeërs van allerlei gading zich ivoor elkander zoeken te
verbergen. Die hooggeroemde zedelijkheid acht hij een bakersprookje,
¢ooal.s de staatslui er zoo vele vertellen aan het volk, dat zoet gehouden
moet worden. ,,De ondeugden der individuen zijn weldaden voor de
maatschappij", maar komen den politici -meestal ongelegen. „Is de ►maatschappelijke welvaart niet imeer gebaat door verkwi'sting dan door spaarzaamheid?" „Zou bij minider ijdelheid de energie blijven, wat ze lis?"
„I:s er eene in stilte verrichte „nobele", „enkel uit liefde tot het goede"
ontsproten daad, die vrij is ivan hoogmoed?" Dat de overdrij'ving een
deugd in een ondeugd doet omslaan, 'bewijst beter dan iets, van welk
gehalte die ideugden :zij n. Veertien karaats goud is goud, maar achttien
karaats .gou d wordt koper! Spaarzaamheid binnen de perken krijgt een
zaligspreldng, maar even over de grens wordt ze de wortel van alle
kwaad. „Welbegrepen eigenbelang", onverhuld bij (de eerlijken, in een
communiepakje bij de ihuichelaars, dat is de ,,algenoegzame deugd".
H^ienmee zijn we gekomen aan de ontkenning dermoraal, en is aan het
zedelijk leven zijn bestaansrecht ontnomen.
Het is de groote verdienste van Kant, de pl,atvl^oersdh.e deluigdenleer der.
Aufklárung, waarvoor banaal gezond verstand en weinig geëleveerde
rnutti^ghei^dsoverweging de recepten dicteerden, vrijwel voor altijd onmogelijk te fhebben gemaakt. Dat eerbied voor den zedelijken plicht een
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inhaerent bestanddeel is geworden van het bewustzijn der groote massa
(enkelingen zijn in 1918 nog achttiendeëeuwsoh danken we hem.
Plicht, „tdie verheven, groo:te naam", vervult den weinig aandoenlijken
kamergeleerde „met eerbied en bewondering" en igeeft aan zijn drogen
stijl op sommige bladzijden van zijn Kritik der reinen Vernunft dichterlijke
verrheffing. Die plicht zegt: „Doe het goede terwille van het goede,
zonder acht te slaan op -uw eigen voordeel of op het nut voor de maatsc^h:appij. De inzichten toch der mensch-heid over wat nuttig of schadelijk
d's, wisselen, de zedewet echter is een onvoorwaardelijjk geldende, kategorische imperatief, als ge+b► od der autonome, zich zelf tot wet zijnde rede."
Als Benig ,motief voor de -gehoorzaamheid aan het gebod van den plicht,
geldt bij Kant: „achting" voor tde zedewet. De ,,;liefde ttot het goede",
waarvan een Basedow, een Bahrdt en andere philanthropinisten oo fhoog
opgaven, aanvaardt (hij niet als beweegreden, omdat volgens hem de
natuur van den :mensch „radicaal boos" is. Hij is de rigoristisohe opvatting toegedaan, -dat plicht steeds met tegenzin volbracht ,wordt, volbracht
moet 1worden. Zoodra ,,neiging" invloed gaat oefenen, wordt het handelen ► door zelfzucht +besmet. In een zijner beken-de Xeniën, heeft Sahifl ►ler,
ondanks zijn groote vereering voor Kant, diens rigorisme aan de volgende
critiek onderworpen:
,
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„Oerne dien' -ich den Freunden, doch tu' ich es leider miit Neigung,
Und so wurmt es mich oft, dass ich nicht tugend ►haft bin" —
„Da ist kein anderer Rat, du imusst su-chen, sie zu verachten,
Und m,it Abscheu alsdann bun, was die Pflicht dir gebeut."
Dat uitschakelen ►van vrijheid en liefde uit de moraal is niet .het eenige
bezwaar tegen Kant's opvatting. Deze is slechts schijnbaar autonoom.
Zijn hoofdstelling: „Han,d.le so, dass die Maxime deines Handeins geeignet sei, allgemeines Oesetz für alle Mensch-en zu werden" is zuiver
formeel. Ze (spreekt de zedewet zelf niet uit. Ze zegt alleen : „Handel naar
een izedelijken, algemeen geldenden regel." Wat deze is, blijft onbeantwoord. Terecht schrijft Charles Secrétan -dan ook: „Kant s'est ab usé,
lorsq:u'il a cru -pouvoi-r dédu+ire rla nmatiére et -l'objet de l'obligati on de sa
pure forme, qui seule nous est donnée par la conscience. C'est l'illusion
de la morale indépendante. Pour trouver dans la conscience to-ut ce que
1nous avons à faire dans le monde, il fau►drait y trouver le monde lui-même." Verder -is zijn hoofdbeginsel onbruikbaar voor het werkelijke
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leven. In hoeveel gevallen wordt -ons geen tijd gelaten, onze handeling
vooraf te toetsen aan den gestelden regel, zou de poging alleen, dit te
doen, ons het verwijt op den hals halen, zelfzuchtig of laf te zijn. En is
(het oordeel van Prof. Pfennigsdorf onverdiend: „Wiewohl der stramme,
s ol►datische Geist, der sie durchwe:h(t, für die em pfindsamen Oerciter
des vorigen jahrhu nlde rts eine vortreffliche Schule der sittl'i!chen Willensstárkun.g war, trágt diese Moral, trotz ihrer Kraft und Strenge etwas
Phil^i.sterhaftes, Z,opfmáss^iges an ssich"? Heeft Kant ten shotte niet iver-geten, idat een zedewet nooit kwaad uitroeit, wel zonde opwekt en dat
ihet niet voldoende is, goed te doen, adat we goed moeten zijn? De kategorisohe imperatief smet zijn „-du sol,lst" kan voeren tot hooger levens-vlak, dat van !het persoonlijke .geloof, kan echter een mensch ook Sahillers
woorden op de lippen leggen:
,
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„Nein, langer kann ich diesen Kampf nicht k mpfen,
Den R,iesenkampf der Pfl^icht.
Gesc'h woren hab' ich's, ja, ich halb's geschworen,
M ich sel-bst 'zu bán:digen
Hier ist dein Kran;z, 'er sei auf ewig ;mir verloren!
,

-

De door en door soliede Kant, passieloos als weinigen, de reine Verniunft in eigen persoon, vergat wel eenitgszins, dat de wereld geen rustige
)studeerkamer is van een ooverbezadi,gd professor uit den pruikentijd.
Niet ieder kan wonen in het enge getimmerte zijner eigen begrippen.
Er zijn er, die om te kunnen ademen, ruimte behoeven. Niet ieder wenscht
voortgejaagd te worden door de roede van dien 'geweldigen drijver,
den pliaht. Er zijn er, idie om iets goed te doen, het spontaan moeten
doen. Diep in ben woont fhet besef, dat de mensch, tot vrijheid geroepen,
niet steeds gecommandeerd en geïnstrueerd en gereglementeerd mag
worden. Zij willen tot openbaring brengen, wat ze in beginsel reeds zijn,
,het bijzondere, waartoe zij zijn geroepen en wenschen niet gemodelleerd
te word-en naar een voor allen geldende norm. Voor het vermoeiende
(doen, 'dat ide ethiek met haar igebod -op (gebod en haar regel op regel
van hen vraagt, verlangen zij de -stilte te kennen van een -in rust verkeerend zijn. In plaats van een doel buiten -hen, dat hun daden richt,
willen zij innerlijke impulsen voor hun doen en hun laten, in plaats van
het mechanisch finale, het organisch causale. Zij voelen het als een
(beklemming, -dat van ieder hunner bestaansopenbaringen het „waartoe?"
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h•un voor oogen moet staan. Professor Ostwald's „energetische imperatief": „Vergeu'de keine Energie, verwerte sie, um die Gluckssuimme des
Menschen geschleahts zu steigern" achten zij de moraal voor een stoommachine, waarvan het nuttig effect tot een maximum moet worden opgevoerd. Ze lhebben behoefte, zoo nu en dan onsociaal te zijn, alls het
ruisohen van den wind, 'het stemmeloos lied, dat de bloemen aanheffen,
-de zwijgende prediking ;der millioenen sterren, de pracht der wolken,
wier vervenpraal het machtelooze verlangen van den kunstenaar wekt,
de -majesteit van den donder, de bewogenheid der zee, (de zon, opgaan-de
in glorie, het veld zich badende in morgendauw, een bloeiende appelboom, waarop de s+abbathsvre:de van den dalenden avond gespreid ligt,
de ontspannende kaimte, opstijgende uit onze (heiden en plassen, het
ruischen van het ranke riet, het breede licht der maan -op een lan-lelijken
weg, de vlekkelooze reinheid van met ijzel behangen berken in vriezende
lucht, ede zonnige lach, opklinkende uit kindermonden, de tinteling van
hemelsch licht in hhet oog van een moedertje, dat de deuren van : et
Vaderhuis reeds (geopend ziet. „Het zedelijke is het tdoe1-bewuste", zegt
men, gymaar in ieder menschenleven komen oogenbl-ik^ken, waarin beseft
wordt, dat hij .ihet 'verst .komt, drie niet weet, waarheen hij gaat, maar vertrouwend zich overgeeft aan de leiding van Hem, die het wel weet. De
moraal verzwaart onzen last en we -hebben behoefte aan versterking van
kracht. Ze verfijnt onze consciëntie, 'maar geen uitweg .kennet {de voor
de schuld, diere vergroot, .leert ze ons vrede hebben met het relatieve,
terwijl het absolute, het eeuwige in -onze harten is neergelegd. Evenals
de aesthetische levensrichting aansturende op zelfhandhaving, behoud
van het ,ongebroken leven, vervlakt zij de tegenstelling heilig .onheilig tot
goed-kwaad en verstompt ze het zondebesef. In zijn: „La psycholc gie.du
pardon" schrijft Gas-ton Frommel: „N:otre -morale c{ar,il nous en reste et
nous nous targu'ons !d'en avoir beaucoup -- préten^d faire eltl.e-imèm.e ses
propres affaires. Du meéme coup elle s'extériorise et s'appauvrit. Le sentiment que nous avons du péché ne va guère jusqu a celui de la coulpe.
Nous en ignorons le poids, l'angoi'sse et l';horreur. Les notions -de. faute,
d'ob.ligation, de devoir, die rétrifbution, de sancti+on qui avaient jusqu' ici
urn si fpuissant écho dans ,l'^intimité de -la conscience individueli1e, ne subsistent plus qu' a 1'état de lois sociales., ou leur portée s'amoin-drit et se
dénature.: Concues comme relatives au fmaintien et au développement de
la société terrestre, celles s'.imprègnent d' un facteur utilitaire, ou déjà
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quelques-unes s'abs-orbent oomplètement. La orale cons i.dérée comme
phén:omène co,llectif devient naturelle á son tour. Objet de statistique
et de -démionstration, la science qui s'-en empare ne lui laisse que cequ'elle
est capable d'en traduire; elle en retranc^he imp-itoyab lement ce qui dépasse ses propre+s horizons, et, la pl+iant au .j^oug de ses formules, I'attachant à son ah^ar triomnphai, se vante de 'avo-ir .définitivement asservie.
Ain+si jetée hors de I'orb.ite ou se dresse la croix, comment notre conscience la -rej!oind.rait-elle, comment la comprendrait-elle encore? Ell.e
était par nature -son alliée, el-le devient son adversaire, et l'on découvrirait
Feut-être qu'.1l n'y a rien de plus irréductible aux prémisses de la
rédemption chrétienn.e que celles sur lesqu-elles repose 1'iinntu i ti -on morale
contemporaine." In haar blijft alles in de immanentie, uit zich zelven put
de 'mensch zijn krachten, het religieuze is enkel steun voor i iet ethische,
een steun, dien -de sterken desnoods zouden kunnen missen. Omdat
religie haar niet het leven is, wijl -ze ede zonde niet (kent, ;haalt ze met de
religie ook +zich zelf omlaag. „La grande moralité tue la petite", heeft
Vinet beweerd. Men mag ook !zeggen „la petite moralité tue la grande".
Zoo krijgt !het onherbloren fleven, dat zoo koninklijk begon, ten slotte het
bekrompene, jdat SGh'iller deed zeggen:.
„Unedl.e Naturen bezahl en mit idem, was site thun, edle mit dem was
,
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sie sinds"

Het zedelijke leven was hem het burgerlijke, het aesthetische leven .het
fadellijke bestaan. ,,I.n eden zedelijken menisch", schrijft hij, „is nog een
dwang , dien de geestelijke zijnde der -mensch-elijike .natuur op 'haar stoffelijke
zijde oefent. De volle harmonie is nog niet daar. Die nog niet schoon kan
gevoel-en, hem blijft niets anders over dan zedelijk te willen, en als
,,.geest" -te do-en, wat hij als „men-sch". niet vermag." „Dakier wird es
jederz eit von einer noch'man►gelhaften Bi.11dun.g zeugen, wenn der isittliche
Oharakter nu.r mit Aufopferung 'des naturl'ichen sick 'behaupten +kann",
,wir verleugnen die Natur auf 1hrem rechtmassi gen Felide, um auf dein
moralischen iihre Tyrannei zu erfahren, und .indem wir ihren Ein!drucken
twidesr troben, n-eh men iwir unsere Ç3rundsâtze von ihr an. Die affektirte
Decenz unserer Sitten -verweigert 'ihr die werzeihfl-iche erste Stimme, uin
ihr, in unserer im-ateriali+stisdéh.e Sittenlehre, die entschei+dende letzte einzur omen." Door de onnatuur, die -de bloot zedelijke levensrichting aankleeft, vormt deze b►ravigheidsprodLucten als de .zelfgenoegzame, eigengerechtige vertegenwoordigers der Aufkláru'ngsperiode, wier grootste
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verdienste Prof. Th;o.,luck dit noemt, dat ze den wel betrouwbaren,
consciëntieuzen, maar toch ook benepen Pru.isischen ambtenaarsstand
heeft geschapen. Met den accuraat werkenden automaat zijn we wel
midden in de realiteit en loopen we niet, als bij de 'aestheti sch;e levens.
visie, het gevaar, dat in de ijle ruimte der phantasie de persoonlijkheid
zich vervluchtigt, maar ide conserveering er van door versteening is niet
.minder een zich verliezen van den mensch. Ook bij de bloot zedelijke
levensric`htiag is het eind van alle inspanning een fiasco.
En zoo staan tdaar de twee tegenstellingen, ,,comme -deux pil iers sur
la double rive -d'un large fleusve", zooals Secrétan opmerkt. „La penseé
s'efforce de les rétuni r en jetant une voute diaphan.e au-dessus ides flots.
Mais tours ne -se risquent pas sur cette voie aérienne. Le grand nombre
laisse 1'eau couler et reste sur son bord. Qu'il y ait deux mondes sép.arés,
quoiqu' ils se touchent et se mêlent incessamment, que ces deux mondes
aient deux -lois contradictoires, ils ne !s'en mettent pas en peine. Ils n'ont
pas besoin d'établ^ir l'uinité dans leurs pensées, peut-être ne pensent..
il^s pas. Quelques-.uns s'attac.hent exclus-ivement à l'oiidre moral: justementabsorbes par ce qui doit être, ijls oubl:ient ce qui est. D'autres subordonnent tout à la nature et lui sacrifient le mon-de moral. Ils font l'unrnité
dans leur penseé en démentant leur c.onscienee, en mutilant la vérité.
Mais l'esprit qui cherche à s'orienter arrive à co,m^prendire qu' il ne peut
`aabandonner alcun des deux termes et qu' il ne peut pas rester déchtiré
sans périr. Il Faut donc j deux bords, il faut une arche."
Er zyn er, die deze synthese niet noodig achten, omdat volgens hen
er geen antithese bestaat. „Het schoone lis immers het goede, het goede
is het schoone." Zoo men de beide termen eener tegenstelling als leden
eener identiteit beschouwt, is fhet slaan der 'door Secrétan gewilde brug
natuurlijk niet noodig. Een 11ven gemakkelijke -oplossing bestaat hierin,
dat men één der termen negeert en dus antithesen verkrijgt met slechts
één lijd. Dit geschiedt bij Schiller, als hij, de Grieksche oudheid idealiseerende, beweert: „damals war -nichts heilig als das Schone." In den
aesthetischen ,mensch is, volgens hem, de zedelijke vanzelf -. ingesloten,
om-dat hij uit vrije neiging volbrengt, wat anderen moet worden geboden.
Het , du soll:st" van -den kategorisohen impératief is bij hem geworden
tot „ioh will". Het goede is hem tot behoefte, tot neiging zijner gansche
natuur geworden. „Der Sehánheit holdes Biljd liess uns die Tugend
lieben." Aan gelijke "eenzij'dig'heid, maar door opheffing van den anderen
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term der tegenstelling, maakt schijnbaar Prof. Gunning zich schuldig, als
hij schrijft: „Zoo de zedelijke levensrichting waarlijk gevolgd wordt,
neemt +ze de aesthetisc^he gereinigd in zich op." Het zedelijke leven is
echter in zijn terminologie niet het o-nherbo.ren bestaan, maar de toestand
van hem, in wien de kracht der opstanding -zich openbaart.
Er zijn er ook, voor wie de antithese voor altijd onoverbrugbaar is.
„Het zedelijke", beweren zij, „is in de kunst even onbruikbaar als yin de
wetenschap." „Heiligheid is een volmaakt steriel ideaal." Zij achten ,het
even onmogelijk, -de synthese te vinden van het schoone en het goede als
die vanleven en dood, van zijn en niet-{zijn. Het zal ten eeuwigen (dage
blijven: „Ent►weder-oder". Tot hen behoort ,00genschijnlijk 'ook Nietzsche,
voor wien Christelijke kunst z•oo iets -is als een vierkante cirkel, een
ongelijkstralige bol. Daar echter de volgelingen van Hem, die het
gekrookte ziet niet veiibrijzelde en de rookende vlaswiek niet uitdoofde,
diametraal staan tegenover „die blonden Bestiën" uit den oertijd, de
roovende, moordende Ariërs, die voor N,ietzs►che de i ormale me.n^sch.hei.d
vertegenwoordigen, is in zijn schatting Christelijk synoniem met slaafsch,
zwak, gemeen, onzedelij.k en is dus zijn ongeloof aan het bestaan van
Christelijke kunst geen bewijs, dat hij -het aestheti-sahe en het ethische
onvereenigbaar acht. Dat geschiedt feitelijk ook niet door Haeckel in zijn
„Der Monisme als Band." Zijn philiosopEhi.e, beweert (hij, mio-et in haar
practische consequenties uitloopen op den drievondigen eeredienst van
ihet Ware, het Goede en het Schoone, een 'wezenlijke triniteit, die de
imaginaire der theologen moet vervangen. Speciaal 'in 'wat het schoone
aangaat, staan, volgens hem, Christendom en monisme lijnrecht tegenover elkander. Het Christendom toch leert de natuur te verachten, haar
(bekoring te ontvlieden en maakt den strijd tegen eigen „vleesc ►h en
bloed" tot onafwijsbaren plicht. Het verheerlijkt het ascetisme; verster
ving, verm-i'n'kin.g van het -schoone menschelijke lichaam wordt godewelgevallig geacht. Het wantrouwt de kunsten, wier scheppingen 'idolen
dréigen te worden, de plaats innemende van den Jehovah, dien het aanbidt. De „Ghristelijike" kunst :ijs altijd eenprotest -geweest van de phantasie
en van de zinnen tegen het onverdraagzame spiritualisme van thet
Christendom. Wat hebben die 'heerlijke gotische kathedralen met een
-godsdienst uit te staan, waarvoor -de aarde een tranendal is? Een Christelijke .kun-st is een contradictio. Het monisme daarentegen, dat natuur en
kunst l-iefheeft, ►die beide -een doel in zich zelve hebben, voert direct tot
,
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een aesthetische levens-v^isie. Daarom zal het riet Christendom verdrijven
uit het gebied der kunst, .z.00als het dit reeds deed uit het gebied der
wetenschap."
Denkers als Eucken, die overtuigd zijn, dat het Christendom een toekomst zal hebben, waarbij zijn verleden niet in beteekenis haalt, zullen
Haeckel's (beweringen niet zoo voetstoots onderschrijven. En zoo staat
dus nog altijd het probleem, dat Secrétan stelde, -over de ;mogelijkheid
van een boog, die de beide pijlers verbindt. Over de wenschelijkheid er
van -liet nog onlangs Gerard van Eckeren zich in de volgende woorden
uit: „Het Christendom doordringt de kunst niet, maar de :kunst doordringt evenmin ;het Christendom, beide blijven vrijwel parallel l'oopen.
Voor den modernen kunstenaar bestaat +het Christendom al evenmin als
een -macht, id-ie meetelt, als voor den Christen, in 't algemeen gesproken,
de kunst. Toch zijn er altijd enkelingen geweest, die voeleden, dat hier
met een probleem viel te worstelen; hoe het evenmin aangaat, :het
Christendom imaar zonder vorm van proces bij Yvoorbaat als een verouderd stelsel van onaannemelijke -dogma's yin den ban te doen -of de
kunst zoo -maar -mir nichts dir nichts te verchristianiseeren, d.i. christelijk
om hals te brengen. Als amen nagaat, welk een universeele geestelijke
machten de godsdienst, meer yin 't bijzonder het Christendom, en de kunst
vertegenwoordigen, moet men er zich wel over verbazen, dat er in dezen
tijd van ;verdieping en vernieuwing, van tasten en !zoeken naar wat tot
vergeestelijking leiden kan van onze moderne cultuur, geen p.oginsg n.
worden aangewend, ideze twee grootmachten principiëel te verbinden."
Maar nu de miogelijkheid! Aan weerszijden treft men er aan, die de
poging tot (verzoening der tegenstelling óf als idiotisme óf als zonde aanmerken. Zij, die God .zonder hoofdletter schrijven, van het „joodje van
Nazareth" spreken, -of op iet ,,Christelijke zuuiikraamipje" smalen, zijn
zonder -een ig argument dan 4.hun nog al bekrompen vooroordeel muurvast
overtuigd, dat ;het onbegonnen werk is. En onvervalschte methodisten,
voor wie het tractaatje, en wasch-echte piéti+sten, voor wie het .stichtelijke
,

,

lied de eenige geoorloofde literatuur its, gaan hierin met obscure verl+ichtheden accoord. Zijn tijd :zoek te brengen met de lectuur van Shakespeare
in plaats van dien te besteden aan de lezing van wat waarlijk „'zie.l.evoedsel" ^i^s, achten -zij onverantwoordelijk 'voor „ernstige" menschen.
In hun kring zijn ede- „Camera Obseura" en „Vreugden van Holland" niet
het werk van ,,Christelijke" schrijvers. Dat averechtsethe spiritualisme,
-
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waarvoor Paulus' woord „Alles is het uwe" vergeefs is geschreven,
moest eens bij Luther 'in jde leer gaan. Onder zijn invloed zou het misschien -iets van zijn woord leeren verstaan: „Als Adam, wenn er in der
Unschuld und in dem Stande, darinnen er gesch:affen war, geblieben
ware, so ware er hingegangen und h ttte gethan, was er nur gewollt
:hátte, als irgends Smerlen gefischt, Rotkehlchen gefangen, oder Baüme
gepflanzt: das waren eitel gute, heilige Werke gewesen, und keine Sünde.
tm Glauben werden alle Werke gleich, sie se)ien gross, klein, kurz, lang,
viel oder wenig."
Iemand, die meer wist één van Christendom én van literatuur dan het
gros -der overgeestelijken, Alxandre Vinet, acht dit ;de roeping der kunst,
de menschheid de melodie te helpen hervinden van het vergeten -lied
harer jeugd. Zij vvertol'ke de nood- en -de vreugdekreten, 'die van de
aarde opstijgen ten hemel. In 'haar tintele onze vreugde, snikke onze
smart -en 'haar priesters zijn, wie door de diepste onvoldaanheid gekweld
worden en die tot adelbrief hebben de wonden van ;hun hart. Hij kende
kunstschoon, passieloos als het schoon van de leliën, schoon, dat, afglan
van het 'ware en goede, gelijk Augustinus het luitdrukt, het oog van wie
het heimwee -kennen der kinderen Gods, op het Vaderhuis -richt. Het was
zijn innige overtuiging: de synthese van heet goede en het schoone ,bestaat,
Dat is ook de rneening van Prof. Langbehn, den schrijver van Rembrandt
al+s Erzieher: „Das echt reli.giöse und das echt künstlerisohe Element
sind eben stets lberufen, einander zu stutzen, nicht als ob es anginge, wie
man wohl vorgeschl,agen hat, die Kunst zur Rel,igion ,zu machen, aber
allerdiings umgekehrt. Das weltversihnende Wort Chrisiti : „In meines
Vaters Hausse sind viele Wohnungen" ist zugle!ich ein tiefkünstlerisches
Wort; es gewahrleiistet 'hier wie dort 'die Freiheit (der Entwickelung; 'es
tr-agt den einzeln unter sich so unendl.ich verschiedenen Persónlióhkeiten
Rechnung; es rettet ,das Prin,c:ip des Individualis.m uis gegenüber dem
Dogma, der Einseitigkeit, der Autoritát." Als het vaststaat, dat de oorsprong van alle hooge kunst in de diepte der persoonlijkheid gezocht
moet worden, kan ►de aesthe.tische opvoeding, zuiver gehouden, nooit
in strijd .zijn met de godsdienstige vorming, die géen vreemde elementen
in zich opneemt. Als er een conflict ontstaat, ligt de oorzaak in religie
noch kunst, gymaar in .de theorieën .over blende en dus, daar de opvattingen,
die ;men heeft, bepaald worden door wat men is, óf in de kunstenaars óf
in de Christenen èf in hen samen. Terecht zegt dan ook Prof. Ounnirig
,
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ijl zijn studie over Faust: „De beperkbh eid van hen, die, met al het fanatisme van -het -geloof des ongel-oofs, voortdurend beweren, dat wetenschap en -kunst met het geloof niets te maken hebben, wordt althans op
kunstgebied door -elke bevoegde stem gewraakt. Zelfs de atheïst erkent
hier 'de waarheid van hetgeen Goethe aan Eckermann betuigde: „Elke
productiviteit van de edelste soort, elke vruchtbare gedachte -is boven
alle aardsche macht verheven, is een onverhoopt geschenk van Boven."
„In den 'waarlijk !zedelijken men,sah is de waarlijk aesthetische opgesloten.
Elke laaghei-d van gemoed maakt -ongeschikt, om de ikunst te genieten,
elke ongeschiktheid om waarachtige kunst te genieten zal -d-oor den
vrome als zonde worden gewraakt en bestreden." Wie luit Lesssing's
woord: „Der Zweck der Kunst kónne nur die Schonheit sein" en uit de
overweging, dat het eischen van -een zoogenaamd ,zedelijke strekking te
allen tijde voor (de kunst vernietigend is geweest, de gevolgtrekking
maakt, dat het ethische en -aesthetische onverzoenbaar zijn, moesten,
voordat zij hun bewering herhaalden, beginnen met drie dingen te doen,
vooreerst -eens onderzoeken, of hun begrip van het ethische en het
aesthetische gelouterd was van vreemde bestanddeelen, dan eens nagaan, of hun logica voldoende )scherpte bezat en ten slotte eens vragen,
waarom een ethicus als Calvijn, een wijsgeer als Schelling en een aestiheticus als Ziimmermann tot een slotsom zijn gekomen, -die zoo geheel
anders dan de hunne is. Voor Calvijn is de kunst „een uitstraling Ivan
goddelijk light, een kostbare gave des Heiligen Geestes". Zimmermann
schrijft: ,,Die höchste Schónheit ist in Gott und der Begriff 'der mienschsichen Schónheit wird vollkoinmener, je ge,massser junid u^bereinsti,m'men-der er mit dem höchsten Wesen kann gedacht werden." En Schelling is
er van overtuigd: „Die unmittel+bare Ursache aller Kunst ist Gott. Denn
Gott ist durch seine absolute Identitât der Quell aller Ineinbildung -des
Realen und Idealen, worauf alle Kunst berucht."
Uitspraken als deze zijn -in alle talen en alle tijden van de lippen der
grootsten van ons geslacht te beluisteren geweest. Er zijn echter tal van
.menschen, voor wie feiten meer bewijskracht hebben dan woorden. In
zijn Aesthetica 'zegt Van Vloten: „Stelt men zich 'het onwikkelingsbeloop
der kunsten in het leven der volken voor, zoo ziet men, 'hoe zij alle in den
godsdienst als geworteld zijn." Er zijn perioden, waarin de kunst hare
afkomst tracht te vergeten. Dan is haar -glorie die eener „reine dépossédeé". Als ,,de Verloren Zoon" is ze weggereisd. naar een vergelegen
,
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land. Daar heeft ze ~haar goed doorgebracht, „levende o verdadiglijk."
En het is haar vergaan, als het hem verging. „En hij .begeerde zijnbuik
te vullen met den draf, dien de zwijnen aten." Maar dan, „tot zich zelf
gekomen zijnde", keert hij weder tot het huis van zijn vader. En deze
gebiedt zijnen dienstknechten: „Brengt hier voor het beste kleed en doet
het hem aan." Dan worden de tijden geboren, waarin naar Potgieters
woord „in schoonheid het heilige zal overwinnen." En dat zijn niet de
minste geweest in de geschiedenis der kunst. „Alle Epochen", schrijft
Goethe, „in welchen der Olaube herrs•ht, sind glanzend, herzerhebend
und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt." „En daar was in ihun synagoge
een mensch met een onreinen geest en hij riep uit: „Laat af, wat hebben
wij met U te -doen, Gij jezus Nazarener, zijt Gij gekomen, om ons te verderven?" De kunst,door -dit woord getypeerd, protesteert luide tegen
Golgotha's „verdoemelijk kruis", dat zijn zwarte schaduw nog altijd op
het zonnige leven blijft werpen. Maar het heilige omlaag trekkende, het
groote kleineerende, haalt deze kunstzich zelf naar beneden, maakt ze
zich zelve klein. Wat Alexander Vinet beweerde van ware poëzie, dat ze
als de parel uit smart wordt geboren, geldt ook voor het hoogste schoon.
Er is -infernale, er is aardsche, er is ook hemelschee schoonheid, waarin
niet brandt -de hartstochtelijk roode vlam, die de sporen van grover voedsel draagt, .maar het stille, witte licht, dat van den Kruisheuvel afstraalt.
,

En voor 't diep -gevoel van 't harte
Is daar wonder, groot, noch schoon,
Dan de stille Man der Smarte
Met Zijn een'ge doornenkroon,
zong De Cenestet, die op Golgotha den Koning in Zijn schoonheid gezien
had, Hem, die gedaante, noch heerlijkheid bezat, voor wie, als Pascal
zegt, alleen zien, wat vlee:schelijk of verstandelijk is, maar die voor het
oog des 'harten is gekomen met groote pracht en wonderbare glorie. Zijns
was de schoonheid der .gehoorzaamheid, der zachtmoedigheid, der nedewrigheid, der waarheid, der zelfopoffering. Zijn kruis leert ons, dat het
waarachtige schoon. 'het goddelijk schoon is, nietuiterlijke schoonheid,
rnaar eene, die als een vlam in een albasten vaas van binnen naar buiten
schijnt. Dat is geen aesthetische ontwikkeling, d-ie ongevoelig is voor een
grootheid, waarvan Albert Verwey zingt:
,
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„O Vlam van Passie in dit koud heelal!
Schoonheid van Smarten op deez' donkere aard!
Wonder van Liefde, dat •geen sterv'ling weet!"
,

Zeker enkel artistieke waardeering kan hem doen vragen:
„O Man van Smarte met -de doornenkroon,
0 bleek bebloed gelaat, dat in den nacht
Gloeit als een groote, bleeke vlam, wat macht
Van eind'loos lijden maakt uw beeld zoo schoon?"
en. Marie Boddaert doen belijden:
„Toen vielen, dropplen vuurs, mij één voor één
Elk van Zijn tranen in dien nacht geschreid,
Zengend op 't hart, tot alle heerlijkheid
En glans der heemlen bleekten en 'k alleen
Den Man der smart zag, in Zijn worstelstrijd
Zoo groot, dat naast Hem alles glansloos scheen,
maar is Hij, „de altoos oude -en altoos nieuwe schoonheid", zooals
Augustius Hem noemt, Wiens -discipelen hebben te bedenken, al wat
wèl luidt, àl ;wat liefelijk is, niet meer dan éénen genaderd door de poëzie,
door ' 'muziek, door schilderkunst, door al wat de twee-eenheid van het
goede en' 'schoone in het hart doet ontwaken? „Christus ist mehr
Künstler als alle Künstler zzusam'm-en", schrijft Vincent van Gogh. „Er
arbeitet in lebenden Geistern und Körpern. Er macht Menschen staat
Statuen". In Hem ligt de verzoening ook van het ,ethische en het aesthetische. Hij doet den mensch wederkeeren tot zich zelven, vormt hem tot
persoonlijkheid, maakt hem vrij, de voorwaarden, wier vervulling door
het aesthetische leven geëischt wordt, en Hij leert hem bidden: „Uw wil
geschiede", waarin geheel het zedelijk bestaan ligt opgesloten. In zijn
„Principe de la moralle" maakt Secrétan hierover de volgende opmerking:
„L'arbre qui déploie le plus largement ses branches, qui murit le mieux
ses fruits et qui résiste au plus violent orage est celui qui fait descendre
le plus bas ses racines. Vo ul-oir son principe, se vouloir, s'établir dans
soli principe est pour 1'êt►re particulier, dérivé, une cco nditi-on d'existence.
L'intensité de ce vouloir donne la rnesure de 1'être lui- m.ême. La religion
ne c aractérise pas plus une phase de rotre développement qu'elle n'est
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l'expression d' une faculté particulière; elle nous comprend tout entier.
C'est une flamme dont Ie prisme de 1'analyse décompose les rayons:
rayons calorifiques, la charité, rayons lumineux, la poésie, Wart,
rayons chimiques, féconds en combinaisons suaves, salutaires". Er is
maar één opvoedingsdoel, waaraan ook de aesthetisahe vorming heeft
dienstbaar te zijn, het volmaakte, d. i. -het eeuwige leven, intens en veelzijdig, .en dat volmaakte, -dat eeuwige leven is de gemeenschap met Hem,
dien, zooal-s Sainte Beuve, een niet .geloovige, zegt, niemand geheel ►kan
ontkennen,, zonder gebrekkig van #hoofd of van hart te zijn of te worden.
Aesthetische ontwikkeling, die -geen schade doet lijden, moet gedrenkt
zijn van den geest, die Ivan Christus is uitgegaan. Dus toch dienstbare
kunst? Zei Prof. Hoekstra niet: „De kunstenaar, die zich in zijn arbeid
zoogenaamde zedelijke strekking ten doel stelt, pleegt verraad aan de
kunst en doet schade aan de zedelijkheid?" Al meen ik, dat onze gotische
kathedralen, symphon-ieën in steen, niet minder kunstwerken zijn, al
werden ze met een ibeslist uitgesproken bestemming gebouwd, al verliezen de bloemen voor -mij niets van haar schoonheid, omdat haar kleurenpracht ten doel heeft, de vlinders te lokken, -de kunst 'blijve koningin,
maar koningin bij Gods gratie en niet door den wil eenex niet -harmonisch
ontwikkelde artistenhent; zij woede nimmer een zielig ih►u^issrl:oofje, maar
evenmin een Salome, dragende in een schotel het' hoofd van hem, die -een
hoogere levensorde vertegenwoordigde dan die der aesthetische Herodiaden. Ieder zal wel toe willengeven, dat kunst, altijd goeden raad
gevende, altijd zedemeesterende, altijd propaganda drijvende voor de
eene -of andere ,nuttigheid, zich beter laat symboliseeren door Van Alphen's ,,.leering" houdend Saartje, die goede, oude baker, dan door een
adellijke schoone, „lhooglharti!g kind !met fonklend oog en hel+dren blos",
Zooals -men, om den -klank meer sonore te maken, zilver toevoegt aan
het metaal, waarvan men klokken gilet, zoo werke het ethisch beginsel
op het aestheti^sdhe in. De kunst heeft h'ooger roeping, dan Rousseau haar
toewees, voor uitspanning te zorgen; dan stond haar priester niet honger
dan :de clown in een circus, wiens gedistingeerde geestigheden aan een
-uitgelezen publiek ook een ,,prettigen" avond .bezorgen, ze heeft in de
wereld een paedagogische taak, het ideaal :in den vorm der realiteit te
doen zien. En God dank, hoe hoog de vloed -ook wasse der artistieke
pornographie, die alle rein leven onder zijn drabbige wateren dreigt te
verstikken, hoe groot het aantal -ook zij van hen, die onder voorgeven, aan
-
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onafwijsbare aesthetische eischen te voldoen, eens lekkertjes rondslobberen in allerlei onzegbare vieze vunzigheid, er ,zijn te allen tijde kunstenaars bij Gods gratie geweest, die niets zouden schrijven, dat ze niet
in het aangezicht eener reine vrouw, voor het oor van een -onbedorven
kind hadden durven zeggen; die,ziende den Onzienlijke, even onopzettelij.k als ion en sterren, zee en heide, nachtegaal en lelie, hun scheppingen openbaringen deden zijn èn van ihun innerlijkst leven, hun leven -met
God, èn van die onvergankelijke schoonheid, die stille ontroering brengt in
elke gevoelige zitel. Iis in wat Heine noemde, „das grosse Buch", „worin
das Wort gleichsam e.in Naturprodukt ist, wie ein Trau m, wie eine Blume,
wie das Meer, wie der Sterne, wie der Mensch selbst, worin alles sprosst,
fli^esst, funkelt, láchelt", onbedoeld, niet meer dan ééne uitstorting des
harten voor God poëzie van weergalooze schoonheid? Behoort Sint
Franciscus' Hymne aan zijne zuster, de Zon, niet tot het verhevenste, dat
eenige literatuur kan aanwijzen? Zijn de figuren van Fra An+gel ico di
Fiesole, waarvan men gezegd heeft, dat hij ze aan den wand heeft gebeden, imaakwerk omdat de vrome kloosterrbr►oeder, top -gebogen knieën
het leven zijns Heilands sahiiltderend, besmet was met wat Vosm aer in
zijn ibekrompen fanatisme „godsdienstwaanzin" noemt? Is een Midhel
Angelo minder gigantisch, iomdat 1hij niet als genie -gerechtvaardigd dacht
te worden, maar .als een ,Zonidaar, die genade behoefde, zijn Heiland
smeekte
-
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„O strek toch, Heer, Uw beide barmhartige armen uit,
Neem mij mijn -ik, opdat ik eeuwig de Uwe worde"?
Boet een Vondel zijn beteekenis als kunstenaar ook .maar eenigszins in,
omdat hij beleed:
„De schoonste roode rozen groeien
Op geenen Griekschen (berg, o neen,
Maar op een Kruisberg, hard van steen,
Daar Jezus' hoofdkwetsuren vloeien.
Daar vindt het afgejaagde hart,
Daar vindt het stilpij.n van azijn smart,
Daar nest'Ien alle tamme veugelen
En heffen tegen 't Paradijs
Bij beurte een lofzang aan om prijs,
Daar leert de ;ziel haar lusten teugelen"?
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Is de schepper van „Paradise Lost" geen waarachtig dichter meer, omdat
hij, Milton, behoorde tot de rubriek van achterlijken, die Busken Huët
met het predicaat „catec+htiseermieestens" onschadelijk zocht te maken? is
Rembrandt's kunst minder aangrijpend, omdat zij gedragen wordt door
de eeuwige Waarheid, die zich verbergt en onthult tegelijk, omdat hij,
een 'der beste exegeten van het Evangelie, getoondheeft te beseffen, dat
ook de kunst een openbaring van het Absolute moet zijn? „De wijsgeer",
schrijft Allard Pierson, „wien debelijdenis van God dreigt te sterven op
de lippen, kan hij zich weerhouden, -mede in te stemmen en neder te knieen, .als +het Gloria in Excelsis, het Eere zij God ion ;den Hooge, uit Beethoven's tweede mis, hem met die 'drievoudige herhaling tegenstroomt?
Wie ibidt niet ,mede, waar Mendelssohn in zijn Paulus het ,,God, wees
mij genadig naar Uwe groote barmhartigheid" aanheft uit den 5l sten
onzer Psalmen? Wie is den Reine en Liefdevolle, die voor achttien
eeuwen onze aarde betrad, ,n i.e't nader gebracht, als hij den Christus van
Thorwaldsen mag aanschouwen?" Zou het niet zijn, omdat deze kunstenaars de aanbidding hunner zielen in hun werken -hebben neergelegd?
Wie ongeloovig 1het geloof wil „doorvoelen", wie met zijn phantasie een
hem vreemde stemming tracht te „doorleven", zal maakwerk voortbrengen, waarvan de onechtheid, de leegheid zich ten slotte toch zullen verraden, al heeft het een tijdlang succes bij wie geen diamant vaan -kristal
kan onderscheiden. Daarom kunnen kunstenaars, die complete mensehen
en (daarom sublieme kinderen ,zijn is, wat wij leven noemen niet een
4dagelijksch sterven van kinderlijken eenvoud,kinderlijk vertrouwen,
kinderlijke oprechtheid, kinderlijke blijdschap? onze bondgenooten,
:niet onze plaatsvervangers zijn bij het werk der -opvoeding. „De muze
toch", -zei Goethe, „kan wel begeleiden, maar leiden kan ze niet". Het
goede is het goddelijke, het sidhoone kan het zijn. Religie zonder kunst
is bestaanbaar, 'hooge kunst kan religie niet -missen. Godsdienst alleen
kan harmonische ontwikkeling schenken, zij het niet van de hoogste
orde, aesthetische alleen leidt tot -een gedecimeerd bestaan. Weinigen
-hebben dat zoo diep gevoeld als Kierkegaard in zijn „Vreezen en Beven",
waar hij ons èn „den ridder sdes geloofs" en ,,den ridder der resignatie"
teekent. „Is idat die ridder des geloofs, is hij dat werkelijk? Hij ziet er
uit als een belasting-ambtenaar. Nergens ziet men het oneindige doorschemeren, 't is een echte „Spiessburger", niets aan hem van het voorname van den ridder der resignatie. In de week zou men hem houden voor
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een pennelikker, die zijn ziel in Ital-iaansch boekhouden verloren heeft.
's Zondags gaat hij naar de kerk, maar niet met een hemelsehen blik, hij
zingt zóó flink, dat men denkt, „'die heeft ook -stevige longen". Daarna
gaat hij 's middags uit en heeft pleizier. Men zou hem voor een kruidenier houden, die ►buiten eens van alles geniet; naar 'huis gaande, denkt
hij over het eten, hij -kan er over praten als een restaurateur. Zijn eetlust
is grooter dan die van Ezau. Kijkt -hij uit het raam, dan volgt hij het
spelen der kinderen met een -rust, als ware hij een meisje van 16 jaar.
's Avonds rookt 'hij zijnpijp, men zou zweren, dat het de spekslager was,
die in de schemering vegeteert en toch heeft die mensch de beweging
der oneindigheid gemaakt en maakt die nog ieder oogenbl-ik." „Hij
ledigt in deze oneindige resignatie den ganschen beker van den diepsten
weemoed van dit leven. Hij kent de 'zaligheid der oneindigheid, hij heeft
de smart gevoeld, alles, 't liefste, dat hij -in deze wereld heeft, prijs te
geven, en toch smaakt de eindigheid hem even goed, als een, die nooit
iets hoogers kende. Want zijn blijven in de eindigheid verraadt niet de
minste pijnlijke, angstige dressuur, en toch vermaakt hij zich met haar
in een zielsrust, als ware er niets zekerder dan de eindigheid. En toch,
toch is die gansche aardsche tgestalte, welke zich in hem vertoont, 'een
nieuw schepsel krachtens Fret absurde, hij resigneerde oneindig van alles,
-- toen greep hij alles weer 'krachtens het absurde. Voortdurend maakt
hij de 'beweging der oneindigheid, maar hij doet dat met zoo'n correct'heid en 'zekerheid, dat hij steeds de eindigheid -er luit -krijgt, en men geen
seconde iets anders vermoedt." „De ridder 'des geloofs is de eenige
gelukkige, de stamgast der eindigheid, 'terwijl de ridder der resignatie
een vreemde en buitenlander is." Zulk een leven kan door bijkomende
aesthetische vorming in fijnheid winnen, maar is in zich zelf volledig.
Als het geloof -iemand niet alles -is, is het hem niets, 'de kunst kan iets zijn,
zonder alles te mogen of te kunnen worden. „Die schone Kunst ist nur
eine Befreiungsstufe, nicht die höohste Befreiun!g sel'bst", zegt Hegel.
Als we dit verstaan, is het niet slechts -ons voorrecht, -is het onze plicht,
schoonheid te genieten, voor schoonheid dankbaar te zijn, -schoonheid
aan te kweeken. Hem, Wien gegeven is alle macht in hemel en op aarde,
behoort ook het rijk ;der schoonheid en 't is de roeping Zijner discipelen,
ook hier de -demonen uit te werpen. Dat wordt geëisCht door Zijn eer,
dat is gewenscht voor hun vorming. „Hun, die God liefhebben, werken
alle dingen mede ten goede." Ook het schoone kan bijdragen tot verrij-
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king van (hun leven. Zonder veel drukke woorden moeten ze aan de
wereld laten zien, dat een opvoeding in den geest van Christus de meest
harmonische, de eenige harmonische is. Tegenover rhet „Oa uit van aanschouwing", dat de wereld derzienlijke dingen primair maakt, stelle de
Christelijke paedagogiek steeds zelfbewuster het beginsel: „Ga uit van
bewondering" . Dit beginsel, reeder, hooger, dieper, het andere omvattend, zoekt het uitgangspunt voor de opvoeding niet in het gekende
object, maar in -den kernenden geest. Er is wel tkunst voor allen, maar
niet allen kunnen genieten van kunst. „Gij Hollanders w;eet niet, hoe
ontroerend mooi uw land is", zei me eens een Fransch schilder, in extase
over een slootje, waarin zich wat knotwilgen spiegelden. Wij brachten
begrippen aan van vier en van vijf, van links en van reicíhts, van voor en
van achter, van .groot en van klein, maat hoeveel oogen h-eb^ben leeren zien,
hoeveel oorgin leeren hlooren, hoeveel harten leeren -bewonderen? „O )ddiieser „Anschauungs unterricht", der alle Anschauun,g durch Begriffe ersetzt
und unter Begriffen erstickt", roept Arthur Bonus in wanhoop uit. Is het
hier jbeter, 'ijk zeg niet ;in de th e.onie, !maar -in de practijk? Objecten ter bewon^dering 1hebben uwe in menigte, maar bewonderende subjecten ,moeten
worden gevormd. Nu heeft Herbart „die aesthetische Darstellung der
Welt das Hauptgeschá f t der Erz,i^ehung" genoemd. Dat woord heeft heel
wat kwaad gedaan. Kunst in de school is iets loffelij.ks, maar wie nauwelijks aardappelen kan poten, -moet zich niet wagen aan druivencultuur.
Op driedingen moet bij de aesthetische opvoeding worden gelet. Vooreerst: „bei:d uw tijd", dan „overmaat schaadt" en ten slotte: „de letter
doodt".
.
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(Wordt vervolgd.)

NEHEMIA,
(Proeve van Bijbelsche karakterstudie)..

Verder dan de Eufraat en Tigris verheft zich in ;het (hart van Azië een
uitgestrekt plateau, het hoogland van Iran genaamd. Het binnenste van
dat plateau is een groote woestijn, waarin slechts hier en daar een vruchtbare oase. De berglanden, die den rand der hoogvlakte vormen, zijre
echter :milder (bedeeld. Zoo ook dat aan den zuidkant, waar in oude
tijden de Perzen woonden. Hun landstreek was liefelijk en vruchtbaar.
De zuidelijke hitte werd er tdoor frissche zeewindengetemperd. Dedalen
van -het gebergte waren lustoorden; „nergens vond men schooner rozen
en weelderiger druiven dan in dedalen van Sjiras, nergens een schooner
bloemenflora, dan daar, waar een onafgebroken lente heerschte"
(Streckfu..sz),.
Ten Noorden van de Perzische Golf vindt men thans -een onbewoonde
wildernis, waar het !oog niets ontwaart -dan uitgestrekte aard- en puinhloopen. Te midden van 1de massa's gebrande baksteenen, door aspaltkalk aan -elkaar verrban^den, steken blokken wit :marmer omihtoQg als een
-overrblijfsel van vroegere -grootheid. Opschriften in geheimzinnige letterteekens (het zoogenaamde -spijkerschrift) verkonden de daden van oude
machtige vorsten. Deze puinhoopen -zijn de ruïnen van de oude Perzische
koningstad Suzan, een der hoofdsteden van het rijk, door koning Dariu.s 1
tot winterresidentie bestemd. Zij -hebben een omvang van anderhalve
mijl, en ,behtooren, volgens 'kenners, tot de schoonste van het Oosten. Nog
wijst -men de overblijfselen van het koninklijk .paleis, in den Bijbel de
burcht Susari genoemd.
Het is op deze plaats, dat we Nehiemia voor het eerst ontmoeten, en
wel al►s des konings . schenker..
Schenker des koning te !worden, was een eervolle -onderscheiding, en
'het ambt werd ruim bezoldigd. De functionnaris kwam langzamerhand in
goeden doen, -en het verwondert ons dan ook -niet, dat Neh-emia, later in
Kanaan aangekomen, ..zoo -op onbekrompen wijze „le grand .seigneur"
kon uithangen.
,
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Dat hier een lood tot dit schenkerambt werd geroepen, -is stellig een
opmerkelijk feit. Het bewijst, dat Nehemia in de vervulling zijner plichten
als onderdaan onberispelijk zal zijn -geweest. Zegt .het spreekwoord niet:
„de ware Christen de beste burger?" en voorbeelden als van Daniël en
Nehemia bewijzen, dat -ook de ware Israëliet van het Oude Verbond deze
kwalificatie tenvolle verdiende.
De arbeid van den schenker was ,eenvoudig. Volgens den Griekschen
schrijver Xenophon moest hij den drinkbeker des konings metwijn (vullen, :maar vóór hij dezen wijn aanbood, een tweinig in de holle hand 'gieten
en -zelf 'opdrinken, ten bewijze, dat hij er .geen vergif in had gemengd.. Dit
vóórproeven was noodzakelijk, -en onachtzaamheid op edit punt zou aanstonds aanleiding tot zware vermoedens ;hebben gegeven. Het eervolle
van het ambt was vooral gelegen in de omstandigheid, dat de schenker
dikwijls in ide on-mi ddellijtke tegenwoordigheid -des konings was.
En zoo zien we Nehemia dan allereerst in -zijn ondergeschikte sociale
positie, waarin hij aan het +hof van zijn meester stond.
Uit de gunst, 'waarin hij -stond, -mogen we afleiden, dat hij zijn taak
getrouw en op de juiste wijze vervulde. Behoort 'het niet zoo met ieder
Christen te zijn? De regel, dien de Apostel Paulus stelt Col. 3 : 22, 23, is
van verreikende +beteekeni.$ voor heel -het sociale leven. „Gij dienstknechten", -zoo heet het daar, „zijt in alles -gehoorzaam uwen Theeren naar
het vleesah, niet ;met 000gendien.sten als menschenbehagers, maar -met
eenvoudigheid 1des harten, vreezend God; en al wat gij doet, doet dat van
harte als den Heere en niet den menschen." Of we nu ambachtsman of
onderwijzer, zeeman of ambtenaar zijn, dit 'is een regel, die ons allen veel
te zeggen heeft.
Bovendien blijkt, dat Nehemia -er van doordrongen was, welke verplichtingen zijn betrekkinrg, ook ivoor den vorm en voor 'de onderlinge
verihouding, .medebracht. Bij hem geen brutale en vrijpostige toon. Ook
niet een kruiperige houdin.g jegens zijn meester, om in -diens afwezigheid
kwaadspreking bot te vieren, zooals het de sociale verhoudingen dikwijls
vergiftigt. Nehemia kende zijn plaats en positie. Zoowel tegen als over
zijn. imeester spreekt hij altijd met de noodige !reverentie. ,,.Het behaagde
den koning, dat hij mij zond" (Neh. 2 : 6). „Ten einde van eenige dagen
verkreeg 'Ik weder verlof van den 'koning" (13 : 6) .
Dit is van belang, want dus doende verwerft men zich dekunst, anderen te doen gehoorzamen. De Oostenrijksehe paedagoog Friedrich Förster
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heeft hierop inzonderheid de aandacht -gevestigd in betrekking tot de
gehoorzaamheid der kinderen in school en huis. Hoe zal ik ,mijn ondergeesdhikten -op de beste 'wijze doen gehoorzamen? is ongetwijfeld een
belangrijke vraag voor ouders en onderwijzers, .maar -ook voor 'het maatschappelijke leven tmet zijn verschillende geledingen. En dan is de weg
deze: door zelf stipt aan den regel, aan autoriteiten, aan zijn plicht te
gehoorzamen, leert ,men bevelen over anderen. Dit moge wonderspreukig
klinken, het is toch te verklaren. „De =gehoorzaamheid", zoo lezen we i. in
Zernike's Pedagogisch Woordenboek, „wortelt vooral in de innerlijke
rust van den opvoeder, voortvloeiende uit -zijn gevoel van overwicht";
en wij voegen er bij : wie dit ikalme zelfvertrouwen bezit, versmaadt alle
schijnmiddelen, alle ruw vertoon van kracht. Niet hij verwerft deze innerlijke kalmte, adie het niet zoo nauw neemt !met zijn eigen verplichtingen;
die -een ruim geweten heeft in betrekking tot .zijn eigen taak; die. toont,
zijn positie niet te kennen; maar 'wel hij, die zich beijvert, een
onbevlekte consciëntie te hebben voor God en ,m(enschen.
Wat ten deze op pedagogisch gebied 'geldt, geldt ook voor alle regee-ring op verschillend terrein. De regeering, -ook op het terrein van maatschappij en staat, begint meer en meer een opvoedend karakter te krijgen.
De tijd van het ruwe bsolutisme schijnt voorbij. „Het regeeren ( zoo
schrijft de heer Roest van Limburg in de Gids) is niet meer uitsluitend
dat ,krachtsbetoon, 'dikwijls op het parmantige en ruwe af, =dat het vroeger zoo menigmaal (was. Het -is i-ets veel hoogers, iets veel ,kunstvolders
geworden. Het is dat fijne werk, adat alleen 'de geboren 'opvoeders (ken-nen en begrijpen: dat leidend voorgaan en opvoedend hervormen. Het
eischt niet minder karakte-rvastheid en izedelijke kracht, -dan het -zwaaien
van ;den zwaarsten scepter. Het is niet alleen het be^heerschen van het
oogenblik, maar ook het harmonisch voorbereiden van de toekomst. Er
moet gezorgd worden, dat het aan onze leiding toevertrouwde deel van
-de imenschhei^d in +gesitadi^gen opgang blijft; (zonder die h ►inderilijke
schokkende wrijvingen en reactiee's, -die het in korten tijd dikwijls zoo ver
terug doen gaan."
Op )grond van deze overwegingen me-enen we, dat de reverentie,
waarmede Nehe-mia toont zijn ondergeschikte positie te beseffen, den
sleutel .biedt ter verklaring van het feit, dat het heersch en hem later zoo
gemakkelijk afging.
Nehemia werd schenker, 'dat wil zeggen één der schenkers. Want de
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koning van Perzië ,had een talrijken hofstoet: raadslieden en kamerlingen;
stalmeesters, jachtmeesters, lijfartsen; opperdeurwachters, jbewakers van
den harem en de binnenzalen; opperschenkers, koks, keldermeesters,
zalfbereiiders; u itsprei ders van de tapijten, tafeldekkers, paleisvegers, en
nog een ontelbare schaar bedienden van -lageren rang. Deze gansche
menigte wemelde in de gangen, voorkamers- en dienstvertrekken -van het
paleis door elkander (Strec.kf.usiz). Niet !minder dan 15.000 menschen,
.lezen twe, werden dagelijks aan het hof gespijzigd.
En zoo zien we Nehemiia, zich mengende onder ideze bonte schare, op
'S levens tweesprong. Wat zal het worden? Zal hij zich zuiver en onbesmet houden te midden der verleidingen van -het shofleven? Zullen de
zorgvuldigheden dezerwereld zijn geloof verstikken, of zal zijn geloof
(wat óók kan!) er nog te -inniger door worden? Dit laatste is immers
mogelijk. Jozef vreesde den Heere, ook als grootvizier van Egypte; Mozes
achtte de versmaadheid van Christus grooter rijkdom dan (de aardsche
schatten; Obadje, hofmeester van Achab, vreesde den Heere van zijn
jeugd af; Daniël bleef drie malen daags bidden, ;met het aangezicht naar
Jeruzalem; en Paulus kon schrijven (Fil. 4 : 22) : „alle de 'heiligen groeten u, en meest die van het huis des Keizers zijn."
Zoo .ging het 'ook met Nehemia.
Te midden der oolgverbilinddbre weelde en pracht van het Perzische hof
voelde hij zich -in het land -der vreemdelingschappen. De geest van Psalm
137 was de grondtoon van zijn leven; ihij weende van verlangen, als hij
gedacht aan Sion. 't Was smet hem, zoo-als Da Costa ,het later zong:
jeruzalem! hoe zoude ik U vergeten?
Mijn rechterhand vergeet' zich zelf veeleer!
De liefde voor het land zijner vaderen kon niet in hem ;gedoofd, en er
woonde heimwee naar Sion in zijn hart. In één woord, hij was een man
van het ware Zionisme, dat ons door D-r. Kuyper in zijn boek „Om de oude
Wereldzee" aldus wordt geteekend: „Het heimwee naar Jeruzalem stierf
onder het orthodox Jodendom nimmer uit. Tal van Joden, die op jaren en
op rust zijn gekomen, verhuizen nog steeds n-aar Palestina, o:m te Jeruzalem te sterven, en bij Jeruzalem begraven te worden. Het -gevoel van
betrekking op het land, dat eens onder Salomo's scepter bloeide, hield
nog in zeer breede Joodsc:he kringen stand, en is nog in veter schatting
met Mess iaan-sche verwachtingen vermengd." (I, bl. 268).
Neheemia, de schenker des koning, met de gedachte aan Jeruzalem i1i
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zijn hart, hoe is hij het beeld van den Christen, die zijn aardsche roeping
betracht, maar met ide betuiging in het hart en op de lippen: „Onze wandel is in de hemelen."
Toch is hij daarom -geen pessimist. Een pessimist -had nooit aan zoovele moeilijkheden .het hoofd kunnen -bieden, als waartoe Nehemia later
werd geroepen. Daartoe was wel het optimisme des geloo f s noodig. En
we begrijpen in dit verband de verklaring: „.ijk nu was nooit treurig
geweest voor des konings aangezicht" (Neh. 2 : 1) ; we bergijpen de
gunst, waarin hij kennelijk bij den koning stond, :om zijn 'opgeruimd
humeur en persoonlijke ►beminnelijkheid! Een wonderlijke zaak is het
Christelijk optimisme! We .kennen rhet immers bij een Luther, een Spurgeon, een D.s. Gispen. Op zijn +origineele wijze spreekt de Amerikaansche
predikant Ds. De Witt Talmage, in zijn leerrede over „des menscheuu
aangezicht", over den invloed, dien de Christelijke blijmoedigheid oefent
op de -gelaatstrekken van den mensch. „Die opgeruimdheid", zegt ;hij,
„straalt }uit zijn oogen, en gloeit op zijn wangen. Dat zijn de gezichten,
waarnaar ik -in een vergadering uitzie! Die gelaatstrekken maken deel
uit van de toekomstige heerlijkheid. Zij zijn het beeldhouwwerk van Gods
rechterhand. Zij azijn Hosanna's in menschelijtke gedaante. Zij zijn vlammende Halleluja's". Maar -in het hart van deze Christenen ligt vaak diepe
ernst. Hoe was het bij Luther? „Zonderling", zegt Prof. A. J. Th. Jonker
van hem, „als wij aan Lutherdenken, staat hij ons voor den geest als een
type van vroolijken levensmoed, niet een +gullen !glimlach -op het kloeke
gelaat, gezellig in -den omgang, vol van -scherts. En toch is Luther een
martelaar geweest bij uitnemendheid, door in- en uitwendig lijden gerijpt
en gelouterd". Christelijk -optimisme is lang geen luchthartige roppervlakkigheid, ook niet bij Nehemia. De ernst van zijn ziel spreekt wel uit
de vele gebeden, die als z ielekreten gedurig zijn veehaal onderbreken.
Ook hier -een lach en een traan: de traan des lijders, en de lach van het
blijmoedige, zegevierende geloof.
Geen geringen steun zal hij gehad hebben aan zijn Sohriftkenni.s.
Nehemia kende de Schriften; dit blijkt op meer dan Bene -plaats. In zijn
gebed, hoofdstuk 1, haalt hij verschillende teksten aan uit Deugt. 28 en
Deut. 30, en bij de maatregelen, die hij neemt tot -herstel van den dienst
Gods neemt hij -nauwkeurig de voorschriften der Wet in acht. We mogen
er uit +besluiten, dat de Schrift (,die hij kende) hem -een lamp voor den
voet, en een licht voor zijn pad is geweest.
-
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Nu zijn de sociale omstandigheden zeer verschillend en de werkzaamheden zeer ongelijk, maar dit blijft waar, dat eenbiddend leven in de
nabijheid Gods, een leven naar de Schriften, den besten waarborg biedt,
om staande te :blijven -in de verzoekingen, -die ons eiken -dag omringen, en
om ;het ipad onzes levens, het moge meer doornsen dan rozen aanbieden,
met lijdzameblijmoedigheid af te leggen.
-

,

En nu 'komt Hanani met een gezelschap Joden terug uit het verre land
Kanaan.
Uit ihoofdstuk 7 : 2 blijkt, +dat deze Hanani Nehemlia's eigen broeder
was. Onmiddellijk spreekt Nehemia uit, wat hem '.het hoogste ligt, en
gaat +hij -informeeren naar den toestand in het land der vaderen.
De inlichtingen, die hij ontving, waren allerdroevigst. De overgeblevenen waren in groote ellende en in versmaadheid, en Jeruzalem's muur
was verscheurd, en -zijn poortenmet vuur verbrand.
't Was in de ,maand Kisleu, de wintermaand, samenvallende {met het
laatst van onze maand November en het begin van December. De tijding
greep ►hem ma_" ,tig aan; Nehemia zat als verplet; ►hij weende en bedree}
rouw; zijn nachten waren slapeloos (hfdst. 1 : 6) ; hij at niet; hij was
vastende en biddende tot den God des hemels. „Eenige dagen", zegt
onze Statenvertaling. Maar in de maand Nisan was het zijn beurt, om
weder voor den koning te verschijnen en zijn schenkersplichten te vervullen, en toen zag de koning nog aan -zijn ontdane gelaatstrekken, dat
hem iets schortte. Dat was vier :maanden daarna, want de maand Nisan
viel samen met de tweede helft van Maart en de eerste helft van April.
Machtig moet wel de smart van Nehemia zijn geweest, en lang ging hij
er onder gebukt. We leeren hem hier, gelijk ook bij andere gelegenheden,
kennen als een -man van teer gevoel, van diep gevoel, van sterke en diepgaande emotie's. En nu mag dit voor een deel op rekening van zijn
Oostersch tkarakter worden gesteld, -het is toch ook het zuiver ,menschelijke, wat hierin uitkomt. Da Costa gevoelde het zoo, als hij dichtte:
,

Ik ben geen zoon der lauwe Westerstranden;
Mijn vaderland is, waar de zon ontwaakt!
De om ons heen toenemende gevoelloosheid en onverschilligheid en
onaandoenlijlkheid is dan -ook -geen vooruitgang, en op meer dan één
terrein wordt er geklaagd over gemis aan warmte, -geestdrift en =bezieling.
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En toch, Professor Bavinck zegt -het zoo schoon (De Welsprekendheid,
bl. 24) : „wat kan ons hart niet beroeren? Voelen wij niet met de ganssche
Schepping mee? Zijn we niet aan alle dingen verwant? Behooren wij
niet tot :den hemel en tot de aarde? Indrukken, gewaarwordingen, aandoeningen stroomen van alle kanten ons toe. Wij zijn toegankelijk voor
de melodieën der en;gelen en voor ,het gehuil der +demonen; ivoor het lied
der schepping, en het zuchten der creatuur". Daarom is het geen vooruitgang, als men in cynische onverschilligheid zijn hart voor al deze dingen
.gaaf toesluiten.
De reden, waarom Nehemia zich de versmaadheid van land en volk
zoo aantrok, lag diep in zijn ziel.
Dat volk, 't welk een aanfluiting voor den vijand was, was Gods volk.
Had God zelf niet gezegd, Exodus 19 : 6: „gij zult Mij een priesterlijk
koninkrijk en een heilig volk zijn?"
Was de stad, die .daar onbemuurd lag, niet dezelfde, waarvan de psalmist gezongen had (P.s. 48; 13, 14) : „gaat rondom Sion en omringt het,
telt zijn torens; zet uw hart op zijn vesting, beschouwt onderscheidenlijk
zijn paleizen"? En ook (vers 4) : „God is in -hare paleizen"?
Daarom spreekt hij het later ook uit van de wederpartijders: „zij hebben U getergd", Neh. 4 : 4, 5; en dat zegt hij, gelijk de Kantteekening
opmerkt, uit een heiligen ijver voor Gods eere, en tegen Oods en zijns
volks bittere vijanden.
Daarom noemt hij het werk aan den muur van Jeruzalem „dienst des
Heeren" (hoofdstuk 3 : 5) .
Daarom vuurt hij zijne mannen aan tot den strijd met -de woorden:
,,denkt aan dien grooten en vreeselijken Heere" (4 : 14). Hij weet het,
Israël is Gods volk, en de Ood van -hemel en aarde is Israëls God (hfdst.
13 : 2). Zoo aanvaardt -hij, om het in hedendaagsche bewoordingen uit
te :drukken, ten volle de consequentie van zijn godsdienstig beginsel, en
toont zich in alles den kinderlijken en trouwen dienstknecht Gods.
Onverschillig welke ook onze sociale positie zij, Nehemia kan ons ook
in dit ,opzicht tot een voorbeeld zijn. Is er om ons heen niet op alle terrein
ook een arbeid voor het Koninkrijk Gods; een arbeid, dien we ,met volle
recht „dienst des Heeren" mogen noemen, en die daarom de ,belangstelling en toewijding van ieder Christen vraagt? Behoort ook ons niet
een heilige ijver voor de eere Gods te bezielen? Behooren wij niet op
ieder terrein, in Kerk, Staat, School en Maatschappij denstrijd tegen het
.
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ongeloof mede te strijden, gedachtig aan „dien grooten en vreeselij)ken
Heere?" Behooren ook wij niet de veelomvattende consequentiën van
ons godsdienstig beginsel te aanvaarden, en naar de verwezenlijking met
al -onze kracht te streven?
Dat er vaderlandsliefde in het hart van Nehem;ia woonde, behoeft ons
nu -ook niets meer te verwonderen. Hij -is een patriot van de echte soort.
Tusschen ,hem en -den vaderlandsloozen kos;mopoliet, welk een onderscheid ! 'De internationale gedachte, in onze dagen zoo in al hare voosheid
ten toon gesteld, had bij hem geen post gevat; hij was „van vreemde
smetten vrij." Hij voelde zich -geheel solidair met zijn vol-k.
Dat blijkt wel uit zijn toespraak, waarmee hij Israël later aanvuurt tot
manmoedigen tegenweer: „vreest niet voor het aangezicht der vijanden,
en strijdt voor uwe broeders, uwe zonen en uwe dochteren, uwe vrouwen
en uwe ihuizen" (hfdst. 4 : 14.
Voor het nationaal voortbestaan is de taal ook van groot belang; zij
moet zuiver worden bewaard. „De taal -is ,de ziel der natie, zij is de natie
zelve", heeft iemand gezegd. Het schijnt, dat Nehemia Israëls taal lief;had; in hoofdstuk 13 : 24 verhaalt hij met kennelijk misnoegen, dat de
kinderen uit de gemengde huwelijken „half Asdodietisch spraken, en zij
konden geen Joods,c.h spreken, maar naar de taal van -ieder volk."
Maar ook, wat de nationale zonden aangaat, voelt Nehe.mia zich solidair
met zijn volk. Hij weet het, de versmaadheid en straf, die Israëls deel zijn,
zijn het -gevolg van zijne zonden. En nu zegt hij niet: „dat gaat mij niet
aan; als ik mijn ziel maar tot een buit hebben mag, heb ik genoeg." Hij
trekt zich niet terug „smet een !boekjen in een hoekjen", om zich tevreden
te stellen m-et „Gods verborgen omgang." Hoor, hoe roerend hij voor
zijn volk pleit, en de -zonden des volks mee als de zijne belijdt: „Laat toch
uw oor ,opmerkend zijn, -om te hooren naar het gebed uws knechts, .dat ik
voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uwe
knechten; en ik doe belijdenis over de zonden der kinderen YIraëls, die
wij tegen U gezondigd hebben: look pik en mijns vaders huis, wij hebben
gezondigd. Wij hebben heet igansohielij k tegenJU verdorven en wij hebben
niet gehouden de -geb-oden, noch de inzettingen, noch de rechten, die Gij
uwen knecht Mozes geboden hebt." En dan pleit hij op het woord en de
beloften Gods, !en ,smeekt om ontferming en genade voor zijn volk. (Neh.
1 :5-11).
Dat mag genoemd worden een worstelen voor den troon der genade.
,
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En nu :geschiedt er iets eigenaardigs.
Te midden van Nehemia's worstelingen verrijst er langzamerhand in
zijn ziel een schemerend besef. Gelijk de opkom-ende dageraad somwijlen
de grijze wolkjes -met een gulden rand omboordt, en het zacht glorende
licht toeneemt in sterkte, totdat straks de duisternis volkomen geweken
is, en bosch -en veld zich verheugen -in het heldere licht van den jongen
dag, -zoo neemt .dat besef toe in kracht. Is hij niet de aangewezen man,
om zich het lot van zijn veracht volk aan te trekken? Wenkt hem niet
de taak, Israël uit zijn verval op te beuren en Jeruzalems muur weer te
,,herbouwen uit -het stof"? Die gedachte laat hem niet los. En zoo rijst
in zijn ziel het besluit, zich te geven aan die taak, met al zijn gaven en
krachten. 't Is als een roeping, die hij onweerstaanbaar in zijn binnenste
gevoelt, zelfs voor hij zich nog rekenschap heeft gegeven -van de moeilijkheden, er aan verbonden. Hij aarzelt dan ook geen oogenblik; God heeft
het in ;zijn hart gegeven, zooalss hij hfdst. 2 : 12 uitdrukkelijk verklaart;
en al heeft hijgeen hoorbare stem van den hemel vernomen, hij gelooft
in zijn zending.
Zoo voelt zich nog -somtijds een ziel geroepen tot een levenstaak; de
overtuiging, de aangewezen persoon te zijn, laat den man niét .los; straks
treedt -hij te voorschijn, in het volle besef van -zijn roeping, en de aanschouwer weet en gevoelt het, dat hij optreedt Jure suo", of .liever nog,
bij de gratie Gods.
Men eergelijke hiermee eens de wijze, waarop Mozes geroepen werd
bij den brandenden braamibosch; of Gideon door den Engel des Heeren,
toen hij de tarwe dorschte; of Eliiza door den profeet Gods, toen hij met
de runderen ploegde. ,Hun roeping was buitengewoon, persoonlijk, met
.heet gesproken en gehoorde woord. Niet alzoo bij Nehemia. Wie onzer
zal ;ontkennen, dat ook hij door God geroepen was tot zijn taak; -maar
zijn roeping was als in igewone, normale tijden; zijn roeping was gelijk
in onze dagen. Werkelijk ,begon in deze tijden de geest des profetie reeds
uit de gemeente des Ouden Testaments te wijken. De bedeeling der
wonderen was voorbij ; wel jzou er straks, een, nieuw tijdperk van 'wonde.ren en-teekenen aanbreken, ais :de Zone Gods in het vleesch zou verschijnen, en ,zoo zal „na afloop van de huidige periode naar luid -der
Schrift, nog een laatste tijdperk intreden, waarin de teekenen en wonderen terugkeeren, tot de Parous-ie de historie van dit aardsche leven
voleinden zal" (Dr. Kuyper in de „Heraut" van 17 Outober 19.15), maar
,
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de tijd van Nehem;ia was als de -onze, en daarom staat hij ons zoo nà, en
kunen we hem zoo begrijpen. Deze wijze ;van roeping brengt zeer zeker
moeilijkheden mee; zij noodzaakt tot ernstig en biddend zelfonderzoek,
en hoe licht kan er zelfbedrag -in het spel komen, gelijk bij Mozes, die
zich op zijn veertigste jaar geroepen waande, om Israël verlossing te
geven. Hoe zal neen altijd den wil Gods weten? vraagt, Otto Funcke in zijn
boek „Christelijke Vraagteekens". En hij antwoordt: „Zie -op Paulus! Hij
sterft alle dagen; daarom heeft hij het licht der eeuwigheid ira alle dingen; hij geeft zijn verstand gevangen onder de gehoorzaamheid van
Christus, daarom maakt Christus zijn verstand helder en vrij. Daar hebt
gij het .geheim van Paulus. Door dit ,,dagelijksch sterven", gevoegd bij
gebed en onderzoek, verkreeg hij licht en -kracht, om overal het rechte
pad te kiezen. Door het gebed scheurde hij zich los van zijn eigen wil, -en
verdiepte hij ,zich in den wil van zijn Heiland; en dan was zijn oog eenvoudig en verlicht, zoodat het overal de zachte vingerwijzingen des Heeren opmerken kon. En fheden nog, gelijk -in de dagen van Paulus, is Ood
onu.itsprekelijk nabij al degenen, :die oprecht en eenvoudig van hart zijn."
(BI. 114.)
En is nu eenmaal Nehemia's roeping voor zijn oog duidelijk geworden, danduurt het niet lang, of de moeilijkheden komen. Tegenover
moeilijkheden nu -reageert de mensch op twee onderscheiden manieren.
Er zijn er, id ie er zich door laten afschrikken, en bij zich zelf zeggen: wat
zijn we toch begonnen! Er zijn er ,00k, die van de beschouwing uitgaan,
dat moeilijkheden, op welk gebied we er -ook mee te kampen krijgen, er
alleen zijn, ^om overwonnen te worden; om onze wilskracht te stalen;
gom ons de zaak, die we voorstaan, -des te liever te doen zijn. Nooit verliezen zij -het doel uit het oog; het moge 'dan sneller of langzamer gaan,
zij zien de verwezenlijking van hun plannen naderbij komen, en met vasten wil zegevieren zij over alle hindernissen.
Néhemia behoorde tot de laatsten.
T . VAN DER Kooij
Vlaardingen.
-
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(Wordt vervolgd).

De verhouding tusschen de aesthetische
en de zedelijk-godsdienstige opvoeding.
III.
In .zijn Kinderpsychologie rzegt Frederiok Tracy: „Het valt zeer -te
betwijfelen, tof een kkintd beneden de -,ti(en jaar wel vatbaar is ►voor het
gevoel, dat de (meeste volwassenen bezielt bij het aansdhouwen van een
bekoorlijk landschap, een mooie schtilderij, of een prachtig gebouw. Het
kind kan de gevoelens, die bij den aanblik van iets sohoons in ons op.komen, nog niet +begrijpen. -Vooreerst ►staat ihet igeestelijk nog niet hoog
genoeg voor het verkrijgen van een totaalindruk: -het een of ander in het
oog ►springend gedeelte trekt zijn belangstelling nog geheel en a-l. Maar
bovendien valt er in een landschap veel te weinig leven en beweging op
te .merken, terwijl ldeze ,op een ►schilderij en aan een gebouw ten eenenmale (ontbreken. En !het =gelh► eele idoen en laten vaneen kind wijst er ons
op, tdat zijn voorliefde Meel meer 4bepaald wordt dor de actie aan een
voorwerp, dan wel door de aesthetisahe eigensahappen, die het bezit.
Voor een kind van een paar jaar 'heeft een mooie ruiker niet meer attrac-tie dan een, sde zonder ;smaak is .gerangschikt. Sahoone vormen maken
op hem niet meer indruk dan leelijke, dit ibewijst ide stellige -voorkeur,
door vele ►kinderen aan een goude, voddige pop gegeven +boven een mooie
nieuwe. Een jongen van 2½ jaar, dien ik voortdurend kan waarnemen,
speelt steeds met een oud wagentje, zóó wrak, dat het schier elken dag
4ierstel^d moet -worden, terwijl thij naar den -schitterend geverfden mooien
nieuwen 'wagen, olien zijn vader voor ihem kocht, niet omkijkt. Dit is natuurlijk geen bewijs waan een averechtachen zin voor -het sohoone, -maar
-toont enkel aan, 'dat aesthetisohe gevoelens bij het kind nog niet practisch
werkzaam zijn."
We hebben voor dit feit dankbaar te zijn. Juist in de jaren, waarin nog
geen sprake is van wat ;men een weinig sterk „sohoorheïlds ntroering"
noemt, is 'het kkind zeer gevoelig voor ,godsdi-enstige indrukken, die uit
-den aard der zaak een zedelijk karakter dragen. Daardoor kan het aesithetisohe de ontbl{oeseming van fhet ethische worden en ►loopt meen geen
gevaar, voorstanders te kweekgin der „duk be le moraal", een aristocra-,
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tisahe voor -de kui stennaars enhun namaak, „godb,eestelijk" zich =uitleven=de, en een burgerlijke voor de „femelaars", nog altijd -meenen=de,
,,dat éé-ne deugd voor alilen past."
Omdat de schoonheidszin eerst betrekkelijk laat zich doet gelden,
waardoor (het forceeren er van zich als onnatuurlijk moet wreken, behoeft
men -echter niet absoluut werkeloos te blijven. De tegenstelling van „den
-oogst kunstmatig !vervroegen" is niet: geen zaad aan de aarde toe.vertrouwen, maar, rustig afwachtende, zijn plicht doen.
In een essai over opvoeding geeft Allard Pierson over dat rustig
afwachten eenige -zeer beh=artenswaarrdige wenken. In onzen nog al prozaïschen, nogal utilistischen tijd achten zij, die eens anderen geestes
zijn, ,zich dubbel geroepen, vooral te tontwikkelen, wat Flater uit de omringende atmosfeer 'het 'minst 'voedsel zal opnemen. Geen rekening houdende
:met Goethe's opmerking, „dat ieder met bepaalde bedoeling ,uitgesproken
woord tegenzin wekt", loopen zij gevaar, van te veel -te doen, en vooral
van onhandig te 'doen. Ook ibij de aesthetisahe vorming is de onmiddellijk
bereikte uitkomst nagenoeg van geenerlei waarde. Ook ,daar is de vraag
niet, wat heden, wat morgen bereikt is, -maar wat in ede toekomst zal zijn
verkregen, juist op grond van wat heden bereikt werd. Met ernstigen
wil kan ni-en 'kinderen 'ongeveer alles ,suiggereeren, -ook „sch'oonheidsont-roering", gymaar =voor de ontwikkeling van den =aesthe•ischen zijn is die
emotie absoluut waardeloos en voor de louterheid van het karakter is ze
niet z=on=der gevaar. Het on'waarach=tige artistieke „cant" 'heeft voor velen
een buitengewone bekoring en aesthetisch verbalisme klinkt wel kunstzinniger, maar is niet minder onecht -dan zeer alledaagsch.e woordkramerij.
,,Misschien", zegt Pierson, „zal men dit gevaar vermijden, door in zake
van gevoel niets onmiddellijk te willen uitlokken. Men kan namelijk
gevoel op -tweeërl'ei wijze ontwikkelen : óf geheel in het algemeen, óf in
een persoonlij)ken vorm. Wanneer =ijk een kind plaats voor liet natuurschoon, voor het dichterlijke schoon of vóór het schoone in den godsdienst, wanneer ik hem in letterlijken lof figu,urlijken zin plaats op het
rechte standpunt, om dit schoone te bewonderen, te waardeeren, wanne-er
Iik hem -in den .be.knoptsten vorm de inlichtingen geef, die het kind daarbij
volstrekt 'behoeft, dan ontwikkel ik zijn gevoel ;in het algemeen. Maar ik
doe ditzelfde in een persoon.lij'ken vorm, zoodra ik het kind tracht te
brengen tot ede uiting zijner !gewaarwordingen bij -den aanblik van het
schoone. Men zal dan zeer licht een kunstmatig antwoord erlangen, of,
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indien niet, een antwoord, dat voor later .het gevoel Ivan het kind eerder
verstompt dan aankweekt. Zoo +heilzaam de on;twikkel►in'g van het gevoel
,in het algemeen is, -zioo noodlottig is meestal de ontwikkeling van het
gevoel in een persoonlijlken v,onni. Die ontwikkeling :geschiedt 'het best
en het -veiligst, wanneer ►men het kind van tijd tot tijd, vooral niet te
dikwerf, in .omstandigheden plaatst, waarvan -men onderstellen .mag, 'dat
zij geschikt zijn tot vorming van zijn gevoel, zonder zelfs het allergering--•
ste tblijk te geven, dat men er ;zich °om .bekommert, iof nu werkelijk gevoel
bij hem igevonden wordt. Laat dat geheel over. Laat ihet kind nooit in
de verte zelfs ïkunnen verm-oedeen, *dat het u eeni g genoegen doet, wanneer het gevoel iheeft. Toont het gevoel, doe veeleer, of gij het niet
bemerkt, doe dit althans, zoolang gij het ►doen kunt, zonder zijn gevoel
te kwetsen, te fr.^oiiis.seeren. Want zoover -maa ,het natuurlijk niet komen,
tenzij gij -aan .het inwendig leven van uw .kind een wellicht onherstelbare
wonde .zoudt (willen toebrengen."
O p 'het derde gevaar bij ede aesthetisohe opvoeding, .dat der 'versohoolsching wees vooral Arthur Bonus in zijn stim^uleerend (bboekj e:.,,Vom
Kulturwert der ideutsohen Sc►h'ule". „Es macht uns jede energi!sohe
Ab!leh.n.un°g einer igrósseren H.inein.zieh^ung der -deutschen Literatuur in -den
Schiul►plan ein e 1wilde Freu de. Aus -demsel,ben Grunde, aus ;dem .wir für
alles, was uns 'heb !und viert 'ist, fl,eh-ende Hande aufheben : „Tut alles
damut, nur ►brringt es nicht in die Schule". „Beim Schatten Schillers, des
be dauernswverten, mit dem das Experiment gemacht ist: Unsere Grossviter noch haben :i)hn inbrunstigg gel.iebt, sie 'stellten -ihn logar an Rang
neben Goethe. Wir verstdhten das einfach nicht'mehr. Es giibt eimen Weg
zu diesem Verstán,d'ni's : man treibe zwanz-,igg Jahre slang Goethe auf unseren Schu'len und losse den Jenenser sich versch.n.aufen". „Aus de:m Mittelpunkte -des Unterrichts und twomó;gli'dh aus der Schu'le u,berhaupt heraus:
diEeses „D eutsöh", 'in dem -ein armes Gedicht solange erk-ltrt wird, bis
poëti► sc+he Ansschauung und kun;stleriische Empfin'dung zum Teufel sindd
und die ödde, graue Schu°l'qual aus ihm herausgrinst, wie aus all.em, was die
Schule bisher an'gefasst hat,'dieser uimgekehrt Kó.nig Mindas, unter ;dessen
Fingern alles Gold zu Staub wird." ,,Kunst in der Schule? - an .den Wánden, unerklárt: ja. Vorgelesen, ilm Hóchstfall nach kurzem vorbereitenden Vortrag, aber o'hne Erklárung nach 'der V^orl-esung: ja. Au swenndig
lernen, wenn es sein russ: ja, aber móglichst „unverstanden."
Mee►ldraadjestellerij is een missclh-ien ,zeer nuttige bezi ghei d, maar
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liefdevol►le bewondering Fleert ons meer van een bloem. ,,De eeuwige
wetten der aesthetica" iopenbaren aan geen sterveling het wezen der
schoonheid, ze zijn abstractie-producten, in de retorten der logica uit het
vervluchtigende leven 'gestookt. Iedere plant heeft ge+bloeid, voor de
wetenschap in -een herbarium ze determineerde. Analyse is verminking;
abstrah-eergin : doen sterven. Keat's woord: „A thing of beauty is a joy
for -ever" leest men, als stond er: „Beauty is a joy for ever", zoo het
-intellect, „dem grossen Feind ,unseres Lebens", zooals Kutter zegt,
gelegenheid -gevende, uit -de werke-lijklieid een begrip te di-stilleeren,
waarin het dan meent, haar essen-ce te bezitten.
Maar hoe nu positief? Voorop ga -de opvoeding der consciëntie èn naar
gevoeligheid èn naar inhoud, de bewustmaking van het besef, dat ons
zijn Fbi-er op aarde deel is van ons eeuwig bestaan, de opwekking, den
strijd -met 'het kwaad aan te binden, ook als het zich voordoet als een
engel des l.i{ohts, het h-eenwij,zen -op. Hem, in wiens gemeenschap het
leven Is, intens, veefzijidiig, harmonisch, -een leven èn van ge+hoorzaambeid èn van vrijhe-iid, dat daarom èn ethisch èn ,aesthetissch !kan zijn, en
beide voller, dan ze gescheiden van Hem en van elkander ooit kunnen
warden. Als Brunetière ,de kunst zonder voos behouid onnzede4ij^k noemt en-i
op een andere plaats van haar beweert: „Zij volgt de natuur; ze is in
den grond pervers, er is geen ondeugd, waarvan zij ons niet het voorbeeld geeft, geen deugd, waarvan zij ons niet afvoert", bewijst hij daarmee voor de ooveelste maal, hoe afhankelijk ,00k het artistieke oordeel
van iemands l-evensbesohouwing is. «Op den bodem van .iedere belangrijke vraag van een.,iigszi ns al+gemeene strekking vindt .'gij de theologie",
schreef Prof. J. J. P. Valeton eens. De theologie van Brunetière ils die der
middeleeuwen, tden tijd van een strak 'dualisme tussssc^hen hemel en aarde,
geest en -stof, natuur en genade, go ►ddelijik en menschelijk. „Voor het
Katholicisme", zegt Prof. Gunning in zijn Studie over Dante, ,,,is er .geen
punt van aanraking, geen ;steunpunt voor de vleeschwonding des Woords
in den mensch gegeven". „De betrekking van God tot den mensch yen -de
schepping is geheel _ deïstisch, uitwendig, ion-verzoend gebleven". „Wij
Protestanten leven niet zoo in de transscendentie, ,het on{verzoend-bovennatu.urlijke, 1ile hetinnigste wezen van het Katholicisme uitmaakt, maar
in de immanentie: het bovennatuurlijke en het natu.urlipke is ons één
geworden". De literaire critilek, waarvoor wat uiting ils van het leven des
geloofs, reeds daardoor buiten -de kunst staat, wordt door dezelfde
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,,katholieke" beginselen beheerscht. Is thaar oordeel van vooroordeel
absoluut vrij? Er is grond, het tebetwijfelen.
Met de zedelijke opvoeding ga gepaard het scheppen van een hamnonisch milieu. Als het kind dagelijks om .ziah heen vindt bevalilige, -zij het
eenvoudige kleed.ing, een aesthetisch, zij het een simpel ;interieur, met
smaak geschikte Noemen, als het gom zioh hoort verzorgde taal, zangerige
een ikind :i s vroeger vatbaar voor a.custiscjh dan voor visueel
melodieën
alles even onopzettelijk als het ioeien der rozen en fiet slaan
schoon
van den -nachtegaal, heeft (men in de eerste jaren genoeg gedaan. Later
zal men ervaren, dat stiil.i e, intentiellooze kracht groote kracht is geweest.
Daarna leere (men zien, enkel zien, een kunst zóó moeilijk, dat talloozen
ze nooit l-eeren. „Het voornaamste, dat een mensahe-lijike ziel in deze
wereld ooit .doet, is iets te zien", zegt Ru,skin. » Duidelij.k zien, waarlijk
zien is poëzie, profetie en godsdienst te zamen." Dat woord geldt Hem,
die ons ook hierin ten oversten Leidsman kan zijn. Wie ,zag als Hij :de
rheerlij-llheid van tiet „ord.inaire", ►de majesteit van -wat ziah niet opdringt?
't Was een discipel:in tuit Zijn school, dat Vel ►uwsche boerenvrouwtje, van
onwaarachtige di-erbaailheid als weinigen afkeerig, dat bij den aanblik
van 'haar ibloeiende heide het woord sprak, voor geen vreemde ooren
bestemd, „(hoe schoon moet God zijn". Haar ontroering is uiting van
aesthetisch gevoel, echter en dieper -dan veel literaire mooivinderij. Voor
den tgroei van het natuursentiment, aan -heiligen en aan kunstenaars noodt
vreemd, zijn wij Nederlanders in zeldzaam gunstige conditie. De bekende
.historicus Ernest Lavisse, die het bejammert, dat men zijne oogen niet
(heeft geopend, toen hij een kind was, voor (het stille landelijke schoon
van zijn geboortegrond, dankt het den Hollan'ds ohen schilders, dat ze
iets zoo ,,gewoons" als onze weiden en plassen voor zijn t iik hebben
getransti,gureerd. „Hier kan", schrijft Jan Veth, „wien sde weelde 'van het
zien niet geheel iets onbekends is -gebleven, ongestoord zijn hart ophalen
aan de wonderen der zichtbare wereld, welke ons Holland werden toebedeeld. Nergens -schijnt het uitspansel zoo grootsch, is -de wolkenbouw
zoo schoon -en zweeft de nevel tooverachtiger zil.versl u^ier over sappiger
landouwen". Een vreemdeling valt de teesdere schoonheid van het' Hollanndsahe landschap 'misschien meer op dan den ingeborene, die ze
alledaagsch lis gaan vinden. In zijn Phiil'osophie de l'art wijdt Taine er een
paar van zijn schitterendste bladzijden aan: „Hors des viltes comme dans
les vilf es, tout est 'matière à tableau, on n'aurait qu'à copiei. Le vert uni,
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versel -de la campatgn^e n'est ni cru, ni monotone; il est nuancé par les
divers degrés de tmaturité des teuillages et des herbes, par les -diverses
épai'sseurs et les changements perpétuels de la uée et des nuages. I1 a
pour comiplément ou pour repoussoir la noirceur des nuées qui, tout d'un
coup, fondent en ontdées et en averses, la grisaille de la bruine qui se
•déahire o.0 s'éparpille, le vogue réseau bleuátre qui enveloppe les lain-tains,1l-es papillotements de la luimière arrêtée dans la lvapeur qui s'envole,
partois le sati:n ébloui,ssant ;d'un :nuage imimobile oou quelque fente subite
par laquelle perce l'azur. Un eiel auss i rempli, aussi mobile, aussi prolpre
a accorder, varier et faire valoir les tons de la terre, est une école de
coloristes."
Behalve oog voor ikleurenschoon kan ons Hollandsohe landschap den
smaak vormen voor aesthetisch genot, dat vrij blijft van passie, en ;voorbereidin.g zijn voor het zien van p-lasti sch ;schoon, waaraan door Herbart
de prioriteit wordt geschonken. Sc^hell^ing echter meent, „ldass die Poessie
als das Wesen aller Kunlste kann angesehen werden, u-n►gefâhr so, wie die
Seele als das W-esen des Leibes", een oordeel, waarmee Kant en Hegel
instemmen. Ion de opvoeding zal ede vorming van gevoel voor -literair
schoonwel de meeste inspanning kosten, vooreerst :wijl ieder het waant te
bezitten, die zi.ah de moeite gaf, het alphabet te leergin, en dan (omdat
hierbij het intellect meent, door bewijzen gebrek aan onmiddellijke herkenning wel te kunnen vervangen. Toch verwacht Vinet (van den omgang
met dit schoon de meest merkbare resultaten: „L'étuide -des hittératures
dével oppe chez l'enfant une faculté que nulle autre ne saurait !développer
)avec au tant id'avantage, je vieux dire le* sentiment du beau. Le beau, je
l',avoue, est aussi l'-objet des arts du dessin, mais les beautés in^corporelles de la poésie sopt sans doute au-dessus de celles qui appartiennent
à la peinture et à la statuaire. C'est le beau inte.11ectuel, le beau de 1'ideé
►dans toute sa pureté, et dégagé de toute forme m.atérielle qui devient,
idans la littérature, l'objet des contemplations du jeune hom,me."
Bij -deze aesthetisahe ontwikkeling -vooral is hoofdzaak: ,,men, not
measures". En dat niet alleen terwille van -de gehuldigde kunsttheorie.
We
We mogen noch vrede hebben met een aesthetica aangene zijode van
goed en -van kwaad, noch met een opvatting, waarbij het schoone geroepen is, spandiensten aan het zedelijke te bewijzen. In zijn: „Het Calvinis-me en de Kunst" 'zegt Dr. Kuyper dan 'ook: „Het ethische moment
moet bij de kunst niet als toom voor het te wilde paard dienst doen, maar
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uit de kunstidee zelve moet ge den eisch afleiden, dat eenzijdig zinnen
schoon, waar geen schoon -der ziel, en geen schoon in de verbinding
tussohen lichaam en :ziel aan beantwoordt, reeds uit aesthetisch oogpunt
onbevredigd laat. Schoon, .dat niet in een deel, maar harmonieus als
schoon van -het geheel uitkomt, kan nooit met het ethisch moment in
strijd geraken." „God is een Geest; z-oolang men dus het schoon blijft
binden aan de Zwaarneming der zinnen, sluiten de 'begrippen G.Gd en
Schoon elfkaar uit; en wordt óf de aesthetieus ongodsdienstig, óf de godsdieustige imensch -een vijand van het schoon e. Erkent -m-en daarentegen,
dat ,de schepping tweezijdig bestaat, zoowel geestelijk als stoffelijk, en
dat het schoon volstrekt niet enkel in de ikleuren, lijnen en vormen, maar
minstens even zelfstandig in de vormen van ons geestelijk leven uitkomt,
dan -is deze noodlottige tegenstelling geheel -overwonnen. Door te zeggen :
„G.ad is een Geest; en ook de Geest +heeft de qual.iteit van een teigen
schoon, ijs dan de zoen tujssohen Aesth,etiek en Religie gevonden." ,,D 00rdien de aesthetici bijna uitsluitend het zinlijk schoon bespreken, en het
geestelijk schoon bijna geheel buiten hun geziahtsskring laten liggen,
wordt hun niet rekenen smeet den Christus natuurlijk. Toch mag &dit niet.
Ons taalgebruik protesteert tegen dit uitsluiten van het schoon van het
geestelijk gebied. En zoodra men, op dit taalinstinct afgaande,. ook het
geestelijk terrein maar weer aesthetisch gaat bezien, moet de aestheticus
vanzelf op den Christus tkomen. Niet enkel gelijk Weisse en Carrière het
deden, die op {het wón'dere kunstschoon in Jezus' stijl en woordenkeus
hebben gewezen, maar door in geheel -den Christus de realiseeriin.g van
het -drievoudig ideaal van ►het Ware, Goede en Schoone te vereeren. In
Hem is onze menschelijke natuur ver{heerlijskt. Wie met ons den mensch
als het centrum van deze aardsc^he schepping blijft eeren, moet daarom
wel tot -de slotsom !komen, dat óók het Sdh-oone in Christus zijn rijkste
ontp1ooiii&►g vindt."
Maar nog om een andere reden, -dan deze, ,,dat bij een conflict tussch-en
zinlijk schoon en geestelijk onschoon èn uit, ethisch èn uit aesthetisch
oogpunt -nooit anders mag worden geoordeeld, of het zinlijk schoon moet
voor den eisch van het geestelijk schoon wijken", is het „men, not
measures" stellige :plicht. Als men de vele „Pr^parationen zu deutschen
Gedidhtten", volgens Herbartiaansche of andere 'beginselen heeft door
kunnen werken, .zonder de voor ,een toordeel noodzakelijke kalmte te verliezen, zal men bejamim-eren, dat zoaveel vlijt zoo averechts is aangewend
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en beschouwt men Herder's woord: „Habbe Geist un.d wisse Geist zu
we-aken, sonst ijst nichts natig", voortaan niet langer als een nog al
gewaagde paradox. Laten we toch, om mebho-disah, om systematisch,
om wetenschappelijk te zijn of te schijnen, ons niet langer ezondigen
aan - literaire vivisectie. Logica -en analyse en inductie en abstractie
waarborgen geen harmonische ►vorming. Bewondering lis .de eerste
schrede om tot aanbidding te komen, geestdrift de voorwaarde voor
waaraeht gen ernst, die bestaat in de liefde tot groote ideeën. Leeren we
-de j.eulgd bedenken, wat schoon is, wat wèl luidt, haten, wat Jaag is, wat
naar beneden haar trekt. Dat is -niet alles, dat ijs het hoogste niet, dat is
zeer veel. -Dan hebben we ons slechts aan te sluiten bij wat leeft in het
kind, waarvoor nog niet alles is ontluisterd. Zijn bevreemdende ziel is
van God uit zoo vol van bewondering. Ons onderwijs bl.ussohe dien geest
maar niet uit. 1 let late aan de jeuigd haar -poëzie, meer waar ddan het proza
van .nuchterder leeftijd. Die poëzie vraagt om poëzie, reine, (dat eerst,
echte, dat ook, Geen goed bedoelde „Christelijke kunst", die t misschien
Christelijk, maar .die geen kunst is, kan ihaar vervangen. Maakwerk geeft
hier -geen baat en anticcipeeren doet nooit de volheid bezitten. Of er
Christelijke _kunst bestaat, echte kunst, waarlijk Christelijk? Vinet meent:
neen. „Le ► christianisme n'a point -de littérature à lui; il faut attendre qu' ►i l
ait un imonde à lui. C'est de lui, peut-être, que relèvent dans les siècles
modernes -les plus grandes oeuvres du genie, parcequ'il a les plus grandes
ppensées qui pu:issent exciter et alimenter le genie; mais aucune littérature
ne relève de lui, parce que la littérature ne relètve que de la société,
laq^u.elile, au sens vraai du 'mot, n'est pas encore ehrétienne". Maar al zal
dan ook de literatuur gymloeten ,belijden: „niet, dat ik het alreede gegrepen
heb", al (blijft het een waarheid: „la beauté du dogme chrétien est tont
intérieure, elle est intradu►itsiible, c'est un texte qui ne se lit que dans l'original", Viinet zelf erkent het bestaan eener literatuur, „fon-dée sur sla penseé chrétienne, que la joie ne peut naitre pour l'homme que d►u sein des
larmes": Milton's meesterwerk, „á la fois sérieux et serein, animé et cal-me". Maar al lhad .hij gelijk, dan nog zou ik zeggen, niet trans ,igeeren,
ook niet met het aesthetische. Ook ade leliën des velds, al hebben - ze geen
religie, ook de vogelen des hemels, al Monden ze geen sermoenen, zijn
-door Christus tot predikers gemaakt van Hem, die in schoot held Zijn
goedheid openbaart. Alle echte kunst is bruikbaar, die artistieke porno, graphie als onaesth•etisoh idoet verwerpen en den criticus het niet parle,
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mentaire woord na doet zeggen : „Varkensvoer laat ik aan varkens over".
Ieder, hoe aesthetisch look aangelegd, -die de -orde der liefde, der barmharti.gheld, der reinheid, 'der heiligheid heeft lleeren aanmerken als
staande .boven -de sfeer van zinnelijik schoon, sta af van on^gereohtigheid,
waarvoor een kunsttheorie tot -dekmantel moet dienen. Ook van het oog,
dat, -dronken van schoonheid, ons ten val zou kunnen worden, geldt het
woord, „trekt het iu it en werpt het van u", het is u beter, geestelijk verminkt tot het -leven in te gaan, dat het verminkte heerlijker dan ooit kan
herstellen, dan harmonisch ontwikkeld, aesthetisch gevormd, uwe ziel te
verliezen.
Wie door een gevoeligen ethisohen zin, iets anders dan ben-epen talmudlisme, gelen d wordt, negeere tegenover zijn -leerlingen „de subtiele,
delicate ikunst, getuigende van de verfijnde beschaving, die jhet monopolie
is van -den -echt Franschen geest", als een „Haags!ch" oordeel luidde, in
,.,den gulden Winckel" aldus in rond „Holfl'anddsoh" vertaald: „Ieder
opvoeder zal er wel aan doen, de jonge levens aan zijn izorgen Loevertrouwd, zoolang m.ogelijik 'het zoete, zieelbederven-de vergif te onthouden,
dat in deze ,,'creatie" met kw'istige hand wordt aangeboden." Zoolang
iniagelijtk. Want nog altijd stijgt het gebed omhoog: „Ik bid niet, dat Gij
hen uit de 'wereld wegneemt, maar dat Oij hen bewaart van den booze."
-

,

,,Wat .zoekt gij voor ruw 'kin-dren? Ve- litg+heid,
Z-ooal's 'op aard geen mensch is weggeleid?
Afsnijding van verzoeking en gevaren,
In stilte werkzaam en alom verspreid?
Neen! Zoekhun wijsheid, -kracht, zelfstandigheid,
En leer hen, zich te wachten en te waren.
Bestel hun moed en waapnen, tegenwicht,
Gevoel van verantwoordelijkheid en plicht,
En prent hen in, het oog dat, altijd open,
Ook voor hun welzijn waakt, gelijk zij 'hopen,
Als 't alziend oog te ontzien!
Waar dit -niet baat,
Baat -niets, en wat gij anders aanvangt, schaadt."
Dit woord van Beets geeft antwoord op de vraag ,naar de verhouding
van aesthetisohe en izedelijik-godsdienstige -opvoeding. De laatste kan de
-inwerking der eerste, 'waar die verderfelijk 'zou kunnen zijn, vooruit
onschadelijk maken. En dit is het eenige niet. „Soyez chrétiens", zegt
-
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Vinet, „pru:isque la littérature ne l'esst pas, eest tout ce que je puis vous
dire, et comptez qu'elle ne saurait être pour personne autant que pour
un -chrétien, instructieve, lu^mineuse et féoonde. Peut-être faut-i,l etre chrétien pour bien lire Mo-lière et la Fontaine, pour les bien comprendre,
c'est à dire mieux qu'eux-;mêmes ne se sont c{ompri.s."
De 'dienst van ,het s,ch-oone is nog niet de dienst van liet theilige. Aesthetica is igeen religie en wordt (het -ook nooit. Dat te erkennen is geen
onwaarachtige idierbaarheid, (maar is evenmin vrijstelling -der verplichting
tot Ihet aankweeken van !het aesth'etisch gevoel. Dit toch staat voor mij
vast, tot 'het wezen van het zware Christendom behoort ook schoonheid,
en waar de twee-eenheid gevonden wordt van goddelijken inhoud en
meen+sóhelijken vorm, 'geeft naar leen woord van Shel'ley de geest van ,het
s-Ch'oone ,zijn rw-ij'ding aan aal wat door hrem wordt -bestraald.
In azijn ,,Beteekenis van 'de kunst voor het zedelijk leven", 'zegt A lard
Pierson, nadat hij getracht heeft, aan te toonen, dat de geest in 'het
geloof evenmin duurzame bevrediging vindt als in de iwetenschap : „Daar
is een 'wereld, waaruit al wat onzedelijk is, 'd. . al wat onnatuurlijk is, ten
strengste blijft gebannen. Daar -is een werelid, waarin geen wanklank
=behoeft te worden vernomen, 'waarin geen tegenstrij'digheid -ons mag
-kwellen. Het lis de werelid %der kunst. Zie hier, o Geest, ;uw rijksgebied,
deze is een einde aan ruw vernedering, aan 'uwe afhank^e.lijkheiid......"
Maar smet ilhetoriica, 'zelfs mét . aesthetisc.he rhetorica, wordt de 'wereld
niet van de ,zonde verlost! „Lorsqu.e -l'innocence !en larmes se retira de
notre 'm'onde, elle rencontra sla poésie sur Ie seui.l; elles passèrent a cóté
l'une d.e l'autre, se do nnèrent un regard et poursuivirent leur chemi'n,
1'"une (vers les oieux, 'l'autre vers l'.h.abitati.on ides Ïhammes", schrijft Vinet
in )zijn Mélanges. Maar dat is niet het ;laatste woord der historie. Er is
niet alleen een verloren, er is pook een herwonnen paradijs. En -daarom is
het roeping van wie gelooven in Hem, 'die alle ;dingen tot één zal maken,
izich een opvoeding tot -ideaal te stellen, waarin net ethische en het
aesthetische +harmonisch 'zijn verbonden.
P. O.
N.
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N EH E MI AR
(Proeve van Bijbelsche karakterstudie).
II.
Al dadelijk gevoelde hij, welke moeilijkheid gelegen was in het ondergeschikte van zijn positie. Zijn (meester :moest het toestaan. Vandaar zijn
bede: „:och Heere, doe het toch uwen knecht heden Wel gelukken, en
geef .hem barinhartighei-d voor het aangezicht dezes (mans" (hfdst.
1 : 1 1) . Deze -man, dat was de ,koning Arthasasta, in de ongewijde geschiedboeken Artaxerxes geheeten, welke naam „groote heer scher" beteekent. Er azijn er drie koningen van dien naam in Perzië geweest. De
hier bedoelde zal Artaxerxes II geweest zijn, de zoon van den koning
Xerxes of Ahasveros, -dien we uit het boek Esther kennen; hij regeerde
van 465 tot 424 voor Chr, en wordt geroemd yam zijn rechtvaardigheid.
Niet gemakkelijk was ;het, om de toestemming van den +koning te verkrijgen, want het was Teeds .moeilijk, hem te naderen. Het Perzische (hof
onderscheidde zich door een streng ceremon iëel, waardoor de vorst
haast ontoegankelijk was voor zijn onderdanen. Hij leefde in de strengste
afzondering. De schare hovelingen verdrong .zich aan de -deuren van zijn
vertrek, maar wie het waagde, onkgeroepen voor den koning te .verschijnen, werd op staanden voet ter dood gebracht, tenzij de koning hein
gratie verleende. Buiten het -paleis ging de ikoning rooit te voet, en binnen
het paleis werden op zijn weg tapijten uitgespreid, die door geen anderen
voet mochten betreden worden. Als hij in een wagen uitreed, werden de
wegen 'met mirtentakken bestrooid, terwijl men van afstand tot afstand
wierook brandde. Gewoonlijk gebruikte de vorst zijn maaltijden alleen;
had ihij bij uitzondering eens .dis^chgenooten, dan aten zij op den vloer,
terwijl de koning op een vergulde rustbank lag. 1 loe onder deze omstandirgh eden -de toestemming des (konings te verkrijgen?
Maar Nehemia wist, wie het Ihart :der koningen neigt als waterbeken;
wat hij kan, is bidden, en -hij vraagt om „barmhartigheid voor het aangezicht dezes mans", en of God het „hem wèl moge doen - gelukken"
(N.eh. 1 :-:L1).
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Daar zit dekoning. Ziet ge, dat zijn eene hand langer -is dan de andere?
Hij dankt er den bijnaam aan: Longimanus, d.i. Langhand. Draagt hij
,misschien ook {den purperen mantel, met ,gouddraad doorstikt; (den broek
van purperstof; den gouden gordel; in één woord ,het weelderig kostuum,
dat een waarde had van 26 millioen gulden (Streekfusz) ? De °koning
merkt de droefheid van zijn schenker. „Waarom is uw aangezicht treurig?" Nehemia vreesde : de hofregel verbood, om droevig voor den koning
te verschijnen. „Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de -stad
•mijner vaderen woest is?" „Wat verzoekt igij nu?" vraagt de koning, en
de koningin, nevens -hem, luistert belangstellend toe. Nehemia, in de
voorgeschreven houding, spreekt zijn begeerte -uit. Ook een Christen
houdt zich aan de regelen der beleefdheid; en wie den Perzischen koning
iets verzocht, moest 'dit doen met het aangezicht ter aarde, en de handen
verborgen in de ,mouwen van het gewaad, neergebogen in het stof. Uit
Nehemia's ziel -rijst met de snelheid der gedachte een schietgebed opwaarts; „toen bad ik tot Ood van den hemel" (hfdst. 2 : 4). Dekoning
overweegt; hij vraagt, hoe lang 'het zal duren, en geeft -hem verlof voor
den tijd van twaalf jaar. Nu schept Nehemi-a moed, -en hij durft :meer vragen. Hij vraagt brieven van aanbeveling aan de landvoogden; hierdoor
zouden de ,koninklijke an* tenaren, die den tempelbouw tijdens Jozua en
Zerubbabel zoo hadden tegengewerkt, :op zijn zijde komen. Hij vraagt
hout uit des konings lusthof, volgens het gevoelen der Kantteekenaren
het gebergte Libanon met zijn overvloed van cederboomen. En de koning
geeft hem al wat hij vraagt; hij geeft hem ook een vrijgeleide van oversten
en ruiters, om hem onderweg te beschermen; en hijbenoemt hem tot
landvoogd van Juida, om met volle autoriteit te kunnen optreden (hfdst.
12 : 26) . En Nehemia, wel verre van deze gunstige beschikkingen aan
zijn ei gén invloed of zijn diplomatieke gaven toe te schrijven, ziet er
aanbiddend de hand Gods 'in; „de Koning gaf ze mij, naar de ,goede hand
mijns Gods over mij." Een nieuw tijdperk begint in Nehemia's ,leven. Van
ondergeschikten functionaris wordt hij Leider, autoriteit. Zoo verlaat hij
-de vorstelijke residentie.
Vaarwel, Susan, niet uw marmeren paleizen! Onze schreden richten
zich naar uwe poorten, o jeruzalem.
Het is hier de plaats, om iets dieper in te gaan op het eigenaardige
van Nehemia's persoonlijkheid. Ieder mensch heeft iets eigendommmelijks,
dat 'hein van anderen onderscheidt. -Gedeeltelijk is het aangeboren, en
,
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een gevolg van ,zijn lichamelij+ken toestand; igedeeltelijk ook is het ecn
,gevolg van zijn ervaringen, en heeft hij het zich in den strijd des levens
verworven. Dit laatste inoemt men zijn karakter; het vormt zich langzameiihand; bij een kind is het nog niet aanwezig. Het eerste echter, het
aangeborene, noemt men temperament; bij een -kind treedt -het Breeds aan
het licht; het karakter vormt !zidh later in verband ,met !het temperament.
Samen komt i.r . ;deze twee de scheppingsgedachte Gods aan het licht,
zooals die :in ieder mensch afzonderlijk verwezenlijkt is, en zijn eigenaardige persoonlijkheid verklaart.
Nu (heeft men van 'oude tij-den af -opgemerkt, dat bij somfmigen het
weten, bij anderen thet doen op den voorgrond treedt. Er zijn mannen var:
kennis, en er zijn .mannen van de .daad. Onder hen, die in -de eerste plaats
weten en 'denken, 'bestaat verschil : sommigen 1denken :snel, anderen langzaam. Evenzoo lis ihet 'bij ide mannen van -de daad: ssommigen handelen
snel, anderen langzaam. Dienovereenkomstig heeft men de -mensdhen
eeuwen lang in vier categorieën verdeeld. Wie snel -denkt, heeft een
sanguinisch temperament; wie langzaam denkt, een melandh^olisdi. Wie
snel -handelt, +heeft -een cholerisch; wie langzaam handelt, een flegmatisch
temperament. Ofschoon deze .klassifi'catie later nog pop verschillende
wijzen meer yin bijzondetheden gis uitgewerkt, willen we ons nier bij de
oude verdeeling in vier temperamenten !bepalen, en #daarbij in het -oog
(houden, -dat -niemand de eigenschappen van één 'der temperamenten
zuiver en onvermengd vertoont. Asl's we dus iemand sanguinisch, nnelan-aholisch, cholerisch of fleegmati.s.oh noemen, beteekent dit alleen, dat de
eigenschappen van dat bepaalde temperament bij hem op den voorgrond
treden.
Dit in (het oog houdende, treft het ons, hoezeer bij Nehemia de eigenschappen van {het cholerisch temperament aan het .licht treden. Hij is een
man van de daad, daarbij geen man van het snelle tiandelen. ;De cholericus,
zoo lezen we, kent „hevvgen toorn, diepe -droefheid, uitbundige blijdschap". „Een eenvoudig ;leven 'lacht fhem toe" (.Douwes, Bew.ustizijnsverschijnselen, bid. 59). We ,zullen inog vele malen gelegenheid hebben,
om op -openbaringen van 'het cholerisch temperament bij Nehemia te
wijzen, en achten -dit van belang, omdat het -ons :zijn geheele persoonlijkheid en zijn levensopen^barin'g des te :beter doet begrijpen. vergeten we
vooral niet, 'dat de 'gel-oovige levenslang tegen 'de !gebreken van zijn
temperament zal strijden, ja, jdat het mogelijk zal blijken, die gebreken
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in imeerdere of mindere mate te overwinnen door den omgang met Gold.
Handelt de cholericus, volgens Douwes, meestal ,zonder veel overweging", Nehemia niet al,zoo. Te Jeruzalem aangekomen, wacht hij
bedachtzaam drie dagen, maar dan -kan fhij ihet ook niet langer uithouden.
We denken +hier aan het -woord van Prof. Hooedemaker ion -zijn lezing over
de temperamenten : „,de cholenic^us zet zijn aandoeningen, na kort beraad,
in fdaden om."
En dus -gaat Nehemia zich nu allereerst zelfstandig overtuigen van den
toestand van -volk en stad. „En ik gaf geen +mensch te ikennen, wat mijn
God -in (mijn hart .gegeven had, om aan Jeruzalem te doen" (2 : 12) : wie
van grooteplannen zwanger gaat, -loopt daar n.iet ►mee te koop! Bij nacht
verlaten eenigge mannen de stad door de gescheurde meuren en de verbrande poort aan de westzijde. Eén hunner zit op een muildier; dat is
Nehemia. Zwijgend trekken zij rondom +de stad, en aanschouwen het
verval en de verwoesting: de (gapende scheuren in de muren; 'de massa's
puin en stofhoopen, waar vestingwallen moesten zijn (4 : 2) ; op één punt
was er zelfs „geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan"
(2 : 14), ,zoo'dat hij omoest afstijgen.
Z66 ,zag ede stad er 'uit, en de geestelijke toestand van ►het volk beantwoordde daaraan. Welk leen afval, :welk een verwereldlijking! De grenzen
waren uitgewischt. De heilige Wet OOods was ►onbekend; -de groote feesten werden niet gehouden; het sabbat.s- en jubeljaar niet in acht
gen-olmen; er zwaren Joden in slavernij !bij de heidenen (5 : 8) of ook
!zelfs (bij hun eigen broederen (5 : 7). De tienden werden niet opgebracht,
- de eerstelingen niet geofferd. „Het besef van een heilig volk te zijn, was
geheel i ngesl u i'merd" (Van Ande►l) . Zelfs bij de priesters en levieten
.heerschee een wereldsche geest, tot in het lhooge priesterlijk geslacht;
zoodat weinig tijds later de profeet (des Heeren kon zeggen : ,,gij .priesters, verachters mijns Naams" (Mal. 1 : 6). Wie indezen toestand als
reformator zou optreden, ondernam inderdaad een reuzentaak, en dat
deed Nehemia.
Maar - God kiest altijd zijn geschikte werktuigen: Nehemia was geen
man, die stil ;kon zitten; hij wist van aanpakken; hij was een tman van de
daad, een ►man van actie en initiatief. Zoo zijn de cholerici; „doen -is hun
een behoefte" (Douwes, bl. 59), -zij +handelen snel, en doen afgedane
zaken (hfdst. 5:12, 13) .
Aanstonds richt eiij zich tot 'de edelen en 'overheden, de opzichters
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en stadsbou+wmeesters (Néh. 2 : 16 ikantt.), en wekt hen -op tot den
arbeid: „komt, en laat ons jeruizalemis imuur opbouwen, -opdat wij niet
meer een versmaadhe.id zijn" (vs. 17) .
Het is wonderlijk, welk een -invloed een woord, uit diepe zielsovertuig ing geboren, in . al (zijn -soberheid welsprekend, op ;de +menigte heeft.
De Fransche !dichter Lamartine, staande op de trappen van tiet stadhuis
te Parijs, wist. door zijn machtige taal de woedende volksmenigte in de
Februari revol.utie te bedw.i►nigen; de Italiaan Gaibriële d'Ann+un+zi.o 'stortte
zijn volk yin den heitlioozen ikrijg. Ook bij Israël .zien uwe a de macht van het
woord, waar ier pop 'Nehemia's stem moed vaart in jde onverschillige en
terneergeslagen 'harten; ,,zij sterkten hunne handen" (vs. 18). De deelname aan het bouwen wordt algemeen, en er heerscht heilig enthousiasme
bij 'het werk. Nehemia zal niet verzuimd .hebben, er op te wijzen, dat 'deze
arbeid „dienst des Heeren" was, gelijk hij het uitdrukkelijk noemt «hfdst.
3 : 5). In (hoofdstuk 3 teekent hij breedvoerig aan, welk !deel van eden
arbeid ;door -ieder werd verricht; ja waarlijk, arbeid voor 'het Koninkrijk
Gods, hij :zij nog 'zoo bescheiden, wordt niet vergeten, maar in Gods
gedenkboek aangeschreven. En geloof +maar vrij, dat Nehemia, de ,man
„met daden in de vuisten", bij al dit werk geen b l.00t toeschouwer was,
maar zelf 'mee vooraan stond. Zouden we .zoó niet hfdst. 7 : 1 hebben op
te vatten: „En -het geschiedde, als de muur (gebouwd was, dat iik de
'deuren -oprichtte"?
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Denk- echter niet, wanneer ge uw levenstaak hebt aanvaard, en ge u
aan uw roeping 'hebt -ov ergegeven met al de fkraoht, die :in u is, -dat het
u gegeven 'zal zijn, voortaan ion(gestoord het ,zoete te genieten wan eden
anhei_d, di e u ,lief is. Ook in dit -opzicht (zijn „veel wederwaardigheên des
'vrom-en lot". Ze komen van buiten, :ze komen van binnen; -en spreiden
somwijlen een nevelfloers over den 1helderen hemel van uw ,zieleleven.
Z oo ging het ook bij Nehemia.
Van buiten kwamen de vijanden. iDaar was San'bal'lat -de H^oroniiet
( gehoortig uit H-oronaïm in Moab, en thans waarschijnlijk
landvoogd over - Sannaria). Zijn ionafscheidelijke 'metgezel was Tobia,
„ede Amm-onietisohe knecht", van 'wien vermoed wordt, 'dat hij, vroeger
slaaf, thans met de landvoogdij over de Ammonieten was bekleed. Als
„idritter !m B►unde" wordt nog Gesom 'de Arabier genoemd. Zoo'n waardig drietal kan heel -wat brouwen. . Zagen zij zich door Neize mia's streven
,

,

-

-

-

352
in hun plannen gedwarsboomd? Beoogde (hun +politiek toenadering tot
Egypte, om zich met behulp van dat rijfik van Periië los te scheuren, en
zagen zij in een versterkt Jeruzalem en een ,krachtige koningsgezinde
Joodsohe natie hinderpalen voor de bereiking van 'dat doel?
Hoe het zij, ze kwamen alras smet de vraag: „wat is dit voor een ding,
dat gijlieden :doet? wilt -gij tegen den koning rebell:eeren?" om straks
tot grievenden spot en ;bittere vijandschap over te -gaan. „wat doen deze
amechtige Joden?" zoo uitte Sanballat zijn hooghartigen schimp, en
To^bia antwoordde smaleend: „Zoo daar een vos (jakhals) opkwame,
bij zou hun steenen muur wel verscheuren". (4 : 3). Diep vlij.mmde deze
spot in Nehem,ia's teergevoelige ziel, maar had fhij uzelf ook eenige aanleiding gegeven? Fier had hij +geantwoord, bij fiet eerste verschijnen der
tegenstanders: „G-od van den hemel, die zal het .ons doen ,gelukken, en
wij, zijne knechten, zullen Tons opmaken en bouwen"; maar had het niet
eenni+gszins tartend geklonken, toen hij daarbij voegde: r, maar gijlieden
hebt geen deel, noch recht, noch -gedachtenis tin jer^uzal-cm" (2 : 16) ?
Had hij wel gedacht aan wat 'een wijs koning Israëls eens had gezegd:
„een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een smartend woord
doet den toorn ► oprijzen?" Oordeelen we niet te ►hard: hij ,besc^houwde -het
als een heilige verplichting, dat Gods stad door Gods volfik werd herbouwd. En hij zei het in woorden, zooals iemand !met een cholerisch
temperament zich somtijds laat ontvallen : pikant, vinnig, onnadenkend,
kwetsend rvoor anderen, -zoodat -de Sanballats +het nooit vergeten of ver-.
-geven. Hun spot doet (bij Nehem!ia toorn opbruisen, waarvoor een cholericius juist lzoo vatbaar is; maar zie nu, hoe Neheemia ►zijn toevlucht zoekt
in het gebed. „Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn, en doe hunne
versmaadheid wederkeeren op hun hoofd; want zij hebben u getergd,
staande tegenover de bouwlieden" (Neh. 4 : 4, 5). Zoo worstelt hij met
,zijn bruisende -drift; laten ave het allen zoo -doen! Met nieuwe -kalmte
toegerust, hervatten zij -den arbeid; ,;doch wij bouwden den muur"
(vs. 6). Als de vijand plannen beraamt, om Jeruzalem onverwachts te
overvallen, is Nehemia op zijn +hoede, en ook tegenover -de slisten des
vijands betoont hij voorzichtigheid als van -de slangen. Mensoh (blijft ►hij,
met al -de -gebreken van zijn temperament, maar hij zoekt kracht in het
gebed, en treffend zijn die -korte, ikernachtige beden, waarmee hij het
geschiedverhaalgedurig afbreekt. „N'u dan, sterk mijne ►handen" (6 : 9).
Meer bidden en werken, Nehemmi.a verzuimt geen van deze twee. Hij
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zondert zich niet, als de latere Doopersche richting, in mystieke werkeloos^h-eid af, maar hij gaat ook iniet in -dorre vleesohelijk ►heid top de
middelen steunen. „Vreest God, en houdt ►uw kruit droog", zeiden. onze
vaderen, en Nehemia kondigt, in dit dreigende -gevaar, ook aanstonds
de imQbilisatie af. Hij wapent zijn volk met zwaard, spies en boog, met
schild en pantser; hij bestelt -de wachten des daags en des nachts, en
beveelt -de zijnen am op ,het eerste geschal van de bazuin tot 'hem te
komen in de richting, van waar het signaal klinkt. Ondertusschen vergeet
hij niet, als een De Ruyter en -later een Hi-ndennburg, zijn kracht in het
gebed te zoeken; hij bemoedigt de zijnen smet 'het. kernachtige woord,
dat later onze zeeheld Witte Cornel'isz-oon de Witah zijn janmaats -voorhrield: „Vreest niet voor hun aangezicht, denkt aan dien grooten en
vreeselij„ken Heere, en strijdt voor -uwe broederen, uwe zonen en uwe
dochteren, ruwe vrouwen en u'we'.huizen” (4 : 14), en: „onze God zal
voor ons strijden" (vers 20). Zelf 'legt Nehemia zijn kleeding niet gaf, ;om
op alle geb.eur..lij;kheden voorbereid te zijn; en zoo doen ook zijn 'broederen, zijn jongelingen en de -mannen van de wacht; een iegelijk, zoo
lezen we, had zijn geweer en water (4 : 23). Het is te begrijpen, hoe
bezwarend al !deze omstandigheden waren voor d-en geregelden voortgang
van het werk, zoodat ode 'mannen, de Bene hand aan het zwaard, met -de
andere den truffel ,hanteerden, en de bouwers 'hun arbeid deden -met 'het
zwaard aan de heup gegord.
Gelukt het den vijand niet iin den weg van het geweld, hij zal met list
probeeren. Schijnbaar vriendschappelijk noo-digen Sanballat en Gesern
Neheraia tot een samenkomst iin het -dal Ono. Maar de ch-olerici zijn
,goede waarnemers", 'zoo lezen we in Douwes, en Nehemia doorzag
thunne .bedoelingen. „Zij dachten mij kwaad te doen" (6 : 2) ; hij sloeg
het beleefd af, en :bleef bij zijn weigering, ook toen zij de uitnoodiging
tot vier .maal toe herhaalden.
En -reken er nu op, wanneer ige op uw hoede zijt, dat de vijand tot
lage verdachtmaking en verachtelijke insinuatiën de toevlucht nemen zal.
Zoo zal hij trachten, uwe positie te ondergraven, uwinvloed tebreken
en uw werk te doen mislukken. Van Nehemia werd rondgestrooid, dat
het er hem om te doen zou zijn, 'zich .straks te laten 'uitroepen tot konin g
in Juda, en huichelachtig werd ihij nogmaals verzocht, daarover eens te
komen beraadslagen. Zijn eerlijkheid en nobele zin treft u hier, 'waarmee
hij al dergelijke voorstellen afsloeg. Wat te doen tegen dergelijke
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venijnige verdachtmaking? Krachtige tegenspraak: „er is van zulke zaken
als gij zegt, niets geschied, maar gij verzinnt,ze uit ww hart" (6 : 8) ; zeker,
er kan een tijd kropmen -om te spreken. Zich in kleinigheden hoeden ivoor
schijn des kwaads; maar afdoende is dit niet; de laster zuigt uit alles gif.
Het gebed (is - ongetwijfeld h-et hechtste bolwerk, gelijk bij Nehemia bleek,
en als vrucht van dat gebed, -gestadige, nimmer aflatende betrachting van
zijn plicht. Dan 'klinkt #het in de ziel: „wat beroemt gij u in het .kade?
Gods goedertierenheid iduurt toch 1den ganschen dag!" en ,het optimisme
des geloofs herleeft weer in al zijn stralende kracht. Nog fijner valstrikken werden hem ,geleegd; de vijand van Gads volk heeft nooit spionnage
en omkooping versmaad. Personen -unit ,de omgeving van Nehemia werden
omgekocht, en tooiden ieh nu met den schijn van vroo.mheidd. De vrouw
N:oadja gaf zich voor profetes uit; zekere Semaja ionnder ►de zich onder
den schijn van 'heiligheid af; en dan trachtten ze Nehemia te doen wanikelen. Zoo stelde Semaja ihem voor, zijn toevlucht te zoeken in -den tempel
uit vrees voor -de vijanden, maar Nehemia sloeg alles af. ,,Wie is er, die
in iden Tempel ou gaan, ,dat hij levend .bleve?" (6 : 11). „Daarom was
hij gehuurd", zegt Nehem ia, opdat ik zou vreezen, en alzoo doen, en
z:o-n di;gen; opdat zij iets zouden hebben tot een kwaden naam, -opdat zij
mij zouden honen."
En spijt .al.•deze tegenwerking -kwam de muur gereed iin 52 dagen
(6 : 15), tot verbazing van allen, zoodat zelfs de heidenen moesten erkennen, dat dit werk van God gedaan 'was (6 : 16) . De feestelijke -iniwij-ding
volgde: Nehemia herinnert er .later nog aan (12 : 27) .
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Hoe heerlijk zou het zijn, wanneer men in dagen van strijd en tegenwerking zich kon -verl'ustiigen en verkwikken in eden solidairen broederzin
van hen, die één geloof met ons deelachtig zijn. Dan ach, solidariteit
wordt zelfs onder de geloovigen dikwijls gemist. Ne!hemia ondervond het,
en terwijl hij zoo op zijn hoede moest zijn tegenover den vijand van ,buiten, waren -ook binnen den kring van zijn volk de bezwaren en teleurstellinngen vele.
Toen jde eerste 'gloed week, +kwam er al spoedig -verflauwing onder de
broederen (4 : 10). M+oedelooshe'id maakte zich van -de harten imeester,
-de ijver verslapte. Dat -zijn dan onvoorziene teleurstellingen, waarop het
idealisme niet gerekend had.
Onverdragelijker voor de Nehe'mia-naturen is nog de onverschilligheid,
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die zich bij velen open{baart; dat gemis aan geestdrift en bezieling; dat
koude -en berekenende egoïsme, waar alles, liefde voor Vaderland en Kerk,
bij achterstaan moet. Er waren er onder cle aanzienlijken van Juda, ;die
nog altijd in correspondentie stonden met Tobia, den sluwen Ammoniet.
!n het geheim hheul.den izij met ,den vijand; bezochten hem, en brachten
Ne^hemia's woorden tot 'heem over. De omstandigheid, dat Tobia ,en zijn
zoon Johanan allebei Joodsche vrouwen -hadden, werkte dit nog in de
hand. Onuitstaanbaar -zullen deze spionnen voor Nehemia geweest zijn,
wanneer zij den lof van Tobia in zijn aangezicht -verkondigden.
En dan de wereldgelijkvormigheid, die zich bij het volk -der Joden open.baard.e. Het Mammm;onitsme scheen hun hart reeds te omstrikken. Tijdens
een hongersnood hadden -de nieergegoeden een systeem van uitzuiging
gevolgd tegenover -den minderen man (Neh. 5 : 1-4). Er was sohandelij^ke -woeker bedreven. 'Om brood was geroepen, en gewetenlooze
speculanten hadden den minderen man afgeperst, wat !hem het liefste
was. Erwaren er, die hun huizen, akkers en -wijngaarden hadden moeten
verpanden, om koren te kunnen (koopen, en aldus steeds meer verarmden;
anderen hadden zware hypothecaire lasten moeten opnemen op hunne
bezittingen, om de belastingen op tijd te -kunnen voldoen (5 : 4). Zelfs
waren er, 'die zóázeer afhankelijk van anderen waren geworden, dat
hunne zonen en -dochteren bij de schuldeiischers in slavernij waren
geraakt (vs. 5). In één woord, het gansche sociale leven was uit zijn voegen geraakt, dat God toch, als Israël Wetgever en Koning, in de &urgerlijke Mozaïsche wetten, 'door instellingen als -het jubeljaar en andere
preventieve maatregelen zoo zorgvuldig had bewaakt. Het pauperisme
.openbaarde ,zich in-de samenleving, de afstand tussdhen rijk en arm was
*onrustbarend groot geword-en, en de verbittering en klassenhaat bleef
bij -de -onderliggende partij ;niet uit (Neh. 5 : 1) . Ziedaar Nehemia
geplaatst tegenover ede sociale kwestie zijner dagen.
Het treft ons, hoezeer hij in deze moeilijkheid partij kiest vóór de
sociaal zwakken. Niet te vergeefs roepen zij tot hem om hulp. Nehemia
blijkt -de ,,.man der kleine luyden". „Toen ik nu hun geroep hoorde, ontstak ik zeer" (5 : 6), -en mijn hart beraadslaagde in mij". Voelt gij, hoe
hij strijdt met azijn bruisende verontwaardiging? Niet zonder reden wordt
het ch►olerissoh-e -ook het toornige temperament genaamd, en .is het Fransche woord voor toorn nog „colère", wat van hetzelfde Grieksche
grondwoord afkomstig is. „Daarna", zoo lezen we, „twistte ik met hen,
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en ik belegde een groote vergadering tegen hen" (vs. 7), op welke vergadering hij hen.ongezouten waarheden zei. „Wij hebben -onze broederen,
die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht,
en zoudt gijlieden ook uwe 'broederen verkoopen? De zaak is niet goed,
die gijlieden doet; zoudt gij niet wandelen ,in de vreeze onzes Gods? Geeft
hun toch heden weder alles wat gij hun hebt afgevorderd." (vs. 7-11) .
Toen zeiden zij: „wij zullen het wedergeven; wij ullen zóó doen als gij
zegt". En Nehemia, niet tevreden met ijdele beloften, liet het hun bij
eede verklaren, in tegenwoordigheid der priesteren; hij schudde .zijn boezem luit, en zeide: „A,iz-oo so±hu dde God allen man uit, -die 'dit woord niet
zal 'bevestigen, uit zijn huis en uit zijn arbeid!" En de gansche gemeente
zei-de: „Amen!" (vs. 13).
Van Andelwijst er op, -dat Nehemia in zijn pogingen tot reformatie
vooral door de geringeren werd gesteund. Geen wonder, voorzeker. En
moest hij soms harde dingen zeggen, sde ch.olericus (zoo lezen we) is
grootmoedig: zijn boosheid wordt geen blijvende haat en wrok. Straks
is alles vergeven en vergeten.
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We komen hier tot een eigenaardigheid van °hetcholerisch temperament, die we ook een enkele maal bij Nehemia aan heflicht -zien treden.
„De eholericus", zegt Prof. Hoedenaker in zijn lezing over temperament
en karakter, ,,:is niet vrij van sterk zelfvertrouwen, en bezit groote vrijmoedigheid." Wie zal -ontkennen, dat Nehemia deze twee eigenschappen
vertoont? Geheel zijn optreden in deze tweede periode van azijn leven
getuigt immers van zelfvertrouwen, en vrijmoedigheid toonde hij reeds
tegenover -den Perzischen monarch. Ook in het dagelijksch leven kennen
we deze typen van 'personen: krachtmenschen, vol zelfbewustheid; die
u meer dan u lief is, vermoeien met het verhaal -hunner groote -daden;
wien het ,,ik" als ;op de .lippen bestorven ligt. „Voorts geschiedde het",
zoo verhaalt Nehemia, „als San=ballat en Tab ►ia en Gesem gehoord hadden, dat ik den muur gebouwd had......" en een weinig verder antwoordt
hij aan Semaja: ,,zou een Oman als ik vlieden?" (Neh. 6 : 1, 11). In het
dagelij'ksch leven -denkt men bij deze eigenaardigheid dikwijls aan
snoeverij en grootspraak; laat ons niet te haastig oordeelen. Menselhen
als deze zijn vaak zzóó vervuld van liefde tot -hun arbeid, en genieten zóó
van 'de da-den, die ze hebben !mogen verrichten, dat ze somtijds in hun
verhalen en mededeelingen niet eens rekenen met de mogelijkheid, -dat
-
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men hen van pocherij en grootspraak zou beschuldigen, en ze totaal
vergeten zich ook voor den schijn daarvan te wachten. Het is daarom
volstrekt niet gezegd, dat ze een ihoogmoedig hart • in -zich omdragen,
meer dan anderen, bij wie -deze eigenaardigheid niet zoo aan !het licht
treedt. Vergeten we vooral -niet, dat er ook .zoveel val.sche nederigheid
in de wereld is, en dat gehuichelde deugd erger is 'dan een argeloos -zichtoonwen-gelijkmen-is. Nehemia is -in dit opzicht eerlijk; dit blijkt uit zijn
gebed, 1hfdst. 5 : 19: „Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles wat ik
aan dit volk gedaan -heb." Noemt -gij dit pleiten op zijn goede 'werken?
dan deed Hiskia ,het ook, toen hij bad: „Och, Heere, gedenk toch, dat ik
voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen -hart gewandeld
iheb, en wat goed (in uwe oogen is, gedaan heb" (Jes. 38 : 3) en Paulus,
toen !hij .zeide : „Ifk heb den +goeden strijd geestreden" (2 Tiin. 4 : 7) . Het
zeltvertrfouwen ontsproot, bij Nehemia toch ook, iooals 'we gezien -hebben,
aan -zijn -innigen omgang met God: we zouden het een geheiligd zelfkunnen noemen. Zelfs kunnen -we verder gaan, en er op
vertrouwen kunnen
wijzen, dat ootmoed en nederigheid Nehemia volstrekt niet vreemd
waren. De -goede gezindheid des kon ings schrijft -hij toe aan „.de goede
hand Gods" (2 : 8), !en het werk van -den bouw, zegt hij, was „'van onzen
God gedaan" (6 : 16), hij #beroemde er zich zelf niet op.
Toch moest .hij soms, waar 'het er om ging, -om lauwheid te beschamen,
als later Paul-us „roemende onwijs" worden. En -dan - komt ge te :lidoren,
wat ge anders niet zoudt vernomen hebben. Nehemia was een zeer
bemiddeld +man. Koninklijke -gastvrijheid oefende hij : van de J-oden en
van de heidenen zijn er, naar we lezen, 150 man aan ;zijn tafel -geweest
(5 : 17), die tot hem kwamen om de godsdienstoefening of als berichtgevers (Kantt.). Al den tijd, dat hij landvoogd was, -leefde hij uit eigen
middelen, en .hief van het volk geen lasten, waartoe hij het recht -had
bezeten (5 : 14, 15). Van zoo iemand nemen we thet niet kwalijk op,
wanneer hij de zelfzuchtigen -op. zijn voorbeeld wees: „vorderen wij ook
sgeld len koren van hen?" (vs. 10).
Bovendien is het opmerkelijk, dat hij zich jzelf in de laatste hoofdstukken Hattirsatha noemt, d.i. gouverneur ( hfdst. 8 : 10 en 10 : i) . En
wat leest ge nu N.ëh. 7 : 70? „Een deel nu van de hoofden der vaderen
.gaven tot het werjk, Hattirsatha gaf tot den schat, aan goud duizend
drachrmen, vijftig sprengbekkens, 530 -priesterrokken." Als Nehemia met
deze daad te koop had willen loopen, zou hij zijn waren naam ,niet hebben verzwegen.
-

-

-

-
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Dan vergeet hij ook niet, -op zijn trouwe broederen en vrienden te
wijzen. Personen als hij spreken -ook van de daden van anderen! Zoo 'in
ihfdst. 7 : 2 over -Hananja, den overste van den burg. te jerulizalem: „hij
was een man van getrouwheid, go dvreezend +boven velen". En in hfdst.
3 : 20: „na lhem verbeterde zeer vuriglijk Baruch, de zoon van Zabbai".
Oelij:k men ziet, wist hij -ook anderer toewijding te waardearen.
,

-

In -de laatste (hoofdstukken van zijn boek zien we hem inzonderheid
met de Reformatie der Kerk bezigg. De viering der groote feesten wordt
fhersteld, en voor die van den Sabbat gewaakt; in de !bediening van
priesters, levieten, zangers en portiers wordt weer orde en regel
gebracht; de opbrengst der eerstelingen en tienden geregeld. Nehemia
toont hier zijn organiseerend talent zoowel als ;zijn consciëntieuze nauwkeurigheid: wie zijn afkomst uit het priesterlijk geslacht niet (bewijzen
kon, werd als onreine van het Priesterdom geweerd (7 : 64) ; Nehemia
liet zich te dezen opzichte niet door persoonlijke sentismenteele overwegingen leiden. Op reformatie des harten drong hij aan; vandaar die
vast- en boetedagen; dat voorlezen der Wet; die publieke ;belijdenis van
zonde; idie nationale bekeering, waarvan een verzegel-de oorkonde werd
opgesteld, en ten slotte het wegzenden van de vreemden. Eigenaardig,
.hoe Nehemia zich bij de publieke voorlezingen der Wet bescheiden
terugtrekt; !hij voelt als vertegenwoordiger der wereldlijke macht, dat
de Kerk niet onder de overheid behoort te staan; +h ier treden Ezra en de
levieten op den voorgrond; Nehemia laat ieder op zijn wettige plaats,
ofschoon hij ook, op zijn plaats, ;de samenwerking zoekt. Door al deze
maatregelen werden -orde en rust hersteld, en (zoo lezen we) „^gansch
Israël woonde in hunne steden" (7 : 73).
-

-

Maar nu kunnen we ons ook voorstellen, wat het voor Nehemia moet
geweest zijn, toen hij, aan -het -hoof des koning te Susan wedergekeerd,
en opnieuw verlof gekregen hebbende, na korte afwezigheid weer in het
land Juda terugkwam, en daar imoest aansdhouwen, dat veel wat hij met
moeite had tot stand gebracht, weer was verdwenen. Vernietigend moet
-die gewaarwording voor hem geweest zijn; was idàt nu van zijn werk
overgebleven? En is' het diepste verlangen van den gel-oovi.ge dan niet:
„Neen, niet mijn naam, slechts mijn werk ;zij gedacht"?
Niet -dat de Samaritanen intusschen, *zij het voor een deel, de Wet had-
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den aangenomen, en een tempel -ap den beng C eriz'iim bij Sichem hadden
gebouwd, behoefde Nehemia te verontrusten; deze concurrentie -dwong
tot afbakening der grenzen, en opende, zoo zegt een uitlegger, een
kanaal, waardoor verslapte en afvallige elementen konden worden afgevoerd (Van Andel). Maar Eljasib de hoogepriester had zich verzwagerd
met Tob.ia, en had hem een .kamer afgestaan in de voorhoven des Tempels; de Levieten -werden niet onderhouden (12 : 10) ; op den Sabbat
allerlei arbeid verricht en handel gedreven; er waren weer vreemde
vrouw-en genomen. Met kracht trad Nehemia tegen al die misstanden
op; -hij reinigde den Tempel, herstelde de tienden en stelde schatmeesters
daarover aan (12 : 13) ; nam strenge maatregelen tegen de Sabbatsschennis. Er kunnen van die oogenblik.ken zijn, waarin het gaat om de
vraag: er ènder of er boven; en j dan mengt zich, in den roes der
opwinding, zoo licht vreemd vuur op het altaar. Was dit ook bij Nehemia
het geval? Hoort, wat hij bij -het mededeelen van deze dingen bidt:
„Gedenk mijner ook in dezen, to -mijn God, en verschoon gymij naar de
veelheid uwer goedertierenheid" (11 : 22). Een priester was gehuwd
met een dochter van Sanballat; „daarom", zoo leest ge, „joeg ik hem
van mij weg" (12 : 28). Heilige ijver voor het Priesterdom en het Huis
(gods verteerde Ne^hemia (29).En hij twistte met -degenen, die vreemde
vrouwen hadden genomen, en (zie vers 25) hij „vloekte hen, en sloeg
sommige mannen, en plukte hun het haar uit"...... Als een -ontketende
orkaan had de toorn bij hem gewoed.
De man niet een cholerisch temperament, zegt Douwes, heeft sterke en
afwisselende aandoeningen; 'vroolijkheid en droefheid volgen elkaar dikwijls op. Het doen is den cholerici een behoefte; ze zijn echte propagan
disten. Ze zijn practisich en handelen snel. Het zijn igoede waarnemers,
die .vooral oog !hebben voor de werkelijkheid.
Robuste menisschen met sterken lichaamsbouw, zegt prof. H!oed.emaker,
zijn dikwijls cholerisch. En -de wijsgeer Kant verklaart, dat de cholericus
heethoofdig is, en gemakkelijk ontvlamt als leen stroovuur. Als lgebreken
van ddit temperament worden dan ook 'opgegeven: sterke neiging tot toorn
en opvliegendheid; te groot zelfvertrouwen; en de daden „verliezen zich
wel eens in woorden, en bijgevolg in grootspraak" (Hoedemaker). Maar
erkeni wordt ook weer, dat de cholerici „eerlijk en waarheidlievend" zijn.
Voorzeker :is dit. laatste bij Nehemia het geval. Zijn boek doet onwille-
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keurig denken aan een auto--b.iographie. Ofschoon de inspiratie van eden
Heiligen Geest (als aautor primarius) in haar volle recht latende, vinden
we toch, dat er een sterk persoonlijk stempel op dit boek ligt. Met beminnelijhke open-hartigheid teekent de schrijver ziiah zelf in .zijn deugden en
gebreken. Hij veinst niet, en -verbergt niets. In hem zien we bewaarheid,
wat Kant schreef: „een ;cholerisch temperament ;maakt iemand niet
gelukkig; het prikkelt bij-na altijd tot verzet."
„Nehemia is altijd te prijzen", ,zoo julchte eeuwen na hem Jezus
Sirach, „hij iheeft -de verwoeste muren weder opgericht, -en de poorten
gezet, en onze huizen weer gebouwd" (49 : 15).
Nehemia zelf denkt -daar anders over. De laatste !z)in van zijn boek is
een bede om genade. „Gedenk mijner, mijn God, ten goede!" Dat is, zegt
de Kantteekening, niet omdat ik iets verdiend heb, maar omdat Gij
beloofd hebt, uit genade te beloonen, wat #goeds men aan uw volk doet.
Genade 'was -ook -voor Nehemia het laatste woord. En met die betuiging
legt hij zijn pen neder.

Vlaardingen.

T. VAN DER Kooit.
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