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GOEDE EN SLECHTE KINDEREN.
(Gelezen in de vergadering van de Vereeniging voor
ChristeWke Paedagogiek op 9 April 1920.)
Eigenlijk behoor ik hier niet ite staan..Wat ik over mijn onderwerp kart
zeggen, Is niet zoo heel veel. Dat ligt niet a-an het on'derwerp. Maar dat IIgt

aan mij.
Toen het mij ter behandeling werdd opgegeven, meende ik, dat 1k
inderdaad er wel wat over te zeggen had. Maar na een vrij langdurige
bestudeering van ,de stof, ben ik niet so klug als wie zuvor, maar veel
minder klug. Het ,lijkt me toe, alsof 1k er heelemaal niets meer van weet.
Alsof de raadsels zich vermenigvuldigen. Alsof het niet moge.lijk is met
eenige beslistheid over goede ,en slechte kinderen te spreken. Al's het U
straks dan voorkomt, dat ik niets omtrent mijn onderwerp gezegd heb,
neem het me idan niet kwalijk. Het is mu inderdaad ook -zoo gegaan. Vol
toog ik heen, maar 'leidiig ben ik wedergekeerd. Het vraagstuk van ide goelde
en ide slechte kinderen is voor mij niet helderder geworden, eer minder
fielder. Het heeft muj geplaatst voor onoplosbaree raadsels. De studie -er van
.heeft mij doen inzien, ►dat er op het terrein van goed en slecht onnoemelijk
veel met de phrase gewerkt wordt. Dat we intultief misschien nog voelen,
wat goed is len wat slecht, maar dat we met de bewuste, wel-omlijnde
bepaling niet anders doen dan moeilijkheden verplaatsen. Dat theoretische
en praktische waardeering van -den mensch -en van ons-zelf veelal nog al
wat verschillen en dat we vooral in onze opvoeding -door het overbrengen
van een theoretische misschien moet ik zeggen theologische onder.sccheidin^g van goed en kwaad op, een terrein, waar ze niet thuis hoort, aan
onze kinderen schrikkelijk veel kwaad kunnen doen en inderdaad doen.
Ik ben niet bevoegd te spreken over abnormale kinderen. En toch heeft
mij de bestudeering van mijn onderwerp telkens weer gebracht op het
terrein van het abnormale. op dat iterrein vond ik de kinderen, die door de
-maatschappij als slecht waren geoordeeid. Ik vond er de Ieugenaars, de
:dieven, de ontuchtigen, de twisters. De kinderen, wier afwijkingen zoo groot
waren, dat ze nit hun gewone omgeving gebracht moesten wor-den en in een
inrichtiing geplaatst. Die kinderen * waren abnormaal, afwijkend van hot
normale, van den norm. De overige kinderen waren natuurlijk niet alle
normaal, , maar ze sto-nden toch dichter bij den norm.
,

,

,

,

,

Ligt de onderscheiding tusschen -go ede en sl.echt-e kinderen daar, waar die
Iigt tusschen normale en abnormale? Niet geheel en al, want het onderscheid tusschen goed en slecht ligt op het terrein van het zedelijke, terwiji
de onderscheiding normaal en abnormaal ook het intellectueele en het
lichamelijke omvat. Bij het onderzoeken van deze terreinen, komen we ook
alweer tot de vraag, of inderdaad een -deugdelijke scheiding to maken is
tusschen het lichamelijke en het geestelijke. Als ge maar even een boek over
zielsiziekten in den kinderleeftijd ter hand neemt, dan overvalt u die vraag.
Theodor Ziehen schrijft, nadat hij voor den kinderleeftijd .dezelfde indeeling
als voor de latere leeftijden heeft aanbevolen, n.1. in psychosen met intelligentiedefekt en psychosen zonder intelligentiedefekt, en nadat hij het
in t elli gen ti e d e f ekt heeft gedefinieerd als : ziekelijke armoede aan herinneringsbeelden of voorst-ellingen en associatieve voorstellingsverhindingen :
,,De defe'ktpsychos en, d.w.z. de psychosen met intelligentiedefekt, zijn
namelijk zonder uitzondering tegelijk daardoor gekarakteriseerd, dat bij de
sectie steeds mikroskopisch en dikwij ls ook reeds makroskolpisch
ziekelijke veranderingen van de schors der groote hersenen kunnen
worden aangetoond."
Di't blijkt =hieruit wel, dat defektpsychosen hun oorzaak kunnen vinden op
hot terrein van het lichamelijke. Als het waar is en -dat mogen we op
gezag van Theodor Ziehen wel aannemen, dat intelligentiedef-ektien altljd
gepaard gaan met ziekelijk e veranderingen van de hersenschors, dan list
het -voor -de (hand, dat hier zooals zoovaak het lichaam grooten invloed
oefent op den geest en dus de terreinen van het geestelijke en het
lichamelijke voor ons nog niet juist kunnen worden begrensd.
Misschien is het bij de tweeede gro-ep wat gemakkelijker. En kunnen +inderd aad de psychosen zonder intelligentiedefekt geheel van lichamelijken 'd.i.
stoffelijken invloed worden losgemaakt. Moeten we de defektpsychosen dan
al als organische psychosen beschouwen, mis-schien brengt de tweede groep
ons op zuiver geestelijk terrein. Inderdaad erkent Ziehen, ddat bij
psychosen zonder intelligentiedefekt met behulp zelfs der fijnste metho'den
geen mikroskopische of makroskopische veranderingen in 1de hersenschors
zijn to constateeren. Het gaat hier niet om het wegvallen van voorstellingen
en verbindingen van voorstellingen, maar over abnormaliteiten in het verloop der voorstellingen, van de stemming, enz.; hier hebben we niet te doers
met verwoestingen van de lelementen zelf, maar met storingen in hun
funktie. Ziehen beweert dan, dat het van zelt spreekt, dat er ook voor dew
storingen een materieele verandering aan te nemen is; dat is echter geen
wetenschap meer, die hem zoo idoet spreken, maar dat is zijn geloof. Een
goloof, dat we hem kunnen gunnen, als het zich maar niet aandient als
,
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w'etenschap. Hij erkent zelf, dat in elk geval de materieele verandering zoo
gering is, dat ze in ide meeste gevallen volstrekt niet is aan te wijlzen. Hij
vermoedt,1dat ziekelijke veranderingen in den bloedsomloop der hersenen,
waardoor ontoereikende voeding ontstaat en dus overspanning der herseiien, storingen in de werkzaamhei'd der hersensehors 'tengevolge moeten
hebben, maar, zegt hij vender : deze storingen in den bloedsomloop laten
zich aan het lijk niet idemonstreeren en nog minder de 1door deze storingen
v'eroorzaakte fijne veranderingen in het schorsweefsel.
Hieruit trekt Zie'hen nu de conclusie, dat de grens tusschen defektpsychosen en psyohosen zonder intelligentiedefekt -niet scherp te trekken
is en hij lgeeft als voorbeeld de werking van een vergift, dat bij zwakke en
korter inwerking een funktioneele psychose doet ontstaan en bij langere en
sterkere werking een intelligentiedefekt te voorschijn roept. Bovendien, zegt
hij, staat 'de grens niet vast, omidat we nu • door onze on'derzoekingsmethoden -er in gesliaagd zijn bij enkele psychosen, die vro-eger 'als
funktioneel golden, fijne veranderingen aan te wijzen. En voorts ook bij
zuiver lichamelijke ziekten bestaan er geen scherpe grenzen. Waarom
zullen wij ze dan bij geestelijke ziekten verlangen?
,

,

,

We zijn door Ziehen in groote moeillijkheid gebracht. Als we van goede
en slechte kinderen gaan spreken, verwachten we een scheiding op het
terrein van het zedelijke. Maar vragen we nu voorlichting van hen, die
studie van deze dingen gemaakt hebben, dan komen we niet vender. Z ehen
beweert -toch niet meer of minder dan dat het terrein van het zedelijke en
dat van het verstandelijke voor deze kwestie iniet zuiver te scheiden zijn.
En verder, dat we voor Rieder geestelijk defekt kunnen vinden of verwachten:
een stoffelijke oorzaak.
We staan voor seen andere moeihikheid.
Zeker kunnen we aannemen, dat een grout percentage van de moeilijk
opvoedbare kinderen niet in hetvoile bezit van hun intellectueele en moreele
eigenschappen is. Maar is dat bij alien het geval? Of zijn er inderdaad die
wel al hun intellectueele en moreele hoedanigheden bekwaamheden bezitten, maar :er een verkeerd gebruik van maken. M.a.w. voor hoeveel
percent is het kwaad een gevolg van slechte opvoeding en zou een betere
opvoeding het hebben voorkomen? En kan Teen betere opvoeding het
genezen?
Wanneer we ons van het karakter ider kinderen, ldie wij slecht noemen,
rekenschap willen geven, idan moeten we eerst te weten trachten te komen
met welk type we to doen hebben. We kunnen vrij snel die gevallen herkennen, waarbij duidelijk een gestoordheid van het zieleleven blijkt. Zooldra
,

,

we krankzinnigheid geconstateerd hebben, houden we ons niet meer bezig
met het vraagstuk van goed of slecht. We erkennen, dat voor een krankzinnige deze weegschaal heeft afgedaan.
't Is een conclusie, waartoe we vrij Aug komen. Hij is niet meer verantwoordelijk voor zijn daden. Als hij een einde aan zijn leven maakt, dan
beoordeellen we hem anders dan iden man, die bij zijn gezonde zinnen den
dood heeft gezocht. Hij was ziek en ontoerekenbaar.
Met deze blijkbare abnormaliteiten -houden we ons niet bezig. We zullen
bij ons onderzoek naar 1goede en slechte kinderen te doen krijgen met jonge
menschen, the psychopatisch, en ook wel miinderwaarrdig worden genoemd,
die op 1de grens tusschen geestelijke krankheid en gezondheid staan, vooral
met hen, die als moreel zwak bekend zijn, misdad+i gersnaturen of geboren
misdadigers genoemd, als we hun bestaan willen karakteriseeren.
Men kent de geschiedenis. Ongeveer honderd jaar geleden begon men de
leer der ziels-ziekten van -zuiver geneeskundig (standpunt uit om te werken.
Men kwam daarbij spoediig tot de erkenning, dat er onder de vele ziektebeelden leenige waren, waarbij als bijzonder symptoom het ontbreken van
zedelijke eigenschappen bleek. In de jaren 1830-1840 werd dit verschijnsel
beschreven en systematisch behandeld als Moral insanity, moreelle krankzinnigheid. Volgens Prichard was bij een geval van moral insanity een zeer
speciaal gedeelte van de hersenfunktie ziek geworden, n.l. het gebied van
den moreelen aanleg, terwijl het gebied van het verstand geheel of in elk
geval voor het grootsite deel normaal was gebleven. Een nieuwe wending
kreeg het vraagstuk door de van Frankrijk uitgaan de leer der degeneratie,
der ontaarding, volgens welke de nakomelingen van ouders, die door
nadeelige invloeden van geestelijken of stoffelijken aard waren verkommerd, met ontoereikenden aanleg van verstand len gemoed en wil werden
geboren, zoodat zij in hun nakomelingen een steeds dieper verval tegemoet
gingen.
Op een van deze trappen van degeneratie stonden de desequilibres, zij die
uit hun evenwicht waren geraakt, diedoor hun aanleg ide algemeene eischen
van wet en zede niet konden vervulllen.
Een geheel nieuw gezichtspunt bracht de Italiaansche school met name
Lombroso.
Hij plaatste zich op philogenetisch stanidpun t en leerde, dat het optreden
dezer moreel-zwakzinnigen, van deze gedegenereerden en ongeelibreerde
menschen een terugloop was van 1de natuur op een vro.eger ontwikkelingsstadium. De normale in'dividuen konden zich verheffen tot de hoogte,
waarop de tegenwoordige menschheid staat, de abnormalen kunnen het niet
vender brengen dan tot het niveau, waarop de menschheid voor vele eeuwen
,
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stond. Ze zijn gelijk aan de wilden, die op een vroeger-en trap van
•ontwikkeling zijn blijven staan of ook, al zijn ze volwassen, gelijk ziin aan het
onontwikkelde kind. Lombroso beriep zich ten bewijze van zijn stel-ling op
uiterlijke kenteekenen, die bij gedegenereerden in grooten getale zouden
voorkQmen, voornamelijk op de vele stigmata en degei eratieteekens, op de
mindere ontwikkeling en gebreken in ide afzonderlijke funkties, op of wijkingen en eigenaardighed-en, pie diep in de natuur dezer verbasterde menschen
zouden gegrond zij+n, zooals ide neiging om zich te tatoueeren, de trek naar
wreedheid, naar impulsieve gewelddadigheden. Van een an-der gezichtspunt
uit karakteris,eerde Lombroso dit eigenaardige leven der gedegenereerden
aIs -epiieptisch en schreef een reeks van opvallende verschijnselen to-e aan
psychische epil-epsie. En zoo kwam hij tot de slotsom, 1dat er geboren
misdadigers zijn, individuen, -die tengevolge van hun natuurlijken aanleg
noodzakelijkerwijze misdadigers moesten worden.
Het is natuurlijk, dat deze conclusion van Lombroso bijna overal, waar
men op strenge plichtsvervulling prijs stelde, op heftige tegenspraak stileten. Mettertijd echter luwde ide storm. Men nam met meer bezadigdhei-d
kennis van zij'n geschriften en ofschoon men de leemten in de bewijsvoering
niet onbesproken en zonder critiek liet en met name ide onjuistheid van zijn
th, eo,rieen omtrent erfelijkheid en voorbestemdheid aantoonde, begun men
toch aan de leer van Lombroso meer en meer beteekenis te hechten. En men
kwam tot de slotsom, dat er inderdaad moreel zwakzinnigen zijn, ongeequilibreerden, misdadiigersnaturen, die tengevolge van hun abnormalen en
ziekelijken aanleg en ode ddaarmee verbonden minderwaardige ontwikkeling
zoo veel afwijkingen op het gebied van het verstand, van het gevaelsieven en
Tan den wail toonen, dat ze aan de algemeen geldende maatschappelijke en
zedelijke wetten niet kunnen voldoen en dat ze, vooral bij ongunstige
ievensomstandigheden en . trots de mogelijkheid van een goede opvoeding
met de maatschappelijke eischen in konflik-t moeten komen.
d

In het laatste gedeelte der vorige eeuw is men vooirtgegaan met ode
scheiding van zuiver moreele minderwaardigheiden onbetwijfelbare gevallen van zwakzinnigheid. Het begrip moreele zwakzinnigheid of moreele,
minderwaar-digheid werd beperkt tot de gevallen, waarin het bewijs kon
worden -geleverd, dat van de vroegste kinderlijke ontwikkeling af een meer
of minder -diepgaand defekt van het zoogenaamde 'ethische gevoel aanwezig
is geweest. Deze onderscheiding voldeed echter -evenmin praktisch als
wetenschappelijk. Ze maakt geen , scheiding tusschen den geesteskranken
-- tden moreel zleke en den misda-diger, die reeds van jongs af zijn booze
streken heeft uuitgehaald. Er is 1dan ook een groep psychiaters, die onder
,

lending van Mur)alt beweren, dat de grens tusschen (den geboren misidadiger
en den misdadigen geesteskranke niet bes-taat.
Binswanger is daarentegen van meening en hij wordt niet moede er den
nadruk op te leggen, dat eerst dan wanneer ook ontwikkelingsstoornissen
op intellectueel gebie,d of andere teekenen van ziekelijke verandering der
psychische verschijnselen geconstateerd kunnen worden, wij van moreele
zwakzinnigh eid mogen spreken, waarbij het woord moreel slechts als kenschetsing van -de onzeld.elijke, zeer vaak misdadige neigingen van deze
geesteskranken dient.
,

Eenigszins verder heeft al het voorafgaande ons wel gebracht.
Al is het niet geheel zeker, dat lichamelijke afwijkingen geen schuld
b ebben aan allerlei geestelijke, toch kunnen er volgens Zliehen bij onze
slechte kinderen geen afwijkinigen in de hersenschors worden geconstat,eerd . Bij intelligentiedefekten kunnen we dat steeds.
Binswanger heeft op praktische en wetenschappelijke gronden er op
aangedrongen, dat geen kind als moreel zwakzinnig zal worden beschouwd,
wanneer niet tevens een ontwikkelingsstoornis op intellectueel gebied kan
worden geconstateerd. Bij onze ,slechte" kinderen li.gt 1dan plus ode foul
geheel en uitslulitend op het terrein van den lgeest. Althans er is geen
parallel loopend lichamnelijk defekt to constateeren.
Daarm ee zijn we -gekomen ltot een vraag, die ons misschien reeds eer had
bezig moeten houden. Wanneer een materiëel^e ontaarding bij het beoordeelen van onze kinderen naar ide categoriee-n igoed ien slecht is ultgesloten
is er dan voor ons, Chrisstenmenschen, nog wel teen onderscheiding in goed
en slecht mogelijk.
Wij belijden als Christensen, dat onze kinderen in zonde ontvangen
en gebaren zijn. We leggen 1daarop -den nadruk, wanneer we met den
catechismus getuigen, „dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te
haten". En wij antwoorden op de vraag: Maar zijn wij alzoo verdorven,
dat wij ganschelijk onbekwaam zijn tot eenig goed en geneigd tot
alle kwaad?
Ja wij ; tenzij wij door den Geest Gods wedergeboren worden.
Wij spreken het idus onverholen nit, dat wij ganschelijk onbekwaam zijn
tot eenig -go-ed en geneigd tot alle kwaad.
Het kan moeilijk krasser gezegd warden. En toch spreken we over goede
en slechte kinderen. Wij, die eerst belijden, dat ze ganschelijk onbekwaam
zijn tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad.
We spreken over de erfzonde, over erfschul'd en erfsmet. En we verzuch,

,
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ten : ,Wlie zal een reine geven uit een onreine ?" En toch gaan we nu spreken
over de vraag, of er goede en slechte kinderen zijn.
We zouden kunnen zeggen, dat in zonde ontvangen en geboren wat zegit
orntrent onze verhouding tot God. En dat de vraag naar het bestaan van
.goede en siechte kinderen zzich bezig houdt met onze betrekking tot den
naaste. Maar lgeheel juist is dit toch niet. Want met den catechismus
belij den wl, dat we niet alleen geneigd zijn God, maar ook onzen naaste
te haten.
Wanneer we toch spreken van goede en slechte kinderen en op deze
onderscheiding prijs blijven stellen dan blijkt uit het feit reeds, dat we,
goed en sleaht onderscheidernde bij mensahen, wier zondigh-eid wij erkennen,
met deze woorden niet bedoelen een theologische onderscheiding, maar een
praktische. Jezus zegt, als een zeker overste hem vraagt: Goode meester,
wat idoende zal ik het eeuwige leven beerven? : ,Wat noemt gij mij goed,
niemand is goed dan een, n.l. God."
In deze beteekenis gebruiken wij het woord goed natuurlijk niet, wanneer
we van goede en slechte kinderen spreken. Dan zou het ageen zin hebben
deze twee woorden naast elkaar te zetten in verband met ieman 'd van
menschelijk geslacht. Goed is buiten God niemand.
Toch gaat ook de Schrift ons er in voor van goed te spreken. Barnabas
wordt een goed man genoemd. Petrus veronderstelt, dat er menschen zijn,
die goed doen en dat de stadhouuderen er zijn tot prijs 'dergenen, die goed
doen. En weldoende kunt gij, zegt hij verder, den mond stoppen aan de
onwetendheid -der dwaze mnenschen.
De bekwaamheid om hot goede te doen en -goed te zijn wordt dus weal
eens verondersteld naast de uitspraak, 'dat er niemand -is, die goed -duet,
cook niet tot een toe.
En dat niemand goed is dan God.
En in lien zin spreken wij dan ook van goede en van slechte kinderen.
Wat zijn dan goede en wat zijn slechte kinderen? In de totalite t der ult
zondi►ge ouders geboren zondige kinderen maken wij door deze twee
categorieen rte vormen misschien een vrrij willekeurige scheiiding. En niet
een scheiding, waarbij -absoluut goed tegenover absoiuut slecht kan komen
±e staan. Want we zijn van het feit uitgegaan, dat onze kinderen in zonde
•ontvangen en geboren * zijn en dus niet absoluut goed kunnen zijn. Maar
ofschoon lde Gereformeerrde geloofsbelijdenis ' zich kras uitdrukt en zegt,
dat hij „in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden
zijnde, heeft verloren alle zijn uitnemende gaven", toch erkent -zij, dat ,hij
niet antlers overig behouden heeft dan kleine overblijfselen iderzelve."
Prof. Doedes zegt hiervan : In-dien ide mensch alle zijne uitnem-ende gaven,
,

,

,
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die hij van God ontvangen heeft, door de zonde heeft verloren, dan heeft hil
er niets van overgehouden, en indien hij van die gaven niets anders heeft
overig behouden dan kleine overblijfselen derzelve, dan heeft hij ze niet
geheel verloren."
Nu heeft men onderscheiden tusschen het beeld Gods in ruimen en in
nauwen zin, maar deze theologische orders-cheiding behoeft ons hier niet
lannger bezig to houden.
Voidoende voor ons Joel is het, wanneer we kunnen constateeren, dat het
ook volgens de meest rigoreuze opvatting van de verdorvenheild -der menschelijke natuur niet geheel kettersch is, wanneer we ook bij onze kinderen
onderscheiden tusschen goede en slechte. Calvijn zegt eveneens: ,Hoewel
wij 1dan toegeven, dat het beeld Gods in hem niet geheel en al is vernietigd
en verdelgd, is het toch dussdanig verdorven, dat al wat er van -overig is,
Gene schrikkelijke wanstaltigheid is zoo verdorven en bijna verdelgd,
dat er uit den val niets overig is of het is verward, verminkt en met smet
doortrokken."
De conclusie ligt voor de hand, dat dus de Nederlandsch-e geloofsbelij-denis zoomin als Calvijn den mensch absoluut slecht noemen.
Het komt mij voor, dat in de Gereformeerde dogmatiek het leers^tuk der
particul^iere genade meer samenhangt met de erkentenis, ,,dat de mensch alle
zi.hie uitnemende gaven, die hij van God ontvangen had, verloren heeft" en
dat het leerstuk der gemeene gratie in nauwer verband staat met -de
ervaring, ,dat hij niet anders overig hehouden heeft dan klein-e overblijfselen
derzelve."
De vraag wat we onder goed verstaan list hier voor de hand. Als het
goede eerst dan waarlijk goed is, in voorwerpelijken zin en onderwerpelijken zin, zoo het is:
10. Conform de wet;
2°. gedaan uit gehoorzaamheid;
3°. uit gehoorzaamheid wortelend in het geloof,1dat Gods ordinantie
,

,

,

,

,

het beste is;

4°.. wel het Neste niet voor anzen tijdellijken welstand, maar het beste
voor de eere Gods en daarom ook voor ons eeuwig welzijn
idan fligt het voor 1de hand, dat er heel wat uitgeschakeid moet worden, dat
wij ,gewoon zijn goed te noemen. Hoe het lichit dan goed kan zijn en al het
geschapene zeer goed, blijft dan een open vraag, -die idaarom niet beantwoord kan worden, omdat deze omsch-rijvin g van het goode ons weer
onwillekeurig overgebracht heeft op het terrein, waarop we juist niet moeten
zijn. lets kan immers positief goed zijn, zonder zaligmaken ►d goed to zijn.
En dat positief goede, dat goede in burgerlijkgerechtigen zin, en het goede
,

,
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in de dingen, 1daarom was het on's te doen. De dingen zijn slechts goed to
noemen in relatieven zin; :ze -zijn 1goed tot iets. Wat plicht gebiedt is positief
zoned. Van goede dingen kan misbruik 'gemaakt worden. Van wat plicht
gebiedt, is geen misbruik mogelijk. Niemand stoote zich aan dit wooed p!lioht.
I+k ben ook van meening, dat uitsluitend op empirischen weg niet gevonden
kan worden, wat de plicht van alle menschen gelijkelijk en onder alle omstandigheden eischt. Maar positief goed doet iemand, the met goeden wil
verricht wat plicht gebiedt. Die plicht kan in hem op twee wijzen spreken of
uitsluitend uit ode overblijfselen van het ,beeld Gods", die nog in hem geuit eeri gelukidge
vonden worden uit neiging tot het plichtmatige
uit zijn eigen autonomen wil, (die hem +den door hem als plioht
inborst
of uit den heteromen-autonomen wil,
erkenden plicht doet volbrengen
die wil, wat God wil, en omdat God het wi!. Maar positief goed is de eene
daad zoowel als de andere.
,

Wanneer is een kind nu good -te noemen en wanneer slecht?
Het is nooit goed en het 'is nooit s'lecht. Even waar is de uitspraak : ,,Er zijn
keen slechte kinderen", als 'die andere : „ Er zijn geen goede kinderen". Pier,

,

son heeft tegelijkertijld gelijk en ongelijk, als 'lii zzegt, dat hij volstr.ekt niet
genei d is tot alle kwaad, maar wel tot veel goeds. En -zoo is het gelukki►g
bij onze kinderen ook. Volsitrekt niet alle kinderen zijn ongehoorzame
kinderen, plichtvergetende kinderen, stelende kinderen, liegende kinderen,
en toch zijn ze alle ongehoorzaam, vergeten ze hun plicht, stel'en ze en
liegen ze.
Men doet het wel voorkomen, alsof goed 'en slecht vaststaande, welomschreven begrippen 'zijn. Maar als het er op aan komt in ide praktijk toe
te passen en precies len wet geformuleerd te ize►ggen, wat goed is en wat
niet tdeugt, dan weet men het niet. Theoretisoh heeft Kant gelijk, -die beweert,
dat positief god is, wat pl'ich't gebiedt. Alleen heeft hij de moeilijkheid wat
verplaa'tst.
Wat gebiedt plicht? Is dat op lieder oogenblik van ons leven ons zoo heel
iduiidelijk? En als het dat niet is, heb ik dan veel aan deze omschrijving?
Wat is plicht? Was het in den 'tij'd Eder 1distributi+e plicht het 'gebod van den
regel op regel en wet op -wet gevenden wetgever te gehoorzamen, of was
het piicht te zorgen, dat het gezin niet verzwakte en aan allerlei ziekte en
.gevaar blootstond. Was het pl'icht na een preek op een Zondag in een
plattelandsgerneente, waar men nog boater en eieren en vleesiah had, te zeggen tot de dankbare gemeenteleden, wien men de geoetstelijke gaven
-ggebracht had, dat ze den troffer van 'den huiswaartskeerenden leeraar uit
de hongerlijdende stad niet mochten vul'len met ode bij hen nog overvloedige
,
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stoffelijke gaven, want dat de een of andere commissie of misschien zelfs
wet een minister het vervoer van eieren, vleesch en vet verboden had.
Is het plicht om te staken als de vakvereennging het voorschrijft, of door
te werken, als men het met de stakingsmotieven niet eens kan zijn?
Is het plicht in de Kamer of in ide club te stemmen, zooals de partij het
wfil, of 'zooals men meent, dat het kan en mag of misschien moet?
Is het plicht Vrouwenkiesrecht als principieel geoordeeld of te keuren
met de partij, waartoe men gerekend wordt, of voor eigen overtuiging uit
te komen?
Hot criterium van Kant is een criterium voor de studeerkamer, niet voor
de praktijk.
Dan is -er natuurlijk velerlei goed. En +dan is de mogelijkhei!d niet
uit gesloten, dat twee l'ijnrecht tegenover elkaar staande 'dingen goed zijn.
Dan kan het voor den een 1goed zijn vleesch te eten en voor den ander het
in der eeuwigheid niet te doen. Dan sluit de een zijn winkel Vrijldagsavonds,
als de zon on(dergaat, en de ander Zaterdagsavonds, als er geen klant
meer komt.
En ddaar zit de moeilijkheiid. Het gebod Gods is zeker voor de tiende
eeuw een ander dan voor de twintigste. iDe heeerlijke revolutie kon plicht
zijn, nu na ruuim driehonderd jaar verheerlijkten wij onze revolutionnaire,
nationalte helden en terecht. Maar bet zou de vraag zijn, hoeveel legitimisten
er voor driehonderd jaar om der conscientie wit zouden geweest zijn
onder onze anti-revolutionnaire en christellijk-historische bro eders.
Dat goad -en slecht stuivertje zouden wisselen aanvaarden wij niet in
theorise. In de praktijk nemen we het ontstaan van het mensch elijk geslacht
tilt eenen bloede aan, zelfs vaak zonder daarbu ite bedenken, dat we het
dan gronden op wat wij nu bloedschande noemen. En we bereideneeren, dat
toen andere regelen vooral met the deftige en uitgang golden voor het
huwelijk 1dan nu. Ik neem het gaarne aan, maar kom dan toch zonider
spitsvondige aristoteliaanschee logica tot tde nuchtere conclusie, dat toen
goed was, wat nu schandelijk en slecht is. En -die conclusie aanvaard ik
evenzeer. Goed )en slecht kunnen van plaats veranderen. Goed en slecht
vertegenwoordigen niet altijid dezelfde waarden.
,

,

,

,

Laten we nu de k'inderen gaan bekijken. En laten we ze nuchter bekijken.
Laten we bedenken, dat tot zelfs ide gereformeerde geloofsbelij ►denis met
Calvijn nog overblijfsels, vonkskens van het beeld Gods in den ganschelijk
verdorven mensch moest aannemen. Laten we aan den anderen kant nuchter verklaren, 1dat we al zou ons alleen de waarnemimg leiden nog
nooit- een absoluut goed mensch hebben ontmoet. Dat we 1dus niet instem,
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men met hen, idie over de reinhei'd van de I kinderziiel zoo builengemeen
aandoenlijk kunnen spreken en schrijven. Wie eenzij-diig den nadruk legt op
}de ' reinhieid of op de boosaardigheid van ide kinderziel, die staat niet op
vasten bodem. Alle ongunstige instinkten -en 1drif ten, die ►de volwassene
toont, moleten in kiem reeds in het kind aanwezig zijn. Niemand kan lets
doen, waartoe hij den aanileg )niet bij zijn geboorte heeft mnedegebracht.
Want opvoeden is geen scheppen.
Wat heeft hij nu medegebracht? Met zekerheid kunnen we zeggen : het
instinkt tot zelfonderhoud. Zonder dat eenig sterveing het den zuigellin^g
colt heeft geleerd, kan hij en doet hij, wat hij voor zijn levensonderhoud
behoeft : hij ademt en hij zuigt.
Verder kunnen we aannemen, dat er nog een ander instinkt tenminste
in het menschelijk geslacht moat gevonden worden: het instinkt tot onderbonding van de soort, d.w.z. het instinkt tot voortplanting. Zelfonderhoud
en voortplanting. Honger en liefde, zooals Schiller ze noemt, dat , zijn de
twee insthkten, waarop het menschelijk geslacht rust. De mensch als indi^Tidu behoeft zelfonderhoud, als deel van- het menschelijk geslacht
voortplanting, d.i. zelfonderhoud van het geslacht.
Wie begrijpt niet, +dat we bij het kind deze -twee eigenschappen zullen
ontmoeten? Hier komt de vraag, of het bezit van ideze eigenschappen hot
kind good of slecht miaakt. Wanne,er we de Kantiaansche onderscheiding
vasthouden, kan hirer alleen sprake zijn van relatief goed. En is het kind
alleen relatief goed, wanneer het deze twee instinkten bezit. Want bezit hij
ze niet, dan kan hij niet aan zijn dolel beantwoorden.
Als relatief slecht moeten we ►dan dadelijk afzonderen: ode !diepst liggende
gevallen van imbeciliteit, -zooals we er voor 'tien j aar op onzen vacantiecursus teen op Meerenberg zagen : een man, die niet in staat was uit eigen
aanrdrift en met eigen middelen op eenige wijze te voldoen aan zijn beho-efrte
aan voedsfel, die alLIeen icon eten, zooals -een jonge vogel eet, wanneer kern
bet voer in den bek gestoken Wordt; en iten tweede verschillende vormen
van asexualiteit, waarover we niet vender handelen.
Het is (duidelijk, idat hiierbij geen zedelijke factoren in aanmerking kunnen
komen, omdat de twee instinkten in hun grondvorm bloot materieele
verrichtingen ten doel hebben.
Maar zoo built het niet.
Zoodra het kind 'tot ontwikkeling komt, openbaart hot instinkt tot zelfonderhoud zich in -zijn wil om rte bezitten en om te heerschen. Het wil alles
hebben, vooral °schijnt . het te willen hebben, wat broertjes of zusjes juist in
hun handen hebben.
,

Een vroegere generatie was nu gemakkelijk met Naar conclusies klaar.
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Daar had jee het nu. Dat was de verdorvenheid reeds zoo vroeg in de kinder..
ziel. ,Begeeren, hetgeen uws naasten is." Zedelijk geoordeeld was .... ja
wat? Niet wat het kind werkelijk dreef, maar wat men meende, 'dat het
kind dreef. Minder goede psycho-logie gal straffer ethische goed- of afk euring. Evenals minder goede historie-kennis wel eens sterker rzede'lijke
veroordee►ling -ten 'gevo-lge heeft van onzen zoo bij uitstek verdorven en
goddeloozen modernen tij-d en zedelijke verheerl^ijking van den goeden
ouuden 'tijd, ;then er nog eerbied en ontzag was en gehoorzaamheiid, en
verantwo orcd el ij khei dsbes a f.
Is het kind slecht, als het grijpt naar het speelgoed van zijn broertje?
Of staat de vraag van goed of siiecht hier geheel buiten. En is h et grijpen
naar het meer in het oogvallende stuk speelgoed, waar broeertje mee bye-zig
is, niet een geheel normale en natuurlijke en goede d.w.z. op het doel
gerichte uiting van het linstinkt ttot zzelfonderhoud, dat zich nit in den wil
tot bezitten?
Onlze psych-alogische studien maken ons het onderscheiden tusschen goed
en kwaad niet mejer zoo heel gemakkelijk. Wie wetenschap vermeerdert,
vermeerdert ook hier smart.
Het is niet brilhijk van een kind te verwachten, 'dat het vraagt naar den wil
van anderen. Het zit zelf nog in het midden van zijn wereldje. Het is nog in
de periode, 1dat het al zijn kraoht mo-et inspannen voor zijn zelfonderhoud.
Dat het niet naar hiet eigendomsrecht vraagt, kan ons evenmin verwonderen. Als inderdaad de •persoonlijke eigendom €en ordinantie Gods is,
waaraan ik op het oogenblik geen reden heb cm ite itwijfelen, dan zitten wij
met de 1tolepassing van die ordin'antie Gods toch -nogg evenzeer als het kind.
Bij ons baart ook +de afbakening van de lijn, -die bet recht 'der gemeenschap
scheidt van het rechit van het individu, de grootste moeiiijkheid. Het invullen
van belastingbiljetten geeft menigeen nog al evens aanlelding tot wonder
schrandere casuistiek. Het mijn en het ► dijn -zijn vaak oorzaak van groote
twisten, waarbij ieder in zijn hart van zijn goed recht overtuigd is. En als
het ;op het bezitten van de, macht aankomt, dan ontrukt men met -een goed
geweten, ,,der vaderen Gold dankzeggend" den vijand, den tegenstander,
datgene, waarop men meent aanspraak te hebben.
Wanneer wordt inu een kind slecht met betrekking )tot het defectief
werken van zijn begrip van eigendom?
Sommige kinderen zijn hier zeer hardleersch. Het Meine kind wil een
voorwerp aan zijn heerschzu cht onderwerpen, zoo lang het. daarbij lus!tgewaarwordingen heeft. Dus geheel naar willeke-ur. Eerst flangzamerhand
kan het normnale kind geleerd worden, dat heat niet iedere voor hem bereikbare zaak als zijn eigendom mag beschouwen, er voor zich aanspraak op
-
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snag- maken-; idat begrijpt seen kind idadelijk. Eerst langzamerhand begrijpt
hat het bestaan en de beteekei is van het eigendomsrecht. Lang wordt het
door dwang en gewenning van het zich vergrij-pen aan vreemden eigendom
afgehouden. De vrije, zedelijke wil om vreemden eigendom onaangetast te
paten, is slechts zwak. Zonder vreemden dwang en zonder opvoedkundige
gewenning zou het kind blijven voortgaan vreemde +dingen aan zijn wil te
onderwerpen. Het ethlische begrip zou hem vreemd blijven. En 'eerst dan,
wanneer hot abstrakte 'ethische begrip (dat inderdaad het populaire ethische begrip mag zijn) met het komplex der Ik-voorstellingen vast verbonden
is en dus tot wezenlijk eigendom van het individu is geworden, krijgt het
een richtenden Tinvloed op het denken en handelen van den mensch. De tien
geboden richten zich dan ook tot den enkel-en mensoh, ze spreken hem
persoonlijk aan.
Diit persoonlijk aanspreken is goddelijke paedagogie. Het is toch niet
voldoende deze geboden te kennen. Ze moeten ons lets zeggen. De aanleg
der -zedelijke persoonlijkhei'd en haar gro el wordt in den grondd bepaald door
de mogelijkheid met de hoogste, samengestelde, abstrakte begrippen
bepaalde gevoelstonen te verbinden.
Wanneer bij associatievee opwekking van deze met gevoelstonen verbonden voorstellingen linvloed op ide do elvoorstelling van een gedachtenreeks en
op hot handelen zal worden geoefend, dan is het noodzakelijk, dat de 'kvoorstelling van gelijke gevoelstonen vergezeld meede worde gewekt.
Of om in de taal van den hijbel te spreken, het moet niet zijn ko!elverstanndelijk : „Ik stem de wet tae, dat zij good is." Maar de blijde
uitjubeiing van den psalm.dichter is noodig : Hoe lief heb ik uw wet. Zij is
mij n vermaking den ganschen dag."
Kinderen, bij wie het niet gelukt ldeze ver 'nding van de ik-voorstelling
met de abstrakte -ethische begrippen :tot stand te brengen, zijn wij geneigd
sleoht'e kinderen te noemen. Kinderen, waarbij deze verbinding gemakkelijk
gaat, noemen wij in den regel goede kinderen.
Dames ;en Heeren, nu ben ik vrij wel aan het eind van wait ik te zeggen
had. Ik -erken, ► dat het resultaat van onze overwegingen vrij poover is. Maar
toch geloof ik, dat voor mijn opvoedingspraktijk Pik wel eenig profijt kan
trekken uit hetgeen ze mij geleerd hebben. In de eerste plaats dit, dat we
te verwerpen hebben (de opvoedingsmethode van hen, ldie den duivel uit het
kind probeerden te -ranselen len het ggoede er in. Ethische opvoeding en
dressuur sluiten lkander uit. Dressuur kan hoogstens zijn : propadeuse tot
de ethisehe opvoeding.
In de tweede plaats, dat we met naarstigheid en met kennis van het kind
moeten opzoeken al wat we, zij het idan onder zekerle restrictie, goad molten
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noemen. Dat goede -dient te worden gekweekt in ons-zelf, opdat wij
leerrmeesters mogen zijn van het goede.
En dan in de derde plaats, dat we per slot van rekening aan onze naieve
kennis van goed en kwaad evenmin meer genoeg hebben als aan onze
naleve kennis van -de wereld rondom ons. Het naIeve realisme op het terrein
van het kennien voldo et ons niet meer. We hebben geeleerd te vragen naar
het hoe en het waardoor. We zijn niet meer voldaan met het naleve
realisme.
Iets dergelijks overkomt ons ook, als we gaan onderzoeken op het terrein
der z'edehijke opvoeding. We zijn niet meer zoo spoedig klaar met onze
ondersaheidEing van goed en van kwaad. Eenerzij^ds maakt dit onze opvoeding tot een veel moeilijker taak. We worden er door gedwongen onze
kennis van het kind en van zijn zieleleven to herzien en te verdiepen. Maar
anderzijds geeft het ons toch bij ons dagelijksch werk een grouter bevrediging en een dieper besef van onze verantwoordelijkheid om met heldere
oogen te o•derscheiden, wat bij de ons toevertrouwde jeugd inderdaad
voorkomt uit slechte motieven en wat we moeten trachten te corrige^er.en
niet omdat het slecht is, maar omdat het, ofs choon he inderdaad goed is,
zich schijnt te openbaren als lets verkeerlds, omdat het nog niet tot rijphei-d
gekomen is en nog zijn juisten vorm niet heeft gevonden.
Bij het besef van de zondigheid ' onzer klinderen geeft het
onderzoek naar het goede, dat God hun in Zijn genade heeft laten
behouden, ons een versterking in het geloof aan de opvoedbaarheild van
onze opgroeiende jeugd.
,

,

D.

PRIMAAT VAN VERSTAND OF WIL?
Ten alien tijide warren de meeningen over den voorrang van het verstand
of van den wil onder de menschen in het algemeen, en vooral ook onder de
psycho logen en philosophen verdeeld. Tot eene aanmerke!lijke hoogte wordt
dit verschil verklaard unit hest onderscheid in aard en karakter, in geslacht en
leeftijd, in ervaring en omgeving. De een is van huis uit meer verstandelijk,
de ander meer gemoledelijk, en een derde meer wilskrachtig aangel egd; het
intellect is in den regel meer bij den man, het gemoed bij de vrouw ontwikkeld; en zooals een mensch in zijne jeugd sneer sanguinisch, in ode
jongelingsjaren melancholisch, in den mannelijken leeftijd cholerisch, en in
den ouderdom phlegrnatisch van temperament is, zoo oefenen ook leeftij'd
en ervaring op de waardeering van het verstand, het hart en den wil hun
invloed uit; de hooge verwachting, in ide eerste helft ides levens gewoonlijk
van ide krachit van het denken en van de inspanning van den wil gekoesterd,
maakt in de tweede periode dikwerf voor teleurstelling, twijfel of stil;le
berusting plaats.
Ook ode denkers loopen daarom in hunne gedachten over het primaat van
het verstand of van den wil uiteen. De Oostersche wijsbegeerte droeg van
huis uit een gansch alder karakter, dan die in het Westen, in Griekenland.
Gene is mystiek, theo-sophilisch van aard ; deze kenmerkte zich van den aanwang of door haar intellectualisme. Socrates hield zelfs de deugd voor een
weten, en Pythagoras, Plato enz. kenden aan het idenken, ook boven de
zinllijke waarneming, den voorrang toe, en trachtten ult de wereld der
ideeen de wereld van het zijn ;te construeeren. Het intellect was 'de grondkracht der z-iel en de scheppings- of vormkracht der wereld.
Het Christendom briacht eene andere beschouwinig, itrad antithetisch
tegen de wereldsche wijsh^eid op, en plaatste er tegenover de -dwaasheid
van het kruis. In verband daar.mede legde het nadruk op geestelijke
vernieuwing (wedergeboorte) en op geloof en bekeering, weldaden, -di-e
ongetwijfeld in ldezelfde of in nog sterkere mate zaken van het hart, Sian
van het hoofd zijn, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en
met den monad belij dt men ter zaligheiid, Rom. 10 : 10. Vooral was het de
kerkvader Au'gustinus,, die in zijne overigens isterk platoniseerende philosophie, met 'deze beteekenis van het hart -en den wil rekening hield ; soms
legt hij idaarbij op den wil zoo krachtigen nadruk, dat hij In den nieuweren
tij.d door velen onder de voluntaristen gerangschikt wordt. Maar hoe dit
,
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zij, ide Miiddel^eeuwwsche scholastiek, die in Thomas van Aquino 'haar voornaamsten vertegenwoordiger ontving, was overwegend in^tel lectualistisch ;
het verstand werd beschouwd als ide kostelijkste gave aan den mensch,
hooger en edeler dan de 1wil. Ook ide nieuwere philosoph e, ingeleid door
Baco en Cartesius, was in haar beide vertakkingen diezelide meening
toegedaan, al hechtte de eerste richting meer waarde aanldie zinlijke waarnem^ing en de inductie, len de tweede meer aan het denken en ide deductieve
methode. Deze philosophie liep uit op 'de Aufklarung der Ise eeuw, die
door en door rationalistisch was en 1dweepte met de rede. Ook Kant zette
deze richting voort, want ofsc^hoon hij aan de practische cede den voorrang
boven de theoretische toekende, wij^l zij het bovenzinlijke, dat -deze niet
kennen of bewijzen kon, door Chet geloof als realiteit vaststelde, het was
to ch ook volgens hem de rede, die de zedewet afkonidiigde en daarop de
theologische postul^aten bouwde. En ddeze verh effing van fide, rede leidde (dan
%render (tot de idealistisohe wijsbegeerte en tot het panlogisme van Hegel.
Maar 1dit in-tel'lectualisme en rationalisme riep bij zijne ontwikkeling ook
steeds eene reactie van het hart en van den wil in het leven. In de
Middeleeuwen ver-hief zith naast de scholastiek de mystiek ; en tegen het
rationalismee der 18e ieeuw kwam Rousseau in verzet, straks gevollgd door
de romantiek en later door die voluntaristische philosoph^ie van Schelling,
Schopenhauer en von Hartmann, door Nietzsche's leer van den machtswi1
en van -den Uebermensch, en door Che t pragmatism e van James e.a. Dit
vvoluntarisme ziet niet in het verstand, maar in (den wil den voornaamsten
factor van het zieleleeven, en vat ddien wil dan op als een kracht, die of nog
altiid met eenig bewustzijln verbonden is, of ook daaraan als blinde, alogische
wil voorafgaat en to zijlner tijd het bewus!tzij;n produce ert.
Al naarmate nu het zielel-even van den miensch wordt opgevat, wordt
daarop een ander metaphysisch gebouw opgetrokken. Als fide m-ensch eene
objectieve norma voor zijn idenken mist, bijv. in de H. Schrift, construeert
hij zich fide wereld en God naar zijn -eigen beel d . Als het verstand het
eiigenlijke wezien der ziel is, idan wordt fide wereld ials belichaamde
gedachte, het wereldgebeuren als e en p sychisch proces, en God als Rode,
Vernunft gedacht. Indien men daarentegen den wil ales fide -grondkracht der
zi el beschouwt, dan komt men er rranzelf toe, -om ook fide wereld en God ails
wil voor to stellen. Wil^len is dan het oorspronkelijke zijn ; in all.e scheps elen, planten, dieren, menschen is de wil het -substantieel e en het primaire;
-de voorstelling, het bewustzijn is tsecundair product; God zelf is fide wil, de
krach:t in alle dingen. Het psychol ogisch intellectualisme en voluntarisme
Ieidt tot eene analoge opvatting in de metaphysica; en al naarmate men in
psychologie en metaphysica het eene of het ande,re stand punt inneemt,
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wordt men gedwoonngen tot de eene of tot 1e andere positie in de paeda'gogiek. Men sstaat ;dan buy. voor de keuze tusschen Herbart en Wundt,
tusschen de ieerschool en de werkschool.
Wanner men nu het bolangrljke vraagstuk, dat in het primaat van het
verstand of -den 1wil aan de orde wordt gesteld, eenigermate zelfstandig beoordeelen wil, rdient men zich duidelijk rekenschap te seven van wat onder
verstand, onder wil, en onder het primaat van een van beide moet worden
verstaan. En )dan heeft men er op te letten, dat verstand volstrekt niet het
gansche bewustzijn is, zelfs niet het belangrijkste deel daarvan, maar dat het
slechts eene bijzondere functie van het kenvermogen is. In dat kenvermogen
onderschei'den we b.v. zinlijke waarneming, geheugen, verbeekling, geweten,
rode, len daarbij idan ook nog het verstand. In hot bewustzijn treffen we
daarom niet a-lleen begrippen (met oordeelen en besluiten) aan, maar ook
gewaarwordingen, voorstellingen, herinneringsbeelden, verbeeldingen,
ideeen, idealen. Het is dus eene groote eenzijdigheid, eene totale miskenning van ide werkelijkheid, als men het hewustzijn, of zelfs het denken,
zoo maar met het verstand verelenzelvigt. In vroeger tijd, teen men
gewooniijk van verstand (intellectus) eene ruimere opvatting had, was daar
nog jets voor te zeggen; maar ithans, nu het verstand meestal in beperkten
zin als het vermogen der 'begrippen wordt omschreven, is die vereenzelviging volstr'ekt ongeoorloofd.
Op -dezelfde wijze is het met den wil gesteld. Het z.g.n. begeer- of streefvermogen is volstrekt niet met iden wil of het willen identisch, maar bestrijkt
een veel uitgebrelder terrein. Wij treffen daar, behalve het eigenlijke willen,
cok nog Gefuh-le, stemmingen, affecten, passies, neiginggen, strevingen
(Triebe), begeerten aan. Te midden van al ldie verschijnselen, die wij in het
ken- en streefvermogen opmerken, bekieeden verstand en wil eerie veel
kkleinere plaats in het leven, dan )wij ons in den regel diets maken. Een
ruiensch lleeft dagelijks veel meer van zzijne voorstellingen, verbeeldingen,
aan'doeningen, begeerten, 'dan van begrippen, l.ogissche redeneeringen en
,

opzettelijke wilsbeslutten. Als we idus handelen over het 1primaat van verstand of wil, dan hebben wij 1wel te bedenken, wat we beldoelen. Denken we
dan alleen aan het verstand of aan iden wil in engeren en beperkten zin, of
-denken we aan het bewus:tzijn len aan het streven in hun ruimste beteekenis?
In het laatste geval hebben we niet met een vraagstuk, maar met vole te
doen; of liever, hetzelfde vraagstuk komt dan in versch+il±len+de sta e'en voor
ons to sstaan. Kor-thei^dshalve onderscheniden wij er drie: komt het primaat
toe aan het instinct of aan den „Trieb" ; aan ide voorstelling of aan de
begeerte; en dan in ;engeren zin aan het verstand of aan den wil?
Maar voordat we over *elk van 'deze drie ti ragen eene korte opmerking
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maken, moeten we ook nog weten, wat met primaat wordt bedoeld. Wil
men met dit woord al-leen te kennen geven, dat het verstand of de wil de
eerste plaats inneemt? Of verbi•dt men met deze zuiver chronologische
orde ook nog de gedachte, dat een van beide den voorrang bezit, de voortreffelijkste is, boven het andere vermogen uitmunt? En eindelijk is het ook
nog noodig, +de vraag te beantwoorden, of dit eerstgeboorterecht van het
verstand of van den wil bovendien misschien nog eene zekere macht of
heerschapp ij van het eene vermogen over !het andere medebrengt? Is het
verstand de meester van den wil, of is het de wil, die het verstand
regeert? Indien men zich rekenschap geeft van de beteekenis, die aan het
woord primaat wordt toegekend, als men bijv. spreekt van het primaat
van Petrus of van den pans, dan zal niemand deze vragen overbodig achten.
Al deze opmerkingen kunnen ons goeden dienst bewijzen bij ode poging,
om tegenover het gestelde probleem onze houding te bepalen. Wat ten
eerste het primaat van instinct of strewing (Trieb) aangaat, instinct wordt
gewoonlijk omschreven als eene onbewuste en toch doelmatige handeling
(het zoeken van het kind naar de :moederborst, het bouwen van een nest
door de vogels, hun trek in voor- en najaar enz.). Deze omschrijving-is niet
geheel onjuist, maar toch voor misverstand vatbaar. Het instinct is n.l.
gebaseer+d op een gevoel, een besef, eene gewaarwording van lust of onlust,
en is in zoover niet geheel onbewust. En dat bewustzijn, hoe zwak het ook
zij, gaat ongetwijfeld aan de ihandeling vooraf. Deze handeling z^elve schijnt
onbewust to zijn, maar we dienen hier met groote bes cheidenheid te spreken, want wij weten er eigenlijk weinig van af. Wij kunnen in het animal e
zieleleven van een pasgeboren kind slechts zoover indringen, als wij er
analogie van bij ons zelven vinden; maar wij blijven er feitelijk buiten
staan, en te meer, naarmate dat bewuste dichter bij 'het onbewuste staat en
als het ware daaruit langzamerhand opstijgt. Maar zonder bier verder op
in te gaan, idiot is toch wel zeker, -d at de handeling (de beweging, bijv. naar
de moederborst h-een), wel het bovengenoemmde gevoel van lust of onlust
onderstelt, doch daaruit niet opkomt. Ze wijst op een aangeboren „Trieb",
op eene eigene, oorspronkelijke kracht in het organisme terug. Als het kind
honger gevoelt, dan zoekt, tast, grijpt het inaar de moederborst. Van voorrang en heerschappij is hierbij geen sprake. Maar er is harmonie en samenwerking tusschen de beide factoren. Dat schijnt ons vanzelf sprekend en
volkomen natuurlijk toe; maar goed beschouwd, staan wij shier voor een
onverklaarbaar feit, eene goddelijke ordening. De dierpsycholoog Lloyd
Morgan drukte dit zoo uit, dat de harmonie tusschen het biologisch
waardevolle en de individueele bevrediging een oorspronkelijk gegeven is,
dat we moeten aannemen, indien wij eentigszins het leven verstaan wil-len.
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Ziel en llchaam, geest en stof, subject en object, mensch en wereld zijn op
elkander aangelegd en voor elkander bestemd.
Hoe staat het verder met ode verhouding van voorstelling -en begeerte?
Aan de eene zijde schijnt het moeilijk voor tegenspraak vatbaar, dat er
geene begeerten zonder voorstellingen zijn of kunnen zijn. Het onbekende
kan men niet begeeren; ignoti nulla cupido; onbekend is onbemind. Er is
geen lust of onlust, geen liefde of haat, geen genegenheid of afkeer, zonder
dat wij ergens bewustzijn van hebben. Maar ook dit client men wedero:m
go ed te verstaan. Het begeeren zelf als daad onderstelt een bewustzijn, een
besef, ieene voorstelling van dat, wat men begeert; maar het komt niet uit
dat bewustzijn op, het wordt er niet door voortgebracht, het wijst op een
ander, oorspronkelijk vermogen of kracht in de ziel terug. En dat begeeren
als vermogen, als potentie, dat is van den beginne of in de ziel aanwezig;
beide (ken- en begeer- of streefvormogen) zijn als vermogen even oorspronkelijk, zoodat er van primaat, ja zelfs van prioriteit geen sprake is. En wel
gaat, gelijk gezegd, de voorstelling aan het begeeren als daad, aan de
begeerte, vooraf, maar deze prioriteit is toch niet met primaat, met voorrang of heerschappij, gelijk te stellen. Immers, al zijn er geen actueele
begeerten zonder voorstellingen, er zijn wel voorstellingen zonder begeerten. De schoonheidsgewaarwording gaat buiten het begeeren om ; tal van
voorstellingen worden door alien als waar erkend en aangenomen, zonder
dat het begeeren er eene rol in speelt. Het is zoo, zoodra 's menschen
cigenbelang in het spel komt, is hij in staat, em wit zwart en waarheid leugen
te noemen; maar dat bewijst juist, dat de begeerte menigmaal de voorstelling beheerscht. Dat iwil met andere woorden zeggen, dat de voorstelling
zeer zeker invloed heeft op dde begeerte, maar dat vergelijkenderwijs de
macht van de begeerte over de voorstelling (in het algemeen over het
bewustzijn) dikwerf nog veel grooter is. Voorstelling en begeerte staan in
correspondentie ; zij werken voortdurend op elkander in.
Nog dui,delijker zal dit worden, als we ten slotte even aandacht schenken
aan het primaat van verstand of van wil. Daarbij dient eerst nog een enkel
wo-ord gezegd te worden over het onderscheid tusschen verstand en rede.
Het onderscheid is niet gemakkelijk aan te geven, ten werd vroeger geheel
anders dan tegenwoordig bepaald. Maar wij kunnen hier volstaan met de
gewone onderscheiding, idat het verstand het vermogen der begrippen, en
de rede het vermogen der i deeen is. De 18e eeuw was rationalistisch, de
19e -eeuw was intellectualistisch. De rede heeft een inhoud ; ze brengt eene
reeks van normen, maximes, apriori's mede, beziet in 'het licht daarvan de
werkelijkheid, -en streeft naar eene logisch, door logos geconstrueerde
wereld. Het verstand daarentegen is een formeel vermogen, het brengt geen
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inhoud mede, het wil alle vooroorideelen en zelfs alle vooroordeelien terzijde
stellen, het {dweept met ,Voraussetzu1ngslos lgkeit " en stelt zich als ideaal
eene volkomen begrijpelijke, mechanische wereld voor oogen. Beide
beschouwingen vonden, gelijk boven reeds 1werd opgemerkt, bestrij ding van
den kant van het voluntarisme. Want al was het missschien waar, dat heel
de wereld logisch in elkaar zat, -en In Naar wezen op rede berustte, de
essentie was toch nog jets anders dan de existentie. Het zijn, het bestaan
der wereld is niet uit Touter denken, maar alleen uit -een wi'lsdaad af te
leiden. Schelling e.a. zeiden daarom, dat wi^lnlen het oerzijn was.
Maar als de wil op deze wij ze van alle bewustzijn werd losgemaakt, dan
hield hij op, wil in eigenlijken zin te zijn ; en viel hij, alnaar men het neemt,
met blinden drang en noodlot of ook met volstrekte willekeur en toeval
saam. Dat is echter mnisbruik maken van het woord en leidt tot allerlei dwaling. Wil in eigenlijken zin is naar eene 'oude definitie te omschrijven als
redelijke zelfbepaling, als zoodanig van streven, begeeren enz. duidelijk onderscheiden. Maar 'dan vlo-eit hieruit ook vanzelf voort, dat het bewustzijn,
en bepaaldelijk ook (niet slechts ide voorstelling, maar) de rede aan -den wil
voorafgaat. En nader nog de theoretische of ide practische rede, ,de rede
dus met haar normen van waar en onwaar, goed en kwaad, schoon en
onschoon, of ook het verstand niet als formeel vermogen, maar als met
kennis gevuld en verrijkt.
Maar ook hier staat priori teit vo-lstrekt nog niet met primaat, met voorrang en heerschappij gelijk. Zeker, verstand en rede bieden aan den wil
verschillende voorstellingen (gedachten) aan,stell en hem voor eene keuze,
en geven bij die keuze den een of anderen raad. Maar eene andere smash"t
dan die van redelijke een zedelijke overtuiging hebben ze niet en kunnen ze
niet hebben, omdat de wilsvrijheid, die toch een feit is, alien dwang uitsluit.
Om'gekeerd echter heeft de wil wet ter dege groote m'acht over heel het
bewustzijns leven, ook over verstand en rede. Want ten eerste is het de wil,
die ide waarneming yen hot denken aan het werk zet en aan het werk h+oudt ;
opmerkzaamheid is daarom minsstens evenzeer eene werkzaamheid van iden
wil als van het verstand; en ten andere drijit de wil, wortelend in het
begeeren en niet zelden in de begeerlijkheiid, de waarnemaing en het denken
in -eerie bepaalde richting. Anders zou er immers ook niet van eene zondige
verduistering des verstands sprake kunnen zijn. Uit het hart zijn ide uitgangen des levens, ook van het leven des verstands. Wat voor philoso-phie men
heeft, hangt daarvan af, wat voor mensch men is. Verstand en wil staan
dus in wisselwerking, het hoofd verrijkt het hart, maar het hart richt en
leidt het hoofed.
No -eene 1_aatste opmerkin g zij hi eraan toegevoegd, die ook paedagogisch
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van waarde is. Het verstand merge aan den wil voorafgaan en ook moeten
voorafgaan; in vele gevailen kan het den wil niet meekrijgen en moet het
-aezen zijn eigen weg laten ►gaan. In den regel weten de :mensahen wel beter,
maar ze willen niet beter. Daar is een ,tweestrijd in tiederen mensch, maar
deze is een andere, , dan dien Paulus in Rom. 7 als zijn ervaring beschrijft.
Paulus wist niet alleen beter, maar hij Wilde ook beter ; hij had een innigen,
hartelijken lust, om Gods wil to doen; maar hij kon niet beter, vanwege de
macht van het vleesch. De natuurlijke mensch echter weet weI beter, maar
hij wil niet beter ; Paulus staat met ,de kern van zijne persoonlijkheid aan den
kant van Gods -wet, maar de natuurlijke, onwedergeboren mensch , staat met
de kern van ,zijnne persoonlijkheid bu'iten en tegenover Gods wet, al moet hij
met zijn verstand (geweten) toestemmen, dat die wet good is. Weten alleen
bekeert niet, zet het hart en den wil niet om ; omngekeer►d oefent de wil
menigmaal eene zeer sterke macht uit op het verstand, op de rede en zelfs
op het geweten, en stuurt en leidt deze in eene bepaalde, hetzij goede of
verkeerde richting.
Laat men daarom niet twisten over den voorrang van verstand of van
wil. Beide zijn ui^tnemende gaven, door God in de mnenschelijke natuur
gelegd. Ieder heeft zijn eigen terrein, en voert daar heerschappij. Om kennuis
te verwerven, is het verstand (het kenvermogen) noo-dig ; om onze houding
tegenover die 'gekende werelld te bepalen en er op in te werken, is de wil
(het streefvermogen) onmisbaar. Beide moeten in hhet kind gevormd en
ontwikkeld worden; onderwij s en opvo ,eeding, ontwikkeling van het verstand
en vormling van het karakter behooren steeds samen te galan. Ieder oogenblik werken ze ook op elkander in, het verstand op den wil, de wil op het
verstand. De zonde heeft de eienheid, de harmonie tusschen beide verbroken,
vijandschap in plaats van vriendschap gesteld. Maar Christelijke opvoeding
zoekt weer naar overeenste-mming en samenwerking ; zij geeft aan elk van
beide weer ,de , eere, die er aan toekomt; zij sitreeft naar volmaking van den
ganschen mensch.
H. BAVINCK.

OPTIMISME.
,,Wij, hebben altij d goeden moed", zoo spreekt de heilige Apostel Paulus
in 't ons welbekende 2 Cor. 5 en wel tot tweemaal toe.
En 'dien moed had hij wel noodig in zijn leven vol gevaar en moeilijk-.
heden. Dien mooed bezat hij krachtens en y oortvloeie•de uit de zalige
wetenschap, dat zijn leven was in Christus verborgen ij God.
Welnu, elk Christen, die zich met Paulus weet het eigendom des Heeren
te zijn, kan en mag goeden moed h-ebben. Hij mag optimist zijn in den
goeden zin van het wooed. In hem mogen de blijmoedige stemmingen het
gemoed in gloed zetten en hij mag als kind des lichts wandelen in 't vroolijk
en vriendelijk licht van Gods aanschijn.
Het mag 'in zijn ziel juichen:
,

,

,,Gods vrienidlijk aangezicht,
,,Heeft vroolijkheid en licht
,,Voor alle oprechte harten
„Ten troost verspreid in smarten."
' t Is alleen maar te bej ammeren, dat menig Christen nog te weinig leeft
nit den rijken schat, die toch in Christus zijn ideel is geworden. Immers, als
er eon reden heeft om met blijmoedigheidd zijn levenspad te bewandelen,
dan is het wel de Christen.
En toch, zien we hem niet menigmaal in eene stemming, die daaraan
geheel tegenovergesteld is.
Ongeloof, klein geloof, wankelmoedigheid, zwakheid en zonde, ziedaar
de wolken, 'die het heldere licht vaak bedekken voor zijn oog. Te weinig
zien op Jezus, to veel op zich zelf, zie, dan komen ,die nevelige 'dagen in het
leven van den Christen, waardoor hij zuchten en klagen moet instede van
roemen en juichen.
,,De geest is wel gewillig, maar het vleesch is zwak." Zie, dat gel dt zoo
menigmaal voor hem en 't komt uit in zijn leven van elken dag. In plaats
van een rijk, juichend leven, wordt het een droef voortstrompelen op het
levenspad en voor een arbeiden met goe'den moed, wordt het een zwoegen
met zuchten en klagen.
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Zoo mag het niet zijn ! Dat is geen leven der dankbaarheild van een
mensch, die verlost werd uit de ellende van zonde en dood.
Wie dan ook dicht mag leven in de gemeenschap van J ezus Christus,
den getrouwen Zaligmaker, wie de kracht van Christus in zijn eigen ziel
mag ervaren en daarin mag roemen, 1dat Christus leeft in hem, Bien zijn
bergen vlak en zeeen droog. En 't juicht wederom in zijn ziel:
,,Wij steken 't hoofd omhoog 'en zullen d' eerkroon dragen",
,,Door U, door U alleen om 't eeuwig welbehagen",
,,Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven."
Ook de man en de vrouw, die arbeiden mogen in ide school, -die naar
Christus genoemdd wordt, hebben hun taak met blijmmoedigheid en
opgewektheid des geestes te verrichten. Indien dan ook het geloof, dat in
een Paulus zoo krachtig werkte, hun deel mag zijn, dan kunnen en moeten
zij nit kracht van idat geloof hun arbeid in de school doen naar den eisch.
der H. S., die den blijmoedigen gever zalig spreekt.
Blijmoedig geven, doet met vreugde ontvangen.
Een geloovig Christen, in wien het geloof krachtig werkt, is een
optimist, die juiehend 't uitroept : ,All e dingen zullen medewerken ten
goede."
En wanneer dan in oogenblikken van moeite en strijid, van zorg en verdriet, het hem soms bang mag worden om 't hart, dan verrijst voor zijn
ziel soog plotseling de gestalte van Hem, die Teens dit koninklijke woord
sprak: „In de wereldd zult gij verdrukking hebben, doch hebt goeden
moed, Ik heb de wereld overwonnen."
En dan verdwijnen de zorgen en moeiten en komt er weer de glans van
het blij optimisme in het oog. Dan is het weer, of het oor het machtige
woord -des Heilands hoort: Vreest niet, hebt goeden moed.
Al,s er een arbeid is, waarbij het optimisme zijn onmisbaren steun moet
verleenen, dan is het wel bij den arbeid in de school.
Hoe menigmaal stuit het ondlerwijs niet of op intellectueele botheid of
moreele zwakheid of religieuze onverschilligheid en koudheid.
Hoeveel inspanning, soms schijnbaar of werkelijke vruchtelooze inspanning, moet de man of de vrouw voor de klasse -zich getroosten om den
leerlingen de noodige verstandelijke kennis bij te brengen. Hoe noodig dan
ook steeds die opgewekte bliijmoedig^heid te bewaren, waardoor de
moeilijke taak merkbaar wordt verlicht.
Daartoe zal echter noodig zijn in voortdurend contact te leven met
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Christus, uit Wien de zij,nen alles kunnen ontvangen wat ze noodig hebben
tot hun taak, ook in de school.
Hoe geiheel anders staat ide echte optimist voor de klasse dan de man,
die steeds klaagt en zucht.
,,Zeg, jongens, we hebben vanmorgen een 'moeilijke letter te sohrijven.
„Zoo'n hoofdletter W volt niet mee, boor. Maar 'k hen er niet bang voor
,,of jelui zult 'm best klaar spelen. Ik zal die mijnheer maar vast eens -op
,,bord voordoen en dan geloof ik, dat jelui 'm allemaal wel fllnk op je
,,sohrift zult zetten. 'k Heb tenminstee gemnerkt, dat jelui gisteren goed je
,,best hebt gedaan. Je schrift, Jan, (een zwakke broeder onder de schrij,,vers) is tenminste al heel wat vooruitgegaan. Doe maar goed je best,
,,vrind, en je wordt nog eens een echte mooie sldhrijver, of zooals de
,,menschen zeggen (met een heel geleerd woord : een calligraaf ! Kijk,
„jongens, daar gaat ie op 't bord, enz."
Dat is de toon van den optimist, waardoor de jongens in de klasse
worden geinspireerd om hun best to doen. En dan niet krenterig met de
waardeeringscijfers vooral voor ►den ijver. Aanmoedigen, en nog eens
aanmoedigen. Ook onzen jongens in de klasse toeroepen: ,Hebt goeden
moed !"
Daar hebt ge de soms zoo verbazend lastige r-ekensom, waar menige
jongens- of meisjesbol mee verlegen is. Gelukkig als dan de optimist mag
les geven.
,,Zoo, Gerrit, zat je in de war met die kapitaalsom? Wel, dan zullen wij
,,eens kijken, of we dat zaakje samen kunnen opknappen , vent. Maar dan
,,krijg Pik natuurlijk ook mijn aandeel van de winst, nietwaar? :Dan deelen
,,we eerlijk samen. Laten we 's kijken, wat er in de som staat. Lees maar
,,eens kalmpjes en langzaam op. Maar vooral langzaam, anders vergeet
je wat."
En als Gerrit dan leest, blijkt het wel, dat hij hier en daar hapert.
„Nola, baasje, -zoo staat het er niet. 'kWeet zeker, als 1k bet voorlees,
,,wat er in je som staat, dan kun je 'm best maken, want zooveel weet iii
,,wel van de zaak, dat je zoo'n sommetje best kunt maken, net zoo goed
als Jan" (onder de jongens als bo.11e'baas in 't rekenen bekend). Zoo bemoedi'gend gaat 'de optimist voort len brengt daardoor de gewenschte
stemming onder zijn studentjes. Daardoor weet hij te bevorderen, dat zielsfuncties met de noodige gemakkelijkheid werken en daardoor als vanzelf
de kinderen met lust arbeiden. 't Optimisme van den on•erwij^zer is vaak
de olie, die -de leermachine beter in beweging brengt en houdt.
Is dit voor ode verstandelijke vor ming een groote bezielende kracht, niet
,
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minder is het dit voor de zedelijk-godsdienstige, die zooveel moeilijker en
gewichtiger is.
Zie, de pessimist heeft niets dan klachten over het gedrag van zijn leerlingen en h'ij speurt geen enkel lichtpunt in hun verhouding tegenover hem
of God. 't Is altijd maar klagen over dit, en wee roepenover 1dat. De
kinderen zijn er al aan gewend en doen of 'ze 't niet meer hooren.
Jntegendeel, 't schijnt of de booswichten daarin oorzaak en reden vinden
om nog tot meerdere klachten aanleiding te geven.
De Christen-optimist staat tegenover zijn leerlingen op dit punt geheel
tinders. Ja, zeker, hij ziet ook het kwaad en de boosheid zij.ner leerlingen
wel, maar hij kent en ziet ook dat andere, dat de pessimist niet zag, n.l.
nog die zwakheid van wil, waardoor die overigens aardige Piet, zoo
g-emakkelijk is over te halen tot het verkeerde. En dan gaat hij niet
brommen of dien jongen eens duchtig over den hekel halen, maar dan
reemt hij Piet teens onder vier oogen.
,,Wel, vent, wat val je me tegen. Je bent anders zoo'n aardige jongen,
„en nu zag ik vanmorgen, -dat je Bien armen hond zoo schopte. Als ze 't
,,me verteld hadden, zou 1k '.t niet hebben geloofd, dat Piet zoo iets zou
,,gedaan hebben. Maar nu ik '.t zelf gezien heb, moet ik 't tot mijn spijt
,,wel gelooven. Jammer vied lik dit, Piet ! Wat zou de Heere, die 't ook
,,gezien heeft, daarvan wel zeggen! Ik geloof niet, dat je 't gedaan zouudt
,,hebben, als je daar aan gedacht hadt, mijn beste jongen! Fo ei, je moet je
,er wel over schamen en je mag den Heere wel vragen om vergeving,
„jongen! Zeg me eens eerlijk, vent, heb je er geen spijt van?"
En vriendelijk, doch ernstig berispend, wordt het Piet onder 't oog
gebracht, hoe verkeerd 'hij deed.
En dan is 't laatste woord van meester -zoo echt optimistisch:
,,Nu, Piet, ik geloof vast en zeker, dat 't je nu niet meer zal overkomen.
,,Daar ken ik je wel genoeg voor!"
De optimist ziet zoo gaarne den goeden kant der dingen en als hij een
eoht Christen mag zijn, dan grijpt hij gelooviger aan de beloften, die de
Heere in Zijn genadeverbond heeft toegezegd aan het zaad -der Kerk. En
dan speurt hij veel eerder dan de pessimistische of twijfelmoedige Christen
de ritselingen van het nieuwe leven der wedergeboorte bij zijn jongens en
meisjes in de klasse; dan speurt hij ze soms door alle afwijkingen van het
jonge hart sheen. En merkt hij ze niet zoo, welnu, dan houdt hij moedig het
hoofd omhoog en gelooft vast en zeker, dat op 's Heeren tijd de vrucht ook
van zijn godsdienstig onderwijs zal gezien worden, zij het ook na vele, vele
jaren. Zoo werkt de optimist met vreugde voor eigen hart en vat de moe:
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cleloosheid Been post in zijn ziel. Zoo mag hij met blij dschap arbei-den
a.an de opvoeding van het j-eugdi ge kind en in then arbeiid gevoelt hij zich
dan ook gelukkig.
En zijn leerlingen? Zij gevoelen zich bij hem thuis. En wat meer zegt:
,,God heeft -den blijmoedigen gever lief."
B.
,
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UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN.
VACANTIECURSUSSEN TE JENA.
Het Zeitschritt tur Kinderforschung meldt, 1dat van 4-17 Aug. 1920 voor
't eerst na den oorlog weer de vacantiecursussen te Jena zullen gehouden
worden. Men staat versiteld, 'hoe, ondanks de ontzaglijke moeilijkheden,
waarmede het Duitschle yolk to worstelen heeft, de mannen van wetenschap
in 'dit zwaar beproefde land toch met kracht de hand aan den ploeg slaan,
om ide resultaten van wetenschappelijke studie en onderzoek in breeden
kring te verbreiden. Alleen in Thuringen zijn in een jaar tijd 60 yolkshoogescholen ontstaan.
De vacantiecursussen te Jena zetten eveneens opnieuw in met groote
kracht, zooals uit het volgende overzicht blijkt. De cursussen betreffen:
I. Philosofie: a. eth^iek; b. inleiding in 'de metaphys-ica; c. inleiding in de
philosofie; d. inleiding in 'de klassieke aesthetiek; e. paedagogischepsycihologie; 1. physiologische psychologi'e; g. ide psychologie der beroepsvoorlichting; h. de philosofie en de volkshoogeschool. II. Godsdlenstwetenschap : a. de vragen van wereld- en levensbeschouwing ; b. meesterwerken der Hebreeuwsche vertelkunst; c. onze eerste drie evangelien; d.
Oud-Protestantisme en Nieuw-Protestantisme in Duitsch-e vroomheid; e.
de ond erwijs - en opvoedkundige waarde der godsdienstgeschiedenfs;
I. godsdienst, wereldbesehouwing fen levenskunst in de volkshoogeschool.
III. Paedagogiek : a. het ontwikkelingswezen van Duitschlan-d in het verleden en het heden; b. de zorg voor ontwikkeling en haar werkingsfeer;
C. de staatsburger als paedagogische probleem; d. inleiding in de leer van.
bet opvoeden'de onderwijs; e. ontwikkeling en school volgens de rijkswet;
f. philosofische propaedeutiek aan hoogere scholen; g. beteekenis en positie van het bijizondere schoolwezen; h. speciale methodiek met praktische
oefeningen; i. methodiek van het onderwijs in de moedertaal ; j. phonetiek
met praktisehe oefeningen; k. het beginonderwijs in vreemde talen;
1. gymnastiekonderwijs; m. onderwijs in modeleeren en boetseeren; n. ide
biologie in het plantkunde-onderwijs op de school. IV. Natuurwetenschappen : a. natuurphilosofie -en wereldbeschouwing ; b. de biologie 'enz. (zie
III n.) ; c. inleiding in botanisch-microscopische onderrzoekingen; d. bouw
en leven der bacterie-n; e. algemeene zool►ogie en darwinisme; 1. zoologisch-microssopische onderzoekingen ; g. zoologie (onderwerp nog niet
vastgesteld) ; h. grondtrekken +der scheikunde met kijkjes op het wezen
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der materie ; i. algemeene geologie ; I. oefeningen in het vaststellen van
mineralen en gesteenten; k. populaire astronomie; 1. tij-d- en plaatsbbepalingen met praktische oefeningen; m. bouw en functie der hersenen; n.
onze zintuigelijke functies; o. physiologische economie. V. Geschiedenis.
VI. Duitsche litt eratuur, Duitsche taal en redekunst.
Wie in de vacantie een mooi uitstapje wil maken en tevens zijn bilk wil
verruimen kan weder te Jena terecht. Men verwacht er blijkbaar weer
behalve landgenooten, ook vrienden van de Duitsche cultuur uit de
neutrale landen.
,

AFZONDERLIJKE KLASSEN VOOR STORTERAARS.
Evenals Hamburg heeft nu ook Breslau zijn afzonderlijke schoolklassen
voor stotteraars. Ook hier heeft -men aan de hand van statistische gegevens
vastgesteld, dat spreeklessen en spraakcursussen bitter welnig blijvend
effect sorteeren. De gewone school is er niet op ingericht den door de
behandeling genezen stotteraar ide helpende hand te bieden, opdat hij niet
terugvalt in zijn oude kwaal. In de afzonderlijke schoolklassen echter
worden ze in alle lessen en bij alle vakken onder de deskundige leiding
van een bijzonder voor dit onderwijs geschool den leeraar onderwezen.
Deze is geheel op (de hoogte van hun kwaal en weet, hoe hij die behandelen
moet. Daardoor worden de leerlingen niet slechts voor het uitwendige
genezen, zoodat ze weer vlot kunnen spreken, maar ze worden ook ver'.ost van de innerlijke oorzaak van hun 11ijden; n.l. van het psychische angstgevoel, de gedrukte gemoedsstemming, h-et gebrek aan zelfvertrouwen en
levensblij'heid.
In Juni 1919 werd te Breslau -deze afzonderlijke klasse voor stotteraars
geopend ; met Paschen 1920 kwam er een tweede klasse bij en zoo hoopt
men uit deze afzonderlijke klassen een afzonderlijke school voor stotteraars te zien uitgroeien. Daar deze eene school voor stotteraars dienst
doet voor de geheele stad, hebben alle kinderen vrij vervoer met de tram.
,

HUISSCHOOL.
Naast de leerschool, -de werkschool, de Montessori-school komt nog een
vierde type van school de aandacht vragen: ide huisschool. Deze onderscheidt zich, zoo vertelt ,Neue Bahnen" van alle andere scho len, doordat
ze niet heeft een lesrooster, niet een leerplan, niet vastgestelde lesuren.
Zij heeft geen -leervakken, geen leerstof, geen leermiddelen. Zij heeft,
streng genomen, ook geen on derwijzers en geen leerlingen, geen schoolklassen en geen schoolrapporten, kent geen overgaan en Been zitten
blijven. De huisschool is dus ook geen boschschool, Been landelijk
opvoedingsinstituut, geen verplegingsinrichting en geen herstellingsoor'd.
,
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De huisschool is in den grond der zaak Been eigenlijke school." En toch
hoewel alies wat een -eigenlijke school kenmerkt -er aan ontbre-ekt, wil de
huisschool een school zijn en wel seen ,;school" in den zin, die dit woord
heeft in : „Het leven is de beste school."
Leven is doen, scheppen, productief arbeiden. Schoolarbeid in de huisschool is bezigheid in allerlei beroep. In 'de huisschool wordt gespit,
geplant en geoogst, gemetseld en getimmerd, er worden kleeren en
schoenen gemaakt, aardappelen gerooid, varkens gevoede rd en ko-eien
gernolken, vloeren geveegd, tafels geboend en spij'zen gekookt. In de
huisschool wordt alles gedaan, wat noodig is, om te kunnen leven.
De huissohool is een -ernstige (niet de eerste) poging, om de werkelijkheid van het leven te maken tot school voor het leven. Daarom brengt ze
de kinderen in een groot huishoudelijk bedrijf, dat zich ten doel stelt, zich
zooveel mogelijk !zelf te helpen -en dat dus niet alleen den arbeid on ivat
van huishouden, land- en tuinbouw, en veetee lt, maar ook van allerlei
beroep en bedrijf. Niet alsof men hier alles zou willen llaten uitvoeren met
en door kinderen, dus een soort van kinder-bedrijf. Men gaat uit van het
principe, dat de -eigenlijke arbeidskracht Is de vakkundige volwassene. Deze
is het die leiding en voorlichting geeft. De werkelijkheid van het leven, de
dingen en bezigheden, die het leven eischt, vormen de onderwijsstof. Hier
staan praktische arbeid en theoretische kennis met elkannder in levend
contact. Hier zijn de dingen zelf de leermeesters, de geheele dag is het
lesuur ; het huis zelf is het groote le erboek.
De huisschool is een poging, door het Ileven zelf op te voeden. Niet in
jaarklassen, maar in familiegroepen (12 kinderen om een onderwijzer of
onderwijzeres geschaard) worden de leerlingen ingedeeld, l-eeftijd noch
geslacht zijn beslissend. Familiegeest en kameraadschap, zoo zegt men,
zijn de eeuwige krachten, die ware cultuur aanbrengen en bovendien:
cigendom. I-ets als zijn eigendom bezitten is voor 'den mensch een belho-efte,
. en .deze behoefte zal, zoo ze staat onder de leiding van familiegeest en
kameraadschap, een -grondslag vormen voor zedelijk handelen. In de
l,uisschool moet daarom ieder, groot en klein, zich als mede-eigenaar
gevoelen van het geheel, ieder mede verantwoordelijk zijn voor alles wat
er gr'oeit -en leeft, voor al het wel en het wee van het geheel. De huisschool
kent daarom noch heer, noch knecht, noch beambte, noch diensturen, het
is zoowel het gesocialiseerde als het patriarchal e bedrijf.
De huisschool is een poging opnieuw de beginselen en grondslagen der
school te ontdekken. Niet all e scholen kunnen huisscholen zijn, maar voor
de school in 't algemeen is de huisschool een proefstation. S.
,
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Het Negen-en-Viiffigste Jaarverslag van de Vereeniging,^
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Te lang hebben wij gewacht, de leering en vertroosting, die tilt dit verslag.
opgingen, verder to verbreiden.
Zij het laat, trachten wij aisnog onze fout goed te maken.
„Christelijk-Nationaal" is nu 60, en neemt in vele opzichten de allures.
aan van een oud manneke. Van 'n manneke, dat stilietjes leefde van dde
groote wereld in een stil, aardig huisje, heel knus, waar hij -den dag zijns,
doods -zat of te wachten. En intusschen neefjes en nichtjes ontving en liet.
meeeten, zijn pijpje rookte en 's avonds tij dig, heel tijdig naar bed Bing en.
'S, ochtends lang onder de wol blseef.
In vele opzichten leek het zoo te zijn met de oude, eerwaar:de vereeniging.
Zij kr;eeg ook harde slagen. Eerst weed haar haren hooggeleerden Voorzitter, Prof. Woltjer, ontnomen; en toen nam God ook van haar weg diens.
opvolger, den trouwen, vromnen Ds. Klomp.
misschien ware nog een tweede, een derde teIn e.en opzicht echter
vinden blijft C. N. S. 0. jong, ja, lijkt het, of het bij den dag nog jeugdiger
wordt en fiever van tred.
Ik bedoel ten opzicht e van haar oude en in later jaren vernieuwde taak.
van schooltoezicht.
Dat ,toezicht" maakt het lezen van haar j aarverslag elk jaar weer tot een
rijk genot.
Eerst komen in (eendrachtige rij en onder hel-klinkende, goed-harmnonieerende tonen de Heeren Inspecteurs.
elle ne se rend pas.... et ne.
En daarachter de oude, brave garde
van districtsraden, wier plechtige woorden lets.
meurt pas non plus
hebben van den galm van oud-Hollandsiche liederen.
Samen vormt dat een -ensemble van hoogere stichte lijkheid.
Telken jare leg ik dan ook het jaarvers-lag neer met een gevoel van
innerlijke voldaanheid en dankbaarheid. Voor onderwijs en genot.
de echo dezer
En graag ben ik weer een oogenblik
zlj 't zwak
zuivere klanken.
Over Vaderlandsche Geschiedenis gaat in de eerste plaats het rapport.
,,Over het algemeen viel dit onderzoek (n.l.: naar de kennis van dit vak)
goed uit", zegt de Heer Huizinga. Minder tievree is de heer Schaap: ,Mijn.
indruk is niet zoo gunstig, hoewel ik deze meening slechts onder • voor,
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behoud uitspreek, omdat het aantal scholen, waar 1k het geschiedonderwijs
bijwoonde, siechts 27 (d.i. de kleinste helft) bedraagt.
Algemeen is het gejeremieer om een vertelboek. Als vormmodel heb 'k
altijd aanbevol'en de verhalen in de tweede helft van de beide deeltjes van
Erhatz en Bosman. Waar blijft toch zoo'n boek voor ooze scholen. Ik vind
het een schande voor onze scholen, dat het er nog niet is. Misschien dat het
komt, als straks de krachten loskomen, die nu vastzitten aan onze
normaallesopleiding. Want er zitten genoeg krachten bij ons lager onderwijs, zoo litterair als ten opzichte der kennis om dat boek te leveren.
Waarom begint deze of gene vast niet met een tij.dperk? 't Is waar, aus
einem Gusz is 't ware, maar .... beter wat dan niets.
Doch .... luisteren wij „des Chores grauser Melodic".
Bl. 8 (Huizinga) : Ook nu weer werd -als altijd de klacht herhaald, dat
de onderwijzers groote behoefte hebben aan -een vertelboek voor de.
Vaderlandsche Geschiedenis. -Groote uitzondering op iden regel is het, als
men eens een onderwijzer aantreft, die veel bezit van de boeken, welke in
Lankamps Leerplan aan de hand worden gedaan. (Natuurlijk ! ! v. W.)
Bovendien behoort er ook nog veel tijd tole, om deze geschiedeniswerken
zoo te bestudeeren, dat ze voor het do,el van vertellen in lde school voldo-ende stof opleveren. (En concepieerend vermogen! Is ook niet te
vergen! v. W.)
Bl. 16 (Schaap). Het is daarom zoo jammer, dat er voor den onderwijzer
geen boek bestaat, waaruit hij de stof voor zijn geschiedenislessen
putten kan.
Bl. 32-3 (districtsraad VIII). In een aardig gedicht van Schimmel wordt
gesproken van een grootvader, die zijn kleinzoontje prentjes laat kijken en
hem verhalen laat uit een ,foliant, krakende in den leeren band", een historiebo,ek, waar de oude man ,,ied'ren avond trouw in las, of 't zijn Bijbel
was". Aan zulk een boek heeft ons yolk dringend behoefte.
De Heeren Inspecteurs zeggen ons, ieder op zijn wijze, precies hoe 't
wezen most. Anema laat zich in zijn verslag zelfs vervoeren tot een warmeontboezeming, waardoor het verslag als zoodanig wat in 't nauw raakt.
Als de Heeren de koe eens bij de horens vatten. Dat ongeluksbeest zwerft
nu al 30 jaar over onze erve. Zelf ben ik 25 jaar geleden er met nog zes broeders op aan 't jagen geweest. Alles om niet. Nu zijn we weer 25 jaar verder.
En er ligt materiaal genoeg. En overal hoort men van lust om mee te doen.
Och, helpt ons toch!
Een levendige, voor de kinderen begrijpel^ijke, en, niet het minst, een
overeenkomstig het heilig onderwerp gewijde verhaaltrant is o.i. bij het
vertellen der Bijbelsche geschiedenis het groote formeele vereischte. Het
,
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materieele vereischte is, dat in de eerste plaats het Bijbeisch verhaal, na
deugdelhjke bestudeering, aan -de leerlingen wordt meegedeeld, maar -dat, als
vrucht van deze voorafgaande bestudeering, de mededeeling ook tot het
hart der leerlingen spreke en lessen bevatte voor hun leven. God recht kennen, en van harte liefhebben en met hem leven, is en blijft altoos de regel
van het Christelijk leven. Om onder 's Heeren zegen de kinderen tot zulk
een christelijk leven te brengen, dient inzonderheid het vak Bijbelsche
Geschiedenis, en is het noodig, dat men de kinderen eerst die geschiedenissen leert kennen, maar. dan ook liefhebben, maar dan ook -door practische
wenken hen daaruit leert leven. Niet overal kregen we even goeden indruk
van 't geen wij hoorden. Nochtans kunnen wij tot onze blijdschap mededeelen, dat naar eene behandeling van de Bijbelsche Geschiedenis, g elijk
boven gemeld, in alle scholen in meerdere of mindere mate wordt gestreefd.
Over 't geheel genomen, hoorden wij in de scholen van dit -district de
Bijbelles met groot genoegen aan.
Verder: ,Ook het onderwijs der Heilige Geschiedenis, waarop dit jaar
bijzonder was te letten, gaf rijke stof tot dank, dewijl het op de meeste
scholen op uitnemende wijze wordt gegeven in een beslist christelijken.
geest en met toepassing op het leven" (distr. VII, p. 30-1). Het Bijbelsch
aonderwijs is over 't algemeen uitstekend (distr. XV, p. 44). Het onderwijs
in de B. G. is over het algemeen goed, in vele gevallen zeer goed ..... .
(distr. XII, p. 38).
Met het lezen blijft het vaak huilen. Ook dit jaar heeft me weer bijzonder
getroffen de slechte verzorging van dei1 leestoon(Insp. C.). De heer Gras
verhaalt van een leesles, die hij bijwoont. ,Maar 't is geen leesles, 't is
lezen bij toerbeurt of eigenlijk woorden o,pzeggen; weinig ambitie bij de
leerlingen, blijkbaar duurt de tijd lang bij hen, maar ook bij den onderwijzer voor de klas". Vast blijkt, dat -deze ,zich nooit voorbereidt, omdat . .
hij al zooveel jaren onderwijzer is."
't Is treurig!
'k Deed hier en daar maar een greep. Wie werkelijk van dit rijke verslag
een verslag wou schrijven, hij kon wel een dag bezig zijn,
die
'k voeg dit er graag bij
Wie is de man, die deze verslagen en
van ons rijkstoezicht eens verwerkt tot een grootsch werk over practische
methodiek?
Hier liggen wellen, die nog laven.
Onze onderwijzers zull-en wel doen, dit verslag aan te vragen en te
bestudeeren. En er hun nut mee te doen. In de e enzaamheid of ook in
onderlinge bespreking.
,
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DE GEWENNING IN DE OPVOEDING.
Laat muj met een persoonlijke herinnering mogen beginnen. In Mei -1881,
'terwijl ik bezig was, voor de weleens hardleersche Betuwsche jeugd de
geheimenissen wat doorzichtiger te maken van bet ,aftrekken met leenen",
*ing de schooldeur .open en trad mijn oude vriend, de Heer Nobels, mijn
I1as binnen. Zwijgende gaf hij mu een hand en zwijgende zag hij toe, hoe
.ik. volgens de regelen -der paedagogische kunst met dubbeltjes en centen
:manoeuvreerde, om aan niet snuggere hersentjes begrijpelijk te maken, wat
bun anders, naar ik vreesde, helder zou zijn als waterchocola. Het was
intusschen twaalf uur geworden. De kinderen gingen naar huis en ook de
Heer Nobels vertrok. Ik li'ep met hem mee. Toen kwam de critiek. „Jongetje,
iet was mooi, wat je deed, heel moot, maar er deugde niets van. Je wouu
dat je, jongens duidelijk maken, he'? Dat is heel dom ! Hoe machinaler, hoe
:beter ! Wat een mensch het best verstaat, slapen, eten, loopen, doet hij
altijd werktuiglijk. Voor een Betuwsch boertje is het kunnen genoeg, het
.kennen duet hem meer kwaad dan goed." Natuurlijk stond ik met mijn
achttien jaren vril sceptisch tegenover doze opmerking! Op then leef ij
eseft men nog niet, dat de paradox zeer vaak de eenige mogelijke
.formuleering der waarheid is. Bovendien wist fi , te doen te hebben met
jemand, die, om dwaasheden te voorkomen, gaarne dwaasheden zei. Hij
geloofde in het apostolaat van het ongerijmde ! Eerst later heb ik begrepen,
hoe !diepgaand e zijn ernst moest zijn, dat hij de waarheid in een carnavals.pak door de' straten liet wandelen. Toen sahreef ik zijn vermaning aan
:onservatisme toe, een rubriek, waartoe wij alles brengen, wat onze
,jeuggdige onbezonnenheki tot .^maat-hhouden aanspoort. Toch dat merkte
ik later was zijn woord in mijn ziel blijven haken en groeide daar de
srraag: ,Wordt ons doen en ons laten wel wez-enlijk, wel allereerst, door
ions bewuste Leven beheerscht?" Als een mensch maar lang genoeg leeft,
wwordt, wat antiek was, wel weer hoogmodern en wat reactionnair jheette,
draagt bij een volgende generatie -den naam „radicaal". In de opvoedingsleer treedt dat verschijnsel telkens op. Wat ouuderwetsch was in 1881, is
.nfleuwmodisch in 1920, ten minste in de wetenschap. De practijk echter
Is bij de theorie nog altijd een jaar of tien achter. Hoe wonderliik het ook
iklinke, wij mensehen van nu lijden, alien ervaringen ten split, zelfs nu
nog, in niet geringe mate aan ziekelijk spiritualisme. Overgeestelikheid nu,
we weten het alien, uit zich bij voorkeur door druk te redeneeren. Van den
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diiepen zin van zwijgend spreken, van latend doen heeft ze zelfs geen
schem+erig besef. Ze verwacht alleen heil van betoogen en doet dit dan ook
tijdig en ontijdig. Geen daad acht ze good, dan een, waarin zich het ,dus"
eener redeneering belichaamt. Onmiddellijke waarheid is haar verdacht;
betrouwbaar is enkel, wat longs den weg van de logica ons bewustzijn
bereikt. We schelden wel dapper op het intellectualisme, maar het komt
mij voor, dat ook dit schelden wel vaak nog uiting is .... van intellectualisme zonder meer. Als men alles kan gelooven, ult scepticisme alleen, is het
ook mogelijk, of to geven op de verstandelijkheid, omdat men zoo wanhopig
verstandelijk is. Het intellectualismee is de booze vijand van ons leven. Tot
die belijdenis komt men niet op grond van logische redeneering, maar wel
als r esultaat van vaak smartelijke ervaring eener wegkwijnende innerlijkheid. Logica is zoo dikwijls een te zwak fondament, om de waarhekl te
dragen. Rationalisme van allerlei gading vergat dat telkens weer.
Betoogende legt men van het hoogste het wezen niet vast, misschien enkel
den vorm en waarschijnlijk niets 'dan den schijn. Eeuwen van redeoverwicht
hebben op de menschheid zoozeer haar stempel genet, dat uit sleur iiets to
doen, ons toeschijnt, wel zeer minderwaardig te zijn, zoo minderwaardig,
dat uit sleur lets te laten, we niet heel erg zijn gaan vinden. Onze oververstandelijkheid heeft in alles, wat -de geestelijke vorming raakt, de
gewenning in miskredi•et gebracht. Met Shakespeare's Hamlet oreert ze:
,,Gewoonte, monster, dat het denken doodt, vaak booze geest der zeden",
vergetend echter, idat er volgt:
,,Soms blijkt ze engel,
Daar ze ook voor 't doen van go ede en schoone daden
Een kleed, een hulsel leent, dat ons weldra
Gemakk'lijk zit.
Gewoonte kan natuur schier gansch veranderen,
Den duivel boeien of voorgo ed hem bannen,
Met wondren 1dwang."
Het moet de nieuwere psychologise tot een verdienste worden aangerekend, weer te hebben ingezien, welk een groote kracht de stille kracht
der gewenning is, niet enkel bij -de lichamelijke, oak bij ide verstandelijke,
ook bij dde zedelijke en niet het minst bij dde godsdienstige opvoeding. Ze
klinkt ongerijm4d, maar ze is waar, sde bewering van Maudsley : ,Zonder
b►ewustzijn zou .de mensch geen slechter intellectueele machine zijn, idan nu
hij er we'l mee voorzien -is." Een bekend musicus schrijft aan Despine:
,,Mijne vingers hebben beter geheugen dan ik zelf. Met mijn hoofd kan 1k
geen muziek onthouden; ben ik een bepaald 7notief kwijt, dan laat ik mijn
vingers over ide toetsen dwalen en ze hebben het -dadelijk terug. Hoe meer
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een kunstenaar denkt bij wat hij doet, hoe minder hij slaagt. De fouten, die
hij maakt, zijn veel meer fouten van zijn geest, dan van het automatisme in
hem." In een periode, als achter ons li.gt, waar intellectueel pharizeisme
met de noodige zalving van tong:
Wonderbare eeuw, waarin wij werken en leven,
U zij de lofzang der menschheid gewij.d,
Gij hebt de kennis ten zetel verheven,
Gij hebt den geest van zijn kluisters bevrijd,
zou zulk een verheerlijking van het werktuiglijke als profanatie zijn aangemerkt. De heksensabbat, -die nog niet voorbij is, heeft ons echter wel
geleerd, dat heldere begrippen, verlichte denkbeelden, logische gevolgtrekkingen, nobele aspiraties, smelterige gevoelens ten slotte heel weinig
uitrichten en dat onze hooggeroemde besehaving ongetwijfeld krachten tot
ontplooiing heeft gebracht, maar ten koste van andere en onmisbare, die
verwaarloosd werden. Van inzicht werd alles verwacht; vergeten werd,
hoe noodig het is, dat er goede gewoonten worden gevormd. Ook een
zekere artiesterigheid vindt het zich bewegen langs de rails der gewoonte
nog al ordiniir. In een huifkar van hot naar haar over de hei to slingeren, is
zeker wel zoo phantastisch, maar het brengt, wie geen kunstenaar, alleen
maar een goed, een gaaf mensch wil worden, minder spoedig bij het doel
van zijn tocht. ,Aan voorschriften echter", zegt John Locke, ,hebben
ik voeg er bij „en evenmin aan artistieke
kinderen geen houvast,"
,wat zij noodzakelijk dienen to weten, moet men hen zoo
bevliegingen'
vaak laten doen, tot het hun tot gewoonte is geworden, onafhankelijk van
het geheugen." Dat daarmee vroeg begonnen moet worden, spreekt vanzelf.
Dat is de taak van het gezin, de universiteit der -gewenning, de laagste alltr
scholen en tevens ide hoogste. Daar leert men de dingen, men weet zelf net
hoe? Was het met het hoofd, met het hart, met de maag, wie zal het
zeggen? Men spreekt tegenwoordig veel over de nieuwere opvoeding. Ik
hoop zoo hartelijk, dat dit het resultaat zal zijn, dat men in de nieuwere
opvoeding minder zal spreken. ,Laat uwe woorden geteld zln", vermaant
Dante. De practijk van dit woord is een bijna volmaakt opvoedlingsstelsel.
Ze beteekent vooreerst : verlossing van de despotieke" maoht der phrase,
waarvan speciaal in onze dagen de invloed zoo noodlottig is. Een opvoeder
moet nuchter zijn, al is zijn hart brandende in hem. En nu drinkt aan niets
een mensch zich zoo spoedig een roes als aan zijn eigen zeer voortreffelijke
woorden! Het plasregent voorschriften, het stort init vermaningen, maar
waar zulk een Staubbach van klanken neerkomt, groeitI niets. Woorden zijn
-

zaden, zonder twufel ; maar bereid eerst den akker en dan, laat uwen voet
niet vertrappen, wat uw hand heeft gestrooid. Woorden zijn machten, ik
weet het, maar enkel als ze er in slagen, gewoonten :te mobiliseeren, die
met neigingen verbonden, naar een woord van Goethe, onoverwinnelijk zijn.
Gewoonte toch kan worden omschreven als geheugen van wil en gevoe.l.
En de will van een mensch is zoo souverein, dat Been woord macht genoeg
heeft, hem te buigen. Met woorden kan men iemand wel dwingen; hem
gewillig maken kan men niet. De wil volgt echter het pad, dat -tot natuur
geworden gewoonte gebaand heeft. „Het psychologisch automatisme",
zest Janet, „is voorwaarde voor geestelijken groei. De gemakkelijkheid, die
de gewoonte ons geeft, werktuiglijk handelingen te verrichten, die anders
aandachtsconcentratie leischen, stelt ons- in staat, ons gelijktijdig met
hoogeren, meer inspanning vragenden arbeid bezig te houden." Dit verschijnsel bracht er Condorcet toe, in den mensch het bestaan van tweeerlei
„ik" aan te nemen, een ,ik" der gewoonte en een „ik" van het nadenken,
waarvan het eerste veel duurzamer geheugen bezat dan het tweede. Terwijl
het laatste geheel in beslag wordt genomen -door de oplossing van een
moeielijk probleem, leidt het eerste den denker veilig door de woelige
v- traten -der stad. Het is het ik der gewoonte, schrijft Erasmus Darwin,
waardoor de zangeres, aan den vleu-gel zich zelf begeleidende, de in haar
salon aanwezigen tot in het diepst van hun ziel ontroert, terwill haar
andere ik, hoorend niet hoorend, geheel vervuld met den doodstrijd van
haar sijsie, in het koo-itje voor het raam, haar, de eenzame, tranen in de
oogen perste.
Ik beweer niet, 1dat ik die gedeeldheid van bestaan de hoogste !evensopenbaring acht; 'k meen echter, 1dat zielsverschijnselen als deze aan
opvoeders iets hebben te zeggen. Het ontstaan van gewoonten verhinderen
kunnen zij niet, tenzij ze grilligheid, onbestendigheiid tot leidend beginsel
wikien verheffen, het eene oogenblik afbrekende, wat ze het vorige hadden
gebouwd. En als we in de opvoeding de gewoonten niet met ons hebben,
dan hebben we ze tegen ons. Misschien heeft niemand de groote beteekenis
der gewenning zoo helder gezien als Pascal. „Men moet zich niet vergissen",
schrijft hij in zijne Pensees, ,wij zijn automaat evenzeer als geest. Daarom
worden we niet overtuigd enkel door een bewijs. De gewoonte eerst maakt
het bewijs, geloofwaardig. Zij brengt de automaat in beweging en deze
sleept den geest mee, zonder Fiat die er aan denkt. Wie heeft bewezen,
dat het morgen dag zal zijn en wat wordt er vaster geloof d? 't Is de
.gewoonte, die er ons zeker van maakt. Tot de gewoonte nemen wij toevlucht, als de geest eenmaal gezien heeft, waar de waarheid is, op-dat wij
ons kunnen drenken met -dat geloof, dat ons telkens ontsnapt, want altijd
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bewijzen voorhanden te hebben, is onndoenlijk. We 1iebben een overtuigingsmiddel noodig, dat bruikbaarder is, de gewoonte, die zonder geweld,
zonder kunstgrepen, zonder argumenten ons de dingen doet gelooven, a die
al onze zielskrachten tot dit geloof overbuigt, zoodat ons hart er zich iMj
nederlegt, geleid -door de natuur. Indien men alleen op grond van bewijsvoering gelooft en de automaat in ons is geneigd, het tegengestelde aan to
nemen, is men er niet. 't Is dus noodig, -dat men de beide zijden van ons
leven doet gelooven, den geest, door argumenten, wier kracht men, slechts
eenmaal behoeft gezien te hebben, en de automaat, door de gewoonte, aan
welke men niet veroorloven mag, het voor de tegengestelde opine op te
nemen."
Tarde heeft navolging -den grondslag van het maatschappelijk Leven.
genoemd. Die grondslag wordt gelegd in de kleuterperiode. „Het leven van
het kind is nog bijna geheel in zijn oogen", z egt Mevrouw Necker de,
Saussure naar waarheid. Het doet, wat het ziet. „Op Bien leeftijd besturea
wij het kind door gewoonten, natuurlijke gevoigen onzer bemoeienissen
wet e kieinen en van de gelijkmatigheid in ons optreden. Dit zacht:
werkende opvoedingsmiddel, mag, dat spreekt vanzelf, niet het eenige zijn,.
dat men aanwendt, daarvoor is bet wat te machinaal. Hoe jonger het kind
echter is, hoe meer zijn gewoonten nog behooren tot zijn ziel. Het maakt
ze zich eigen, door vooruit te zien. Het is altijd in gespannen afwachting
van de dingen, die in vaste reeksen elkander opvoigen. Gewoonte is bij hem:
vrees of hoop. Ze oefent invloed op zijn begeerte, op zijn smaak en daardoor op zijn karakter. Bij het kind ziet men nog zelden dat gedachtelooze
doen, dat aan een mechanisme herinnert. Het duurt vrij fang, vobr het
genot in handelen gaat verbleeken en de ziel min of meer vreemd bliaft aan
wat zij toch eerst zelf had geboden. Gewoonten hebben voor de jeugd dus
niet het bezwaar, dat er later wel aan kleeft, dat ze namelijk de vermogens
afstompen, en de buitengewone beweeglijkheld van het kind is oorzaak, dat
ze dat stramme nog missen en zich nog, als 'het noodig is, gemakkelijk
laten wijzigen. Het groote, bijna door niets te vervangen voordeel van het
gewennen der kinderen, meent Mevrouw Necker, is wel dit, dat door hen
maehinaal tat van handelingen te doen verrichten, waarin zij voor. het
latere leven vaardigheid moeten bezitten, men hun ziel vrij maakt voor
spontane werkzaamhei'd van meer geestelijke orde. Hoe meer men zich van
hun zucht tot navolging bedient, hoe meer men zich zelf het verdriet
bespaart, hun als plicht te moeten voorschrijven, wat geen plicht is, en hun=
toch tot een gebrek zal worden aangerekend, als ze het niet bezitten. De,
gewoontebewijs.t hun dan -een onwaardeerbaren dienst. Welk een verlegenheM, welk. . een linkschheid, welk een verlies van krachten en van •".
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veroorzaakt niet voor de volwassenen hun telkens in twijfel zijn, of deze
of die daad, hun niet tot gewoonte geworden, dan of daar wel naar
den vorm zou zijn!
Behalve de -door Mevrouw Necker genoemde besparing van kracht,
rekent Radestock nog tot de voordeelen, aan de gewenning verbonden, krachtsversterking in de lichaamsorganen, vaardigheid in het
verrichten van tal van psychische functies, als : waarnemnen, onthouden,
zich herinneren, associeeren, willen, en den invloed op het geestelijk l-even
van individuen, standen en volken. Goed leeren zien, goed leeren spreken,
goed leeren luisteren, het leeren onderscheiden van hoofd- en van bijzaken
is een zaak van gewenning. Wat vertegenwoordigt een gewoonte een
vrijgekomen kapitaal aan tijd, en aan kracht. Wat maakt ze een resoluut,
energiek handelen mogelijk, daar ze het wikken en wegen voorkomt van
wat zonder haar niet zoo automatisch verloopt. Hoeveler optreden gelijkt
niet op dat van Friedrich Wilhelm van Pruisen, die op den morgen, dat de
volkerenslag een aanvang zou nemen, maar niet besluiten kon, aan zijn
troepen bevelen te geven, omdat hij nog altijd in dubio was, in welke
uniform hij op het tooneel van -den strij d moest verschij-nen. Fichte heeft
van de formule beweerd, die voor meer dan een de noodzakelijke afsluiting
is van een zieleproces, dat ze de grootste weldaaad voor ide menschheid
moet heeten; van de gewoonte kan met gelijk recht jets dergelijks worden
getuigd.
Nuttige planten moet men echter zaaien, onkruidd niet.
Goede gewoonten ontstaan ook niet vanzelf. Als de twee groote wetten
er yoar noemt Bain : „Inspanning van alle -energie tot bereiking van het
resultaat" en ,Geen uitzon'dering dulden, zoolang de gewoonte nog niet
vast is geworden" en William James voegt er twee andere aan toe :
vorm de besluiten en gevoelsaandoeningen zoo spoediig mogelijk in laden
omzetten" en „teen sermoenen houden, maar de gelegenheid afwachten,
die het practische Leven aanbiedt, want de levensschokken drukken de
gewoonten in het weefsel van het karakter", d.i., zooals Stuart Mill zest, den
voll edig -gevormden wil. Natuurlijk, dat in Teen tij-d als de onze, waarin men.
zoo dikwijls vergeet, dat de waarheid op twee voeten staat, het gevaar zeer
groot is, dat men de beteekenis -der gewenning overschat. Als Auerbach
beweert : ,Goede gewoonten vervangen goede beg'inselen", is dat overdrijving van een niet onbedenkelijken aard. Men verheerlijkt het begin niet
als het einde, omdat anderen het begin verwerpen, wij:l het het einde niet is.
Wie gewoon is, de waarheid te zeggen, bezit nog niet altijid : waarheidsmoed, waarheidsliefde, waarheidszin. Omdat zonder gewenning geen
opvoeding mo-gelijk is, volgt daaruit niet, dat het wezen der opvoeding ten
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slotte enkel g^wenning is. Wie de noodzakelijkhekl betoogt, dat een gebouw
op hechte grondslage ruste, moet uit overmaat van ijver nu niet gaan
beweren, dat het fundament eigenlijk alles is. De uitspraak, „dat men in de
opvoeding gewoonten met gewoonten. moet bes:trijden", moest voldoende
zijn, om de betrekkelijke waarde der gewenning te 1doen inzien. En als daar
beweerd wordt, dat onze levenshouding enkel resultante onzer gewoonten
is, moest toch bedacht zijn, dat levenshouding wilsrichting is en gewoonte
product van gewennen, van aanwennen, van verwennen zzelfs. In zijn
proefschrift wij.st Kurtiidis op nog een anderen schaduwkant. Ieder weet,
Welk een ontroering het te weeg bracht, toen na het vergaan van de
Titanic het ,Dichter mijn God, bij U" door onze straten weerklonk. Welrneenende menschen, maar siechte psychologen hebben itoen de melodie
op Been draaiorgel gez et. Z-e kenden het verschijnsel niet, dat men polarisatie
van het gevoel heeft genoemd. Wat ons aangenaam aandeed, laat, dikwijls
herhaald, ons eerst koud, wordt ten slotte ons antipathiek. Zoo sterkend
en bevestigend nu de gewoonte voor denken en willen is, zoo verzwakkend
is ze voor gevoel en bewustwording. Waar het gebod op gebod
en regel op regel den opvoeder tot gewoonte is geworden, waar hij een
ding wordt, dat preekt, een automaat, die vermaant, waar het o-nweer zoo
,gored als nooit van de lucht is, waar het hooghou ►den van het gezag gelijkbeteekenend is met het uitdeelen van straf en nooit wordt beseft, dat er
geen majesteitelijker recht dan dat der gratie bestaat, vormt men
ongevoellge harten. Gewoonte kan afstompen, gewoonte maakt slaven en
we zijn tot geestelijke vrijheid geroepen. Mevrouw Necker noemt nog een
derde bezwaar. ,,De opvoeding", zegt ze, ,streeft er naar, goede gewoonten
te doen aannemen, maar het kenmerkende van gewoonten is Juist, dat we
zoo handelingen krijgen zonder medewerking van den -wil, lien de
opvoeding toch ook te vormen heeft. Ten slotte mogen we niet vergeten.,
dat gods-dienstige gewoonten, zonder meer, op het leven geen vernieuwenden invloed hebben. Maar gewoonte wordt tat natuur en het natuurlijk►e is
eerst, 'daarna het geestelijke. Gewoonte is voorwaarde voor een ssnel verloop van het zieleproces. Dat ongestoord verloopen geeft een gevoel van.
zekerheid, van zelfvertrouwen, noodzakelijk voor ide worming van het
karakter. Mismoedigheid toch !is, naar een uitspraak van Herbart, een Eder
hoofdbronnen van karakterbederf. De gewoonte, zoo met lustgevoel.
verbonnden, wordt neiging, wordt ten slotte verworven aani g.. Eens wend
aan Newton gevraagd, hoe hij er toch in geslaagd was, zulk een inzicht to
verkrijgen in de wetten der natuur. „Ik ben gewoon, -er a!tijd aan te denken",
luidde rustig het antwoord. En wat het mechanische aangaat, dat de
gewoonte aankieeft, wie 'het „ik kan niet anders" niet als excuus laat
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geiden, als men daarmee gebreken zou willen vergoelijken, moet het ,ik
kan niet antlers", van een, Wiens leven naar het licht is gekeerd, niet als
zedelijk waardeloos aanmerken, omdat spontanei"teit zooveel .heerlijker is.,
Als een bezadigd kinderpsycholoog als Tracy de opvoeding ,een langzaam
voortschrijidend proces" noemt, ,grootendeels bestaand-e in het vormen van
goede gewoonten door initatie", als William James zegt: „De groote zaak
in de opvoeding is dit, dat men een zoo groot mogelijk aantal nuttige
handelingen tot gewoonte geworden automatismen maakt en schadelijke
aanwensels tegengaat, ze, kan het zijn, uitroeit", moet dat ook hun Loch te
denken geven, die niet geneigd zijn, Guyau na te zegen, dat men, door de
ontvankelijkheid van het kind voor nabootsingssuggestie oordeelkundig te
gebruiken, van hem bijna zou kunnen maken, wat men wil. Hij grondt deze
bewering op het felt, dat zelfs de instincten niet absoluut onveranderlijk
zijn, maar idoor gewoonten getemperd, in vele gevallen zelfs werkeloos
gemaakt kunnen worden.
Bij . de lichamnelijke .opvoeding der kinderen, begint men de beteekenis
der gewoonte veel beter in te zien dan vro.eger. Tal van jonge moedertjes
verstaan de kunst, haar kleinen, van den aanvang af, aan onafgebroken
nachtrust, aan voeding op vaststaande uren te gewennen. Als meer dan eery
ouderpaar verzekert, dat hun kleinkinderen zooveel gemakkelijker zijn dam
hun eigen kroost was, is idaarmtee geen versehil in aard, enkel verschil in
behandetng genoemd. Van nog meer beteekenis is de gewoonte voor de
verstandelijke ontwikkeling. Zooals wij weten, is een normaal kind een
vraagal. Zeer groot zijn en zijn empirisahle belangstelling het ,Wat is
dat?" 1i gt op zijn lippen bestorven en de speculatieve, die het „hoe?" en
het ,waarom?" wenscht te weten. Van eene wandeling met een vierjarige
teekende ik op : ,Vader, waarom zijn er geen graene bloempjes?" ,Kunnen
de boomblaadjes ook bidden?" ,Krijgt poesje in den hemel ook een
mandje?" ,Hebben k1^elne hot djes alleen maar een moeder of is hun wader
dood?" „Is itante net naar den hemel gevlogen als dat vogeltje daar?" ,Mogen groote menschen we'l jokken en kleine kindertjes niet?" „Is poes stout,
als ze een muffs vangt?" ,Kunnen de bloemen ook zien? Krijgen ze ook
slaap?"-- Kindervragen zijn ouderplagen. Maar lde voiwassenen weten rand.
Heel wat kluitjes in het net staan der gemakzucht ten dienste. ,,Dat kan zus j e
nog niet begrijpen", brengt oak vaak redding uit den nood en geeft aan de
kleinen bovendien nog een besef van de ongemeene knapheid van ouderen.
Komt er ten slotte nog een : ,Kinderen moeten niet alles vragen", 1dan is
de . xielsrust -der ,opvoeders" verzekerd, de lastige -stemmetjes zwijgen, ze
zwijgen zoo goed, dat ze het vragen verleeren. En zoo groeien ze op, de
velen, die onbevreemdend door bet leven -gaan, zich nimmer . verwonderend,
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.rnaar schaars nog belangstelle'nd in wat hen persoonlijk niet raakt, _ tot
menschen, die koeienvrede zalig prijzen. Wat de gemakzucht hier heeft
r isdreven? Vooreerst, ze heeft de opvoeding Eder , volwassenen geschaad !
k ben overtuigd,1dat de ouders voor hun opvoeding meer aan hun kinderen
hebben te danken, Adan de kleinen voor de hunne aan vader en moeder. Zei
Da Costa niet: „Door kinderen wil de Heer ons diepe wegen leeren?" Maar
de gemakzucht heeft nog lets anders gedaan. Ze heeft misschlen voor, altijd
verstoord, wat waarnemings , wat (denkgewoonte Bing worden, voor de
intellectueele vorming een factor van het hoogste belang. Dat er zoo
onlogisch -door velen gedacht wordt, schrijft Wilhelm Dreyer voornamelijk
.hieraan toe, dat kindervragen of niet, of met een handlgheidj e. worden
beantwoord. Van nog meer beteekenis evenwel is de gewoonte voor. de
:zedelijke vorming. Allereerst voor wat men ide middelbare deugden noemt,
-die namelijk, wier bezit voor het hebben van een nobel karaktex niet
{onontbeerlijk schijnt. Zin voor orde, regelmaat, nauwkeurigheid is, naar ik
meen, uitsluitend zaak van gewenning. Reinheid en schaamtegevoel, al
.groeien ze er later boven uit, hebben daarin eveneens hun begin. Uit een
tot gewoonte geworden associatie der voorstellingen van menschen en hen
vergezellende dingen, ontw' k elt zich, zegt Mevrouw Necker de Saussure,
de eerbied voor het eigenidomsrecht, miffs ook -de opvoeders zich zorgvuldig
onthouden van iederen aanslag op wat het kind als hem toebehoorende
^beschouwt. Verbeurdverklaring van zijn speelgoed in de klas is onrecht in
.zijne oogen, maar kan tevens oorzaak worden, dat later zijn besef van
eeerlijkheid niet onkreukbaar zal bl j en. En nu is dit eigenaardig bli de
.jeugid, dat eerbied voor het eigendomsrecht in welwillendheid, in guiheid
zich omzet. Is zij volkomen verzekerd, dat haar good onbetwist haar goed
blijft, dan komt ze er niet zelden toe, het recht om ult to leene.n, om weg te
geven als het schoonste privilege te gaan beachouwen, dat aan het bezit is
verbonden. Die welwillendheid moet worden aangekweekt tot gewoonte,
opdat het zoeken ,wat eons anderen is" een vanzelfsheid worde. Dat gesschiede, voor de bedeesdheid, de linkschheid optneedt, waarin verhoogd
zelfgevoel, waarin zoo vaak zelfzucht zich uit. Een opvoedster zonder
brevet, maar- met -de bevoegdheid van een superieuren geest als Madame
Necker zegt zoo naar waarheiid in Naar kiassieke boek: ,L' education
progressive": ,Als het kind van stag tot stag een wezenhik godsdienstige
opvoeding ontving, zou het onmerkbaar van sympathie tot naastenliefde
geestelijk opwassen en werden de wilde trots en de prikkelbare Udelheid
niet geboren; dan zouden, zijn eigenschappen, dankbare vruchten van
vroege gewenning, een worden met die, Welke het van nature bezit, en
zouden ze dezelf de bekoring voor ons hebben. Die still,- aanspr. aaklooze
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deugden- als eenvoud, soberheid, bescheidenheid, door ►de rustige kracht
der gewoonte ontstaan, men bezit ze, zonder lets antlers te kunnen doen,.
dan ze te bezitten en wle er toekomt, naar haar oorsprong te zoeken, zou
daarin een der grootste, een -der meest onbetwistbare zegeninngen leeren
zien, die hij aan zijn opvoeding had te danken."
Van alle gewoonten, die vroeg gevorm'd moeten worden, is die der
gehoorzaamheid de meest noodzakelijke, omndat in haar het •mi►ddel is.
gegeven, goede gewoonten te sterken en kwade tegen te gaan. Men heeft
er misschien bezwaar tegen, gehoorzaamheid als resultaat van gewenning:
aan te merken. Moet men haar niet als vrucht van het diepe besef van
zedelijke •erplichting beschouwen? Ik meen, dat we ook hier weer te doen:
hebben met de in geestelijk leven heerschende wet Eder wederkeeri^ghei ►d,
der periodieke verwisseling van oorzaak en gevolg. Berouw is voorwaarde voor vergeving, maar alleen vergeving wekt wezenlijk berouw. Het
gevoelig geworden geweten drijft uit tot Hem, -die alleen in staat is, deconscientie te ontlasten, en toch Hij alleen is bij machte, aan het geweten.
Bien graad van gevoeligheild te schenken, waardoor het iedere afwijking
van de richting naar God registreert. Van gehoorzaamheid is pl.icht e'n de
wortel e'n de vrucht. Bij het jonge kind echter kan alleen ode practijk der
gehoorzaamheid, door gewenning ontstaan, de idee van plicht langzaam.
geboren doen worden; eerst later kan de idee van plicht motief voor
gehoorzaamheid zijn, omdat, Mevrouw Hamilton ziet dat goed, de plicht
der gehoorzaamheid dan niet meer de eenige plicht is, die door de jeugd
wordt verstaan. Voor de gewenning aan gehoorzaamheid zijn echter, naar
I meen, gewichtiger redenen, dan Mevrouw Necker er voor geeft. Voor-.
eerst, om:dat gehoorzaamheid de noodzakelijke voorwaarde voor wits-sterking, -dus voor karaktervorming is. Kinderen, wien vergund wordt, zich,
onbelemmerd uit te leven, worden sslappelingen. Waterloten, die in het
wilde zich uithreiiden kunnen, dragen bloesem, noch vrucht. Van den.
palmboom beweerde de wijsheid der ouden, dat hij groelde juist door den.
1druk. „Er moet gewicht aan 1de klok zijn, zal ze gaan", zegt het yolk en
beproefde levenservaring sprak zalig, ,wie het juk in zijn jeugd droeg"..
Vaders en moeders, die in onzen tijd van hun kroost nog gehoorzaamheid
eischen, maken, zou men de nieuwste theorieen gelooven, zich schuldig
aan majesteitsschennis; kinderen, die nog vragen naar ouderlijken wil, zijn
slavenzielen, onaandoenlijk voor de schoonhei ►d van het trotsche zelfgevo.el,,
dat alle banden verscheurd, alle boeien geslaakt heeft. Maar juist zulke
tijden, waarin naar de wijsheid van heden, tdoor strenge -tucht vernieilgd
zou zijn, al wat het kind voor oorspronkelijks' had, vertoonen karakter, den.
muntslag, Bien ide wit aan zich zelven geeft. Een sslapp►e opvoeding daaren-
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tegeen , rnaakt slappe zielen, toegefelijke gewetens, energielooze willen,

opp;ervlaaW."g geestelijk leven. „De wet is 'de paedagoog tot Christus", zegt
de Apostel. Zij toch scherpt (de conscientie, verdiept 'het schuldbesef, wekt
behoefte aan verlossing. Wat Gaston Frommel het meest opvallende kenmerk noemt van onzen tijd, dat het zondebewustz7jn zoo weinig diepte
bezit, is een gevolg van de verachtering in tucht in de gansche samenleving,
ook in de christelijke kringen. Ook daarin heeft men, zij het theoretisch nog
niet, dan toch practisch, aan allerlei tucht ondermijnende beginselen invloed
op doen en laten gegeven. En als zij, !die naar Christus zich noemen, wier
roeping het dus is, in de mensch'heid het besef van zonde en gerechfigheid
wakker te houden, niet tot gehoorzaamheid opvoeden, gehoorzaamhekl, die
de voorwaarde en de toetssteen is van alle waarachtige vroomheid, waar
leert de wereid ze dan? Zij moeten toonen, dat ze lets verstaan van den
diepen zin van het Sahriftwoord, dat van h^eiliging door gehoorzaamheid
spreekt. Zij hebben door woord en daad inndachtig te maken, dat de eiisch
der gehoorzaamheid ouderrecht, dat de eisch der gehoorzaamheid ouderplicht is en alien opvoeders toe te roepen : ,Leert gehoorzamen, maar

leert het."
Henry Drummond beweert, dat het voor remand van vijftllg jaar wel is
buitengesloten, dat hij nog wiskunde leert. Met gehoorzaamheid zou Diet,
naar ik vrees, nog moeilijker gaan. Die moet geleerd worden van de
vroegste jeugd af, maar van stap tot stap, door gewenning. Er zijn
gezinnen, waarin ieder . aan zijn recht komt, omdat ieder gewend is, als
bij zwiijgende afspraak, eenvoudig zijn plicht te voibrengen. Alles gaat er
gewoon, zoo gewoon, dat wie oppervlakkig oordeelt, meent, dat alles vanzelf gaat. Zooals daar, krijgt men het met straffen nooit ofte nimmer. Juist
hot opzettelijke in - ons vele ► disciplineeren is de hoofdoorzaak van lde
ongedisciplineerdheid onzer jeugd. Emerson zegt zoo naar waarhheid : ,Wat
we geen opvoeding noemen, is veel meer waard, dan wat wel zoo heet."
Juist in het schijnbaar ongewilde, onbedoellde, niet rechtstreeksche, ligt, de
groote kracht der stille gewenning. Eerst diaardoor wordt het gehoorzamen
voor een kind bijna tot -een vanzelfsheid. Waar altijd maar weer ggecommandeerd en gereglementeerd wordt, voedt men -tot tuchteloosheid op. Eennn
v oorschrift, kort, stellig, niet voor tweeerlei uittlegging vatbaar, op, een
ruustigen toon, die geen zweem zelfs van twijfel aan niet-nakomen verraadt
met een vriendelijk gelaat, dat ales aanmoediging werkt, zonder bedreiging,
waaruit wantrouwen spreekt, zonder, belofte, die zoo licht aan omkooping
doet -denken, en bovenal in overeenstemming en met de lichanelijke en met
de geestelijke krachten van het kind ! Hij, die de scharen leerde, naardat
zij het dragen konden, worde ook bij den a sc;h der gehoorzaamheid alien
,
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opvo-eders tot wijsheid. Of 'k meen, dat alien in staat zullen zii.n, door
gewenning de gehoorzaamheid to maken tot lets, dat vanzelf spreekt? Ik
weet, dat het niet gemakkelijk is, een good vader, een goede moeder te z=ijn.
Dat gaat heusch niet vanzelf. Groote menschen spelen als kleine kinderen
wel voor varier en moeder, maar daarom zijn ze het nog niet. En dat spel
is maar niet onschuldig. Daarbij gaan kinderzielen verloren. En misschien
ouderzielen ook. Want Hij, die het kind heeft ontdekt, naar de schoone
opmnerking van Eucken, Hij, de Zachtmoedige, heeft gezegd tot wie kleinen
ergeren, die in Hem gelooven, dat het voor hen nog een uitkomst zou zijn,
als een molensteen hun om den hals werd gedaan en zij verzonken waxen
in de diepte der zee. In naam van een ,beginsel" wordt zooveel ergernis
gegeven. Misschien is er geen terrein, buiten 1dat der opvoeding, waarop
men zoo weinig uit de onmiddellijkheidd leeft. Wat blijkt daar telkens,
hoevelen het aan intultieve kennis ontbreekt. Daarom zoeken ze -een
surrogaat in wat ze dan , paedagogische beginselen" noemen. Vooral zij,
die innerlijk zwak zijn, zijn -er ruim van voorzien. Ze weten letterlijk alles
tot een ,principe" to maken. Zoo'n ding is zoo'n heerlijke steun in 'den rug.
Men wordt wel wat eenzijdig, -maar is eenzijdigheid geen kracht? En is
kracht niet, wat een opvo eder voor alle ddingen behoeft? En zoo worth dan,
wat men ten onrechte gehoorzaamheid noemt, van ide kinderen geëischt, op
grond hiervan, dat in onze -dagen het zoo dringend noodig Is, ,,het gezag
hoog te houden". Laat mij beginnen met to zeggen, dat zonder gezag geen
opvoeding mogelijk is. Een uitspraak als die van Paul Dubois : ,Gezag is
altijd verkeerd, al heeft het tij,delijk succes; alle gezag wekt verzet" ; is ten
slotte oppervlakkig en liefdeloos, opp.ervlakkig, omdat ze gezag verwart
met dwang; liefdeloos, omdat ze =de jeugd doet onthouden, wat deze
behoeft, den steun, idien de klimop aan den eikeboom vraagt. Geendiscipline
is beter =dan slappe -discipline, niet ten onreohte ,,een sociale misdaad"
genoemd, daarom hebben we mannen en vrouwen met gezag in lde opvoeding zoo dringend nnoodig. Maar welk gezag? Zoo menigeen ijver.t voor
hooghouden van het. gezag, omdat hij -door dat gezag zelf hoog gehouden
wil worden. Er zijn van =die autocratische naturen, die zich alleen gelukkig
gevoeien in een wereld van marionetten. Het kind moet zlen -door hun
oogen, moet spreken door hun mond. Waar is men vader, waar is men
moeder voor, als men niet eens zou. mogen zeggen, hoe men het verkiest?
Dat de jeugd al een eigen meening zou hthben, is ondul^dbaar. Haar. zelfstandighe d. is in strijd met den eer{bied, aan de =ouders ver-schuldigd. Velen
icunnen zioi geen -eenheki denken dan -die der gel j herd. Onder opvoeden
verst.aan zij, van zich zelve in hun kinderen -een herdruk. bezorgen. Een
rechtgeaard noon moet bet evenbeeld zijns vaders, een volgzazne dochter
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de copie harer moeder zijn. 'In smaak 'en gewoonten, in begeerte en inzicht,
in voorkeur en tegenzin mag in een ordellik •ezin geen verdeeldhekl
be taan. Komt de eenstemnmigheid niet vanzelf, dan acht men zich verplicht,
het gezag hoog te houden, want gezag moet er zijn. Alexandre Dumas zon
zeggen: „Hoe komen volwassenen toch zoo do-m, kinderen zijn zoo
snugger?" Dat zijn ze. Ze bezitten zoo'n z.eldzaam talent, geslepen glas van
diamanten te onderscheiden. Ze buigen zich niet voor geleerdheid, die van
haar geleerdheid overtuig-d is, voor vroomheid, die weet, hoe vroom zij
wel is, voor voornaamheid, die zich zelf heel voornaam vindt, voor
n ederigheiid, -die zich buitengewoon nnederig weet, voor gezag, dat ult
belustheid op rnacht is ontsprongen, uit behoefte, zich behaaglijk te voe len,
uit de zucht, leigen wil tiller wil te doen zijn. Waar de kinderen gemaakt
worden tot herauten onzer geestelijke of wereldsche voornaamheid, tot
kapstakken onzer ijdelheid, slachtoffers onzer willekeur, zondebokken
onzer humeuren, mogen we er niet op rekenen, dat gehoorzaamheild als
vrucht der gewenning zal on-tstaan. Gezag dwingt -men niet af, gezag legt
men op, zonder dat men ternauwernood weet, hoe. En dezelfde jeugd, die
gezag verwerpt, dat zich opleggen wil, aanvaard't gezag, dat zich oplegt.
Het gaat byij de opvoeding niet om onze glorie, maar om het Neil van de
kinderen en 1daarin om de eere van God. Omdat alle gezag van Hem is,
heeft nieman-d het recht, wat Hem toebehoort, te misbruiken, het in dienst
zij.ner ijdelheid stellende. Boven den rijksappel, symbool van gezag, staat
een kruis, zinnebeeld der volmaaktste z-elfverloochening. Alleen. wie Goad
dient, kan heerschen, alleen wie de minste wil zijn, is geschikt, de meeste
te worden, alleen wie geleerd heeft, zich diep neer te buigen, is in staat,
het gezag hoog te houden. Want het gezag moot hoog gehouden worden,
het zedelijk gezag, het gezag, 'dat zich zelf in bedwang heeft, omdat het
zich zelf niet zoekt, het gezag, dat sterk is, omdat het in het gebed met den
Sterke heeft geworsteld en -door Dezen is gezegend en in dien strijd
krachten heeft gewonnen. Hot moet zijn als een boom, die zljn wortelen
heel diep heeft ingeslagen, diep In den bodem der eeuwigheid, anders is het
een kolossus op voeten, deels ijzer, deels leem, die vermaald wordt. Wie tot
gehoorzaamheid opvoeden wil, mag niet hoog doen. Vooreerst omdat wie
zich zelven kept, te goed weet, tdat er geen reden voor is ! Als 'we achter
de schermen ide moose kleeren hebben uitgetrokken, waarin we ons rolletje
speelden, zijn we immers alien nooddruftigen, die elkander over hun
majesteit maar niets wijs moeten wilien maken. Maar nog om een andere
reden. Waarhe}d is dat, wat een mensch ziet, -die zich zelven verloochent.
Daarom handelt gezag, 1dat 'nederig is, omdat het den hoogen God achter
zich weet, niet ongeschikt, telkens ingrijpend in dat iroces -der gewenning
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tot gehoorzaamheid, dat zioh rustig moet voltrekken. Om 1daartoe zijn
kinderen te brengen is noodig, dat men iemand is, iemand, di-e heeft, wat zij
voelen te ?missen, iemand, idie -imponeert, bijna zei , onverschillig waardoor, onder eene voorwaarde slechts, dat hij zelf niet sweet, hoe. „Er is",
zest Mendousse, ,geen soort van meerderheid, waaraan ze zich niet onderwerpen." Maar dan toch een meerderheid, die niet voortdurend zich als
meerderheid ziet, maar een meerderheid, -die, wile minder is, dient. Dient
waarin? Het gezag heeft maar eerie •taak in de werelld : beschermer van,
opvoeder tot vrijheid te zijn. Op het schavot staande, riep Madame Roland
de la Platiere, lde vurige republikeinsche, slachtoffer van Jacobijnsch despotisme, hartstoohtelijk uit: „O vrijheid, o vrijheid, wat een misdaden begaat
men in Uw naam." Laat de opvoeding er rekening mee houden.
Gezagsmaniaken, voor wie gewenning aan vrijheid en predildng van
anarchie ongeveer gelijke beteekenis hebben, voeden op tot bandeloosheid,
de wreedste tyrannie. Als gehoorzaamheid vrijheid niet tot basis en tot doel
heeft, heerscht dwingend -gezag, dat op willekeur rust en op willekeur
iritloopt. Wie in onze dagen het gezag hoog willen houden,. hebben -tot
duren plicht, te gewennen aan vrijheid, a-an zelfbepaling, aan gebondenheid
van -den mensch aan de inspraak van zijn eigen conscientie, naar Wier stem
te luisteren hun leerlingen tot gewoonte moet worden, als, naar het
apostoiische woord, zij Been gevaar zullen loopen, sschipbr-euk te lijlden aan
hun geloof. Wie dat heeft geleerd, ,gevoelt als kind, hoe noodig het is, -dat
die bezwaarde conscientie ontlast wordt. Laten de Souders er hun kleinen
aan gewennen, vertrouweiijk te zijn ! Zij zullen, als voor hun kinderen de
dagen 1der rijpende jeugd zijn gekomen, als deze, naijverig op de zelfstandigheid, die hun tweede geboorte hun, zij het onvolkomen, nog bracht,
zich gaan sluiten, juist voor wie hun het liefst zijn, er zoo dankbaar voor
wezen, dat ze, tien, twaalf jaren, hun jongens en meisjes tot biechtvaders
mochten zijn. De kennis, toen opgedaan van wat in de ziel van hun
kinderen leeft, kan zich omzetten in raad, als in de moei.elijke jaren van
crisis, zoo menig jong leven gevaar loopt.
Nog op een punt moet ik wijzen, op de groote beteekenis, die de gewenning voor de gadsdienstige opvoeding heeft.
Zooals bekend is, heeft Rousseau naast zeer veel voortreffelijks over de
opvoeding der jeugd ook zeer veel gezegd, dat buitengewoon dwaas is en
ommdat het dwaze taaier van leven dan het verstandige schijnt te zijn, praten
nog altij-d heel wat menschen hem na. Hij heeft dan beweerd, dat men
kinderen niet over God moest spreken, voor ze voldoende waren
ontwiidcelld, om uit te maken, welke levensopvatting ze na grondig onderzoek
voor de juiste zouden moeten verklaren. Op het Congres voor Zedelijke
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,opvoeding in Den Haag verklaarde een onderw izer, voor wien het geloof
nog alltild ale cellulaire gevangenis was van het verstand, dat 'de nieuwe,
wetenschappelijke paedagogiek had bewezen, hoe dwaas het was, kinderen
van sehoolplichtigen ileeeftij•d met religie bezig te houden. Vermoedelijk was
de man met paedagogiek al even weinig op de hoogte als met wat nu
eigenlijk wetenschap -is. Zoo iemand, die 'denkt, dat hij alleen denkt, begrijpt
.niet, dat zijn uitspraak getuigenis aflegt en van gebrekkige zielkundige.
ennis en van. een totale afwezigheid van inzicht in wat religie,
dat, wat
aan God bindt, nu toch eigenlijk is. En nu is dit wel merkwaar-dig, dat
tegenover hen, die luidruchtiger beweren : ,-godsdienst is geen zaak voor
kinderen", naarmate hun kennis van groeiend leven beperkter is, de
peening staat van psychologen en opvoeders van naam, juist uit den
.nieuweren tij1d. Herbart was overtuigd, dat religie haar plaats in de diepte
ides harten nooit volledig zal innemen en dus niets dreigt te worden, omndat
:Ze niet alles was, indien hare grondgedachte niet tot de oudste behoort,
die in de herinnering zijn achtergebleven. Om gelijke reden wil Stanley
Hall, dat ide godsdiienstige opvoeding aanvangen -zal, reeds bij de wieg. Tot
:dezelfde slotsom komt ook Otto Baumgarten, hoogleeraar te Kiel, vrijzinnig
.als weinigen. „In de schemering, aan het bed van haar kind, a!s de naoht
:zijn. schaduw gaat spreiden, moet ide moeder de eerste voorstellingen van
Cod in de ziel van haar kind zingend, biddend, vertellend doen neerdalen,
zoo kunsteloos, -zoo eenvoudig, als slechts .mogelijk is, niet preekend, niet
betoogend, natuurlijk als de vogelen des hemels, die ook den lof van hun
Maker verkondigen. Die oogenblikken moeten worden uren van wijding,
waarin moeder en kind Gods nabijheid gevoelen. Daarom geen behandeling
van sprookjes of f abelen ! Het kind moet beseff en : „Hier zijn openbaringen
ii'it hoogere wereld. Hierbij hooge, blijmoedige ernst, als past, bij wat ook
den kinderen moet worden het Woord des eeuwigen levens". Wat is die
Bljbel toch een merkwaarccig boek! Werd hij maar beter gekend, wat zou
er de opvoeding bij winnen! Duitschlands grootste dichter, helaas geen
Christen, schreef eens : '„Naarmate de e.euwen In beschaving toe zullen
nemen, naar die mate zal ode Bijbel, deels als grondsiag, ideels als hulpmiddel bij de opvoeding gebruikt kunnen worden.” 't Is zoo waar, wat
Mevrouw More zest: „De kinderen er, aan gewennen,, -den Bijbel te lezen,
is er hen aan gewennen, zzich onder het bereik van het middel te stellen,
dat God tot onze volmaking heeft aangewezen." In dien Bijbel nu staat dit
paedagogisch zoo •merkwaardige woord: ,Gewen u aan den Heer" (Job
22 : 21). Dat its een kostelijke les. Voor -de zooveelste maai wordt bevestigd,
wat Allard Pierson een historische wet heeft genoemd: ,Profeten en dicktens in de kindsheid . van ons . geslacht vinden door intuitie, een kind des
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hemels, formules voor de werkelijkheid, -die de wetenschap lanes den weg7
der geduldige inductie langzamerhand en na elkander terugvin.dt." De
nieuwerre psychologie, vooral in Amerika, wijst er telkens op, dat religieuze
opvoeding moet zijn : gewenning aan God. Wij hebben in onze groote verstandelijkheid weleens vergeten, dat geestelijke waarheden alleen in -den
beschuttenden vorm - van gewoonten het eigenndom van kinderen blijven.
Von - Herder is een -der eersten geweest, die hebben ing-ezien, ,,dat de
opvoeding tot r.ellgieus leven in werkelijkheid een vroege gewenning aan
indrukken is, die aanvankelijk onbewust ontstaan, tot op zekere hoogte zel`is
mechanisch, maar 1die het kinderlijk gemoed met beseffen van den Eeuwige,
met huiveringen voor den Heilige vervullen, tot ze door voortgezette
gewenning en door herinneringen aan gewij de uren sterk genoeg zijn
geworden, om het gewicht -der verstandelijke overweging van de ons
overgeleverde waarheid te kunnen dragen." En op het vijide internationale
congres voor godsdienstwetenschap, in 1905 te Berlijn gehoucden, sprak.
Prof. Otto Baumgarten deze merkwaardige woorden : „De zwakheid van
het religieuze leven onder ons is een gevolg daarvan, -dat de godsdienstige
opvoeding te nits-luitend in bewuste onderwijzing en veel te weinig in eenvoudige gewenning aan godsdienstige prikkels heeft bestaan. Zal de
religieuze opvoeding op ide massa weer wat krijgen, dan moet ze vooral
in vrijzinnige kringen een nieuwe waardeering zoeken te wekken van
gods-dienstige vormen en godsdienstige gewoonten. In naam van de evangellische vrijheid, in vertrouwen op den godsdienstigen geest, die, ontslagen
van letter en wet, zich zelf wel nieuwe vormen zou scheppen, heeft men de
huiselijke godsdienstoefening, het gemeenschappelijk gebed, de heiliging
van den Zondag, die zoo gemakkelijk sleur kunnen worden, voor wezenlijke
vroomheidd onnoodig, zelfs schadelijk geacht. Men heeft daarmee ons
gezins-, ons volksleven van zijn beste paedagogische kraohten beroofd."
Het kind en de massa, het geestelijk altijid kind gebleven deel van het yolk,
denken niet in abstracties. Daarom ook sprak Christus in gelijkenissen tot de
schare. Alleen in concrete vormen, in vaste gewoonten ten niet in logische
sluitredenen houdt een jonge geest de waarheidd vast. Eenige jaren geleden
sprak ik met een Roomsch-Katholiek geestelijke, een man, breed van blik
en ruim van hart over de Los-von-Rom-beweging. ,Och", zei hij, ,uiterliik
kan men zlch gemakkelijk van Rome los maken, innerlijk van Rome los
komen, doet men niet spoedig, doet men misschien nooit; onze gods'dienstplech tigheden hebben meer . vat op -de ziel dan die van het Protestantisme.
Ik geloof,1dat ze psychologiseher zijn." Wel gaarne had ik ge.antwoord, dat
hij zich schromelijk vergiste, ik mooht Pechter niet. ,Missohien", zei ik hem,
„is dit verlies voor het Protestantisme nog wel winst. De Reformatie heeft
,
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haar kracht .niet allereerst in de kerk gezocht, maar in het gezin. Herinneringen' aan het ouderrlijk huis hebben meer bestan'd dan de indrukken, door
ceremonieeie piechtigheden gemaakt. ' at teen is, mint ide stilte ; in de
intimiteit van het familieleven vindt vroomheid 'daaromn den haar passenden
bodem. „Het kind", zegt Frdbel; ,ziet alles -door het prisms been van het
gezin. Het gezin is de Spiegel, waarin zich het leven weerkaatst." Een voorrecht evenwel is altijd -een verplichting. We hebben er voor to zorgen, dat
onze ktindderen in hun latere leven de herinnering niet kwijt kunnen raken
aan -die Zondagen thuis bij vader en moeder, dagen van zonnigen -ernst,
van stil-le blijdschap, waarin men zoo duidelijk voelde, dat de hemel dicht
bij was ; we hebben er voor te zorgen, idat onze zonen en dochters, mannen
en vrouwen geworden, altijid weer voor zich zullen zien de ontbijttafel in ide
ouderlrjke woning, waaraan 's Heeren Woord werd gelezen en, in een
biddend gebed, in die morgenuren heel dde 1dag werd gewonnen, omdat men
Hem had ontmoet, die aan het hart zijne sterkte geeft, we hebben er voor
te zorgen, dat ons kroost nooit den indruk verkrijgt: „Christen zijn is
and.ers praten, antlers denken dan niet geloovige menschen, maar precies
eender !doen, precies eender zijn, even zelfzuchtig, even liefdeloos, even
eigengerechtig, -even begeerig naar geld of naar eer of naar .macht", dat de
meening nooit post vatte, als het woord maar „ja" is, mag de daad we!
„peen" zijn, wij hebben er voor te zorgen, dat nit ons leven van iederen
dag ►blijkt, hoe, — goed verstaan en goed toegepast, het woordd liefde een
geheel stelsel van opvoeding in zich 4luit. De liefde handelt niet ongeschikt;
In 1de godsdienstige opvoeding krachtens, haar wezen voor het te weinig bewaard, werd ze door ondervinding van het te veel we! genezen. Daarom
preekt ze zoo weinig, maar gripe ze elke gelegenheid aan, waarbij. het
Leven tot de harten met zijn prediking komt. Ze verwacht niet alles van
reglementen, maar gelooft in -den stillen, gestadigen invloed der atmosfeer,
waar de zielen in ademen, -die gewoonten, duurzamer dan theorieen, doet
ontstaan, en onder die alle de beste, de alle omvattende, !de religieuze
gewenning. We weten alien, een volgend geslacht heeft zoovaak een geheel
andere mentaliteit dan de generatie, die vooraf gaat. Laat onze rijp.ende
jeugd haar levenshuis niet behoeven te bouwen op het zand van met ode
tilden wisselende meeningen, maar op den vasten bodem van natuur
geworden gewoonten. Bedenken we, dat weten ,gezien hebben" beteekent,
herhaaldelijk gezien hebben, gezien hebben, wat regel is geworden. Daarom
komt tot alien, voor wie ook in de opvoeding Christus de Weg, de Waarheid
en het Leven is, de gebiedende eisch : ,Gewent uwe kinderen toch, aan
Hem, opdat ze vrede mogen hebben."
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DE PROFEET JEREMIA.
(PROEVE VAN BEHANDELING EENER LES IN DE
BIJBELSCHE GESCHIEDENIS VOOR DE HOOGSTE KLASSE
EENER SCHOOL VOOR M. U. L. 0.)
De profeet Jeremia werd omstreeks het jaar 650 vbor onze jaartelling
te Anatoth, een der vier levieten-steden in den stam van Benjamin,
geboren. Als zoon van den priester Hilkia, niet te verwarren met den
hoogepriester van then naam, zou hij eenmaal geroepen worden yam naar
de beurt zijner dagordening het reukoffer te ontsteken in Jeruzalem's
tempel, zoo Jehovah hem niet tot grootere dingen geroepen had. Een
zwaarder, een moeilijker taak werd hem, den beschroomden jongen man
op de schouders gelegd : de oordeelen des Heeren moest hij aankondigen.
De hoofdinhoud van de boetprediking, die hij brengen moest, zou deze
wezen, dat de Heere het Joodsche yolk naar Babylon wegslingeren, het
van Zijn aangezicht verwerpen zou. Tevergeefs kwam het zachte gemoed
van Jeremia hier tegen op, vruchteloos bracht hij er tegen in, toen de
Heere hem tot een profeet der volken steide : „Ik kan niet spreken, want
ik ben jong", hij moest zich opmaken en niet verslagen zijn en alles
spreken wat zijn Zender hem gebieden zou. Den strijd moest hij aanbinden
tegen de koningen van Juda, tegen het gansche land, tegen 1de vorsten,
de priesters, tegen het volk. Hun tegenstand zou niets vermogen, want
God iou met hem zijn en hem stellen tot een vaste stall, •een ijzeren
pilaar, koperen muren. Meer dan veertig jaren zou zijne vermanende stem
worden gehoord. Zij zou weerklinken op Jeruzalem's straten, gehoord
worden in 's Konings paleis, opstijgen uit den kuil en eindelijk verstommen
te Tachpanhes aan -de oevers van den Nijl, waar hij volgens de kerkgeschiedenis -door de uitgeweken Joden gesteenigd zou zijn.
Jeremia werd tot profeet geroepen in het dertiende jaar der regeering
van Josia, d.i. het jaar 629, en Bing voort onder liens opvolgers, .den last
des Heeren te ontvouwen in het land zijner vaderen, totdat voleind werd
het elide jaar van Zedekia, ja nog menig jaar nadat deze gevankelijk naar
Babylon was gevoerd. Zijn prof etische werkzaamheid valt derhalve in de
laatste halve eeuw van Juda's volksbestaan, een tiM van afval en rebellie,
verwoesting en ondergang voor 't land den vaderen beloofd, maar gook
een tijd van oorlogen en geruchten van oorlogen, van ruw en wreed
geweld. „Zle", alzoo kionk 't van Jeremia's lippen (Hoofdst. 5 : 15-17)
in die dagen, ,zie, Ik zal over ulieden brengen, een yolk van verre, o huffs
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Israels ! spreekt de Heere : het is een sterk yolk, Chet is een zeer oud yolk;
eery yolk, welks spraak gij niet zult kennen en niet hooren, wat het spreken.
zal; Z1jn pijlkoker is als een open graf ; zij zijn altemaal helden ; en het
zal uwen oogst en uw brood opeten, dat uwe zonen en uwe 'dochteren
zouden eten; het zal uwe schapen en uwe runde-ren opeten, het zal uwen
wijnstok en uwen vijgeboom opeten; uwe vaste steden, op dewelke gij
vertrouwt, zal het arm maken door het zwaard."
Dat yolk, de Scythen, verliet zijn woonsteden aan den Oxus, trok ten
Oosten van de Kaspische zee voort naar Medie en overstrooinde de landen
van den Eufraat, de Zwarte en de Middellandsche Zee, om het Assyrische
rijk tot in zijne grondvesten te doen beven. Dit eens zoo machtige rijk, dat
onder koningen als Assurbanipal en Aserhaddon tot aan den Nijl gebood,
was door de vel-e oorlogen der laatste jaren tegen Elam, Chaaldea en
Medie zoo uitgeput, dat het niet in staat was den aanval of te slaan. Het
werd totaal verwoest, en bleef Ninive ook gespaard, de andere koninklijke steden Kalakh, Ashshour werden verbran-d en met den grond gelijk
gemaakt. Evenals de Hunnen Lien eeuwen later, verschoonden. de
Scythen, ook wel Saken genoemd, leeftijd nosh kunne. Zij vernielden het
op het veld staande koren, roofden of doodden de kudden, verbrandden
de 1dorpen en dat om geen andere reden dan om te verwoesten of sehrik
. aan te jagen. De inwoners, die in het gebergte geen veilige schuilplaats
hadden gevonden, werden vermoord - of als slaven meegevoerd. Mesech
en Tubal, die acht eeuwen lang hunne onafhankelijkheid tegenover .de
Assyriers hadden kunnen bewaren, ze versmolten voor deze borden als
was voor ide zon en vele oude steden, waar schatten als opgehoopt lagen,
werden te vuur en te zwaard verwoest, vel-e vruchtbare en volkrijke dalen
ontvolkt en tot woestenijen gemaakt. Onder hun vorst Madyes trokken
zij zegevierend -door en kwamen ook op weg naar Aegypte door het
vroegere Tienstammen-rijk.
,,Nochtans zal Ik ook in -die dagen, spreekt ide Heere" (Jer. 5 : 18),
xn
g
hoewel het zwaard tot aan de zielen zal raken (4 : 1 0), ,geene voleini
met u maken." De vrome Josia, die toen te Jeruzalem regeerde (het was
't jaar 526) mocht de bewarende hand ides Heeren ondervinden. De
Scythen gingen verder en vender tot aan de . grenzen van Aegypte, waar
het koning Psammetichus I gelukte hen door rUke gesohe.nken te .bewegen
den terugtocht te aanvaarden, de oordeelen des Heeren aan de Fillstijnen
voltrekkennde, waarvan Zefanja spreekt (Hoofdst. 2 :,4):
-,,Gaza zal verlaten wezen en Askelon ter verwoestiflg . zijn, Asdod zal
men in den mktdag verdrijven en Ekron zal uitgeworteld worden ;
Wee den inwoneren van -de landstreek ider ; (MIdd-ellan.d.sphe) zee, den
-
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volke der Cheretim (Filistijnen). Het woord des Heeren zal tegen ulieden
zijn, gij Kanaan, der Fillstijnenland ! en Ik zal verdoen, dat er geen
inwoner zal zijn."
Onder Josia's bestuur, van wien Jeremia (Hoofdst. 22 : 15 en 16) een
zeer gunstig getuigenis aflegt en 2 Kon. 23 : 25 ons m-eldt: „En voor hem
was geen koning zijns gelijke die zich tot den Heere met zijne gansche
kracht, naar al de wet van Mozes bekeerd had", was het voor den proleet
een tied van verkwikking. Nauwelijks was deze echter in 698 tot zijne
vaderen verzameld of het lijden, uit- zoowel als inwendig lijiden, van den
man van Anatoth nam een aanvang.
Gij weet, hoe Josia stierf. Psammetichus, die aan de Assyrische heersehappij in Aegypte een einde had gemaakt (de zoogenaamde Dodecarchie), was na een rustige en langdurige regeering van 54 jaar in 611
gestorven, een uitstekend leger en een goed ui:tgeruste vloot aan zijn
zoon Necho achterlatend. De eerste regeeringsj aren van dezen Farao
gingen in werken -des vredes voorbij en waren aan de grootheid en bloei
van zijn land gewij.d. Een blik naar 1de oevers van den Eufraat en den
Tigris deed hem besluiten deze vreedzame politiek te verlaten, de staatkunde van zijn voorgangers Thutmos en Ramses te volgen en zijn gebled
nit te breiden tot aan de groote rivier, de rivier Frat. De gelegenheid
scheen hem gunstig. Immers, reeds bijna twintig jaar had Cyaxares,
koning van Medie, in bondgenootschap met Nabopolasser, sedert 625
Babels opperheer, het zinkende Assyrische rijk bedreigd en bestreden.
Met -den moed der vertwijfeling had de jeugdige Sardanapalus, de Saraco
van dde klassiek e overlevering zich verdedigd. Tevergeefs. Dc dag des
gerichts over ,,de Bloedstad, gansch vol leugen en verscheuring" reeds
door Nahum voorzegd, was gekomen. ,Zie, Ik wil aan u, spreekt de Heere
der Heirscharen ; Ik zal uwe wagenen in rook verbranden en het zwaard
zal uwe jonge leeuwen verteren; Ik zal uwen roof uitroeien van ide aarde
en ide stem uwer giezanten zal niet meer gehoord worden." (Nah. 2 : 13).
Liever dan levend in de handen zijner vijanden te vallen, -trok hij zich
terug in zijn paleis, en verbranndde met al de zijnen. Dit had in 608 p'laats.
Cyaxares voegde ,Assyrie" aan zijn - gebied, Nabopolasser stelde zich
met de suzereiniteit over Mesopotamia, Syria en Palestina tevreden.
Farao Necho zag in de annexatie idezer laatste landen voor Aegypte een
dreigend gevaar. In het voorj aar van laatstgenoemd jaar verliet hij
Memphis en ging de landengte van Suez -door, om met zijn goed uitgerust
leger den weg te gaan, -die naar den Eufraat leidt, een weg zoo rijk aan
herinneringen voor het Aegyptisch gemoed. Asdod lag reeds achter hem
en hij rekende er op zonder oponthoud het dal van -den Jordaan en dat van
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de Orontes te kunnen doortrekken, toen hij; bij -den Karmelpas. op -de voorposten van een vijandeliike macht stiet. Koning Josia had ,daar post gevat.
Om niet opgehouden te worden zond l echo wel tot hem de boodschap :
„Wat heb ilk met U to doen, gij koning van Juda. Wat u aangaat, 1k ben
heden tegen U niet", doch de koning van Juda verzamelde zijn leger am
hem bii Megiddo. -den doortocht te betwisten „en", lezen wi12 Kron. 35 : 23,
,,En de schutters schoten den Koning Josia."
Josia stierf en Necho vervolgde zijn weg, en staakte zijn tocht eerst,
toen hij aan den Eufraat gekomen was, Aegyptische garnizoenen in alle
gewichtige plaatsen leggende. Nabopolasser kwam daar eerst niet tegen
op ; ongemnoeid liet hij Necho naar Ribla trekken, en den terugtocht naar
zijn rijk aannemen.
Eer deze dit echter deed, toonde hij zijne ontevredenheid aan het yolk
der Joden, dat -met voorbijgang van den oudsten zoon van Josia, diens
jongeren bro eder Joahas in zijns vaders plaats tot koning maakte en dat
zonder 'de bevelen van den Farao of te wachten. Joahas weed naar Ribla
ontboden, van de regeering ontzet en naar Aegypte gevoerd, waar hij
stierf. Het Joodsche yolk had zijn terugkomst verwacht, niet alzoo Jeremia. I J-del no-emde hij deze hoop en liet zich aldus hooren : ,Weent niet
over den doo-de en beklaagt hem (den rechtvaardigen, vromen, gesneuvelden koning) niet. Weent vrij over Bien (Joahas), die weggegaan is,
want hij zal nimmer meer wederkomen, 'dat hij het land zijner geboorte
zie ; in de plaats waarhenen zij hem gevankelijk hebben weggevoerd, zal
hij sterven en dit land niet meer zien." (Jer. 22 : 10.)
Het land weed Gene schatting opgelegd van 100 talenten zilvers en een
talent gouds en de oudste zoon van Josia, Eljaki'm, onder den naam van
Joj 'm op iden troon te Jeruzalem geplaatst. Daardoor verloor het land
zijn onafhankel.ijkheid en werd een vazalstaat van het SaItische huis.
Zeer zeker lag :dit niet in ide bedoeling van Babylons opperheer, -die zich
zelven -de suzereiniteit over Palestina had toegeeigend. Nabopolassar zond
dan ook zijn zoon Nebukadnezar met een leger naar het westen, naar
Davids veste heen. Necho echter wilde hem voor zijn net snelle
marschen toog hlj op en ontmoette de vijandelijke macht bij Gargamish.
,,Wie is -deze, 'die optrekt als een s.troom,. Wiens wateren zich bewegen als
de rivieren? Aegypte trekt op als een stroom en zijne wateren bewegen
zich als de rivieren; en hij zest: Ik zal optrekken; Ik ,zal ;de aarde bedekken, ik zal de sad en die daarin wonen, verderven.. Trekt op, gi1. paarden!
en raast, gij wagens -en laat de helden uittrekken : de Mooren en de
Puteers, {die het schilld handelen, en 1de Lydiers, die den boog handelen en
spannen. Maar deze dag is. des Heeren, -des Heeren -der heirscharen; een
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dag 'der wrake, dat Hij zich wreke aan Zijne wederpartijders. En het
zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van het blood, want
do Heere der heirscharen heeft een slachtoffer in het land van het Noorden
aan de rivier Frath." (Jer. 46 : 7-10.)
Deze woorden van Jeremia laten niet den minsten twijfel over den
afloop van -den slag. Aegypte werd verslagen, doch niet ter neder geworpen. Wel gins Nebukadnezar verder, legde Syrie tribuut op en maakte
Jojakim tot zijn knecht, maar toen hij te Pelusium gekomen was, om ook
Aegypte te onderwerpen, vernam hij de tijding van Nabopolassers dood.
Dit redde Necho, daar Nebukadnezar dadelijk naar Babylon afreisde om
bezit te nemen van den Croon.
Voor Juda had dit al les treurige gevolgen. Het had van den krijg't meest
geleden en werd nu de speelbal tusschen Oost en West. Daarbij werd het
door partijzucht verdeeld. Een gedeelte van het yolk met Jeremia en andere profeten aan het hoofd, zag in de rampen, welke het vaderlan-d
troffen, de tuchtroede des Heeren. Gaarne zouden zij -den godsdienst der
vaderen,door Josia in eere hersteld, hebben gehandhaaf.d, maar het vrome
yolk mocht een wijle roemen, en opspringen van vreugd, spoedig zou de
bitterste klacht over hunne lippen komen en de verzuchtingen worden
gehoord: „Hoe lang zullen de goddeloozen, o Heere, hoe lang zullen de
goddeloozen van vreugde opspringen, uitgieten, hard spreken; alle werkers -der ongerechtigheid zich beroemen? o Heere, zij verbrijzelen uw
yolk en zij verdrukken uw erfde-el." Ps. 94.
Grouter in aantal waren zij en machtiger, die zich van Jeh-ova afwendden, en aan hun hoof•d stond de koning, die niet wandelde in de wegen des
Heeren, niet handelde naar diens gebod, maar deed wat kwaad was in
de oogen van God. Met het juk des Heeren, wilde hij ook het juk van den
koning van Babel afwerpen; Brie jaar had hij zijn opperheer-schappij
erkend, in het vierde gaf hij aan Farao Necho gehoor en werd rebel. Nebukadnezar vond het niet noodig in p ersoon Jojakim te komen tuchtigen,
maar zond op hem de Ammonieten en de Moabieten met de Chaldeeen om
Juda te verderven, en zulks naar het woord des Heeren, dat hij gesproken
had door den dienst zijner knechten, de profeten. Deze profeten waren
Jesaja, Micha, Zefanja, Nahum, maar inzonderheid Jeremia. Zijn stem
had steeds gekionken, zijne vermaning was gebracht te alien stond. Hij
had -den beker der grimmigheden ult 's Heeren hand genomen en daaruit
te drinken gegeven al den volken, tot Welke de He-ere hem gezonden had,
te beginnen m-et Jeruzalem en de steden van Juda ,en haren koningen en
vorsten (Jer. 25 : 15 enz.).
In het begin -des koninkrijks van Jojakim, had zijne boetprediking reeds
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ten gevolge, dat de priesters, de valsohe profeten ' en al . het yolk hem
grepen, zeggende : gij zult den dood sterven. Het gansche yolk werd ver.gaderd tegen Jeremia, doch, werd Uria de zoon van Semaja, die naar al
de woorden van Jeremia tegen stad en land had geprofeteerd, (door Jojakim gedood (Jer. 26 : 23), een der vorsten,- Ahikam, de zoon van Safan,
wist te voorkomen, dat de koning ook Jeremia overgaf in de hand des
yolks om hem te dooden. Toen dan ook Jojakim in het vierde jaar zijner
regeering rebelleerde, stond de trouwe Godsman weer -op zijn post om het
uit te roepen : Zoo zegt de Heere der Heirscharen ; „O0mdat gij Mijne
woorden niet hebt gehoord, zie, Ik zal zenden en nemen alle geslachten
van het Noorden en Nebukadnezar mijn knecht, en zal ze brengen over dit
land en over de inwoners +daarvan en over -al deze volken rondom -en Ik
zal ze verbannen en zal ze stellen tot een ontzetting en tot eene aanfluiting en tot eeuwige wo-estheden." (Jer. 25 : 8 en 9.) Babels koning kwam
eindelijk zelf in het Leger, dat hij gezonden had. Toen hij echter Jeruzalem
innam, stierf Jojakim. Zijn 18-jarige zoon volgde hem wel op, maar kort
duurde zijn heerschappij ; slechts drie maanden droeg hij het koninklijke
purger. Toen werd hij naar Babel gevoerd en duizenden zijner onderdanen
met hem.
De jongste zoon van Josia, Mattanja, werd onder den naam van
Zedekia in zijn plaats tot koning aangestelid. Daar-door werd deze een
creatuur van Nebukadnezar en maaktte als zoodanig een ornament unit van
Babylons kroon. Oogenschijnlijk was er bhans rust in het Joodsche land en
in 1de gewesten -daarom heen gelegen. Fargo Necho was twee jaar na de
verheffing van Zedekia 'tot zijne vaderen vergaderd en zijn opvolger
Psammetichus II, had Azie ongemoeid gelaten en ondernam, volgens
Herodotus slechts een tocht naar Aethiopie. Volgens de afmetingen van
zijn sarcophaag, die zich in Boulak, voorstad en haven van
Kairo bevindt, stierf hfj op jeugdigen leef id en werd opgevolgd door
Uhabra, den Farao Hofra des Bijbels. Toen werd het anders. De schiinbare rust was niets anders -geweest dan een stilte, idle een hevigen storm
•voorafgaat. De machtige partij in Jeruzalem, die, om aan het drukkende
juk van Babylon te ontkomen, egeerige blikken naar Aegypte wierp,
werd zelfs den koning te sterk. Weldra zou hij met dezen stroom worden
meegevoerd en niet meer luisteren kunnen naar ide waarschuwende stem
van onzen profeet. Hoe grooter de rampen werden, die het land troffen,
hoe eer men de redding nabij achtte. Ja, algerneen werd geloofd, dat
Jechonia, de weggevo-erde worst, weder spoedig , bezit zou nemen van
Davids troon. Een oogenblik zelfs sloeg' Jeremia aan deze meening geloof.
Doch ook maar een oogenblik. 't Was toen in het vierde jaar, de vijfde
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maand van : de regeering. van Zedekia, de profeet van Gibeon, Hananj a de
zoon van Asur, in het huis des Heeren voor de oogen -der priesteren en des
ganschen yolks aldus tot hem sprak (Jer. 28) : „Zoo spreekt de Heere der
Heirscharen, de God Israels, zeggende: Ik zal het juk -des Konings van
Babel verbreken. In nog twee voile jaren zal Ik tot deze plaats wederbrengen al de vaten van het huis des Heeren, die Nebukadnezar, de koning
van Babel uit deze plaats heeft weggenomen en naar Babel gebracht. Ook
zal Ik Jechonia, den zoon van Jojakim, koning van Juda en alien die gevankelijk weggevoerd zijn van Juda, die te Babel gekomen zijn, tot deze
plaats wederbrengen, spreekt de Heere : Ik zal het juk ides Konings van
Babel verbreken." En de profeet Jeremia zeide: „Amen, de Heere doe
alzoo."
Hananja nam, zoo zeker scheen hij aan de •waarheid zijner profetie te
gelooven, het houten juk, dat Jeremia om zijn hals droeg en verbrak het.
Bitter was de ontgoocheling van den profeet. Hananja was niet door God
.gezonden, om deze woorden van troost te spreken. Jeremia moest hem
zijn naderend einde aanzeggen en in plaats van het houten, nu een ijzeren
juk torsend, aldus spreken: Zoo zegt de Heere -der Heirscharen, de God
Israels : Ik heb een ijzeren juk gedaan aan den hals van al deze volken,
om Nebukadnezar den koning van Babel to dienen, en zij zullen hem
dienen; ja Ik heb hem ook het gedierte -des velds gegeven." Hij sneed ook
den ballingen -die aan Babylons rivieren zich troostten met de gedachte
aan een spoedige bevrijdding, alle hoop daartoe af, want hij liet hun door
Elasa, en Gemarja, die de Koning Zedekia naar Babel zond, aanzeggen:
.Zoo zegt de Heere der Heirscharen, ode God Israels, tot alien -die gevankelijk
zijn weggevoerd, die Ik gevankelijk heb -doers wegvoeren van Jeruzalem
naar Babel: ,Bouwt huizen en plant hoven en eet de vrucht daarvan.
.Neemt vrouwen en gewint zonen en dochteren en neemt vrouwen voor
uwe zonen en geeft uwe dochteren aan mannen, dat zij zonen en dochteren
baren en wordt aldaar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd ; En
.zoekt den vrede ;der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb ' doen wegvoeren en bidt voor haar tot den Heere ; want in haren vrede zult gij
vrede hebben. Want zoo zegt de Heere : Zekerlijk als 70 jaren te Babel
zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken en Ik zal rnljn goed woord
over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. (Jer. 29 : 4,
.5, 6, 7, 10.)
De stem van den profeet echter was gehik aan die eens roependen in de
woestijn. Vruchteloos was het, dat lhij yolk en worst vermaande den Koning
van Babel trouw te blijven; in den algerneenen opstand der volken wilde
juda niet achter blijven, Aegypte immers zou helpen ! Hofra was jong,
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eerzuchtig, ondernemeend, Tyrus zou opstaan, Phoenicia het juk afwerpen,
-de landen aan de overzij-de- van -den Jordaani, ide Ammonieten, zich verzet-ten; • nu of noolt, nunc out numquam, en — de teerling was geworpen;
ook Zedekia rebelleerde tegen den koning van Babel:
Nebukadnezar, tusschen deze opstandelingen geplaatst voor de
keuze wie. eerst aan te tasten, aarzelde een oogenblik, waarheen hij
zijne wapenen zou wenden. Teekenend is de schildering, die Ezechiel
hiervan ons geeft (Hfdst. 21 : 19 22) : ,Gij nu, menschenkind, stel u twee
wegen voor, waardoor het zwaard ;des Konings van Babel komt ; Gij zult
een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba, der
kinderen Ammons, of tegen Juda tot de vaste stad Jeruzalem; Want de
Koning van Babel zal aan de wegscheiding staan aan het hoofd van de
wegen om voorzegging te gebruiken. Hij zal zijne pijlen slijpen; hij zal de
terafim vragen; hij zal de lever bezien. De waarzegging zal aan zijne
rechterhand zijn op Jeruzalem om stormrammen te stellen tegen de
poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen." Spoedig
was de keuze gedaan. Juda was het brandpunt van den opstand ; Nebukadnezar mocht een ge-deelte van zijn leger naar Phoenicia zenden om het
beleg voor Tyrus te sliaan ; hij zelf ging met zijn hoofdmacht naar het
land van Juda. In het open veld durfde Zedekia hem niet afwachten, hij
v-ersohanste zich binnen Jeruzalem, terwijl Babels worst al nader en nafder
kwam en de steden Lachis en Azeka blokkeerde. Op Jehova's bevel ging
toen Jeremia tot den koning om hem to overtuigen van het zondige van
dezen strijd : „Zoo zegt de Heere. Zie, Ik geef deze stad in de hand des
Konings van Babel en hij zal ze met vuur verbranden. En gij zult van zijne
hand niet ontkomen, maar zekerlijk gegrepen en in zijne hand gegeven
worden, en uwe oogen zullen de oogen des Konings van Babel zien, en zijn
mond zal tot uwen mond spreken en gij zult te Bazel komen." (Jer. 34 : 2 en
3.) Toch scheen. 't, dat Jeremia de zaken te donker inzag. Farao Hofra,
die naar Ezechiel 17 : 15 door Zedekia om hulp gevraagd was,
zond hem inderdaad ruiterij en veel yolks ter hulpe. Reeds was dit
leger te Gaza, toen het Nebukadnezar vernam. „En ide Ghaldeeen, als zii
!het gerucht van hen -gehoord hadden, waren van Jeruzalem opgetogen",
zegt Jer. 27 : 5. Dat gaf verademing; reeds juichten -zij, die op Aegypte
vvertrouwden, over de behaalde overwinning op den somberen profeet,
toen deze zich eensklaps aldus hooren 1iet : ,Ziet, Farad's heir, dat iu ter
hulpe getogen is, zal wederkeeren in zijn land, in Aegypte. En ode Chaldeeen
zullen wederkeeren en tegen deze -stad strijden, en zij zullen ze innemen
en zullen ze met vuur verbranden. Zoo zegt qde Heere : ,Bedriegt uwe zielen niet, zeggende: de Chaldeeen zullen -zekerlijk van ons wegtrekken;
,

,

,
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want zij zullen niet wegtrekken. Want al sloegt gijlieden het gansche heir
der Chaldeeen, die tegen u strijden en er bleven van hen verwonde mannen
over, zoo zouden zich die een iegelijk in zijne tent opmaken en deze stad
met vuur verbranden." Volgens Josephus werd het l-eger der Aegyptenaren valkomen verslagen. Naar •de voorzegging des profeten keerde
Nebukadnezar terug en sloot ;de stad nauwer in. De overgave was slechts
een quaestie van tij d ; langere tegenstand kon niets uitwerken dan de
belegeraars verbitteren.
Jeremia moest den ondergang van Jeruzalem beleven; hij zag Israels
eere niet alleen wegvoeren, maar hij zag den tempel verwoesten, den
koning en van het yolk bij duizenden brengen naar het land van den
Euphraat. En hij? Hij bleef, treurend op de puinhoopen, achter.
,,Och, dat mijn hoofd water ware, en mijn oog een springader van tranen,
zoo zou ik dag en nacht beweenen de verslagenen van de =dochter mijns
volks ; Juda is in gevangenis gegaan van wege de ellende en van wege de
veelheid der dienstbaarheid. Om dezer dingen ween ik, mijn oog, mijn
oog vliet of van water, omd,at de trooster, -die mijne zziel zou verkwikken,
verre van mu is. Mijne kinderen zijn verwoest, omdat -de vijand de
overhand heeft."
Zoo, zoo klaag+de de man van Anatoth, de man die gesteld was -tot een
vaste stad, koperen muren, een ijzeren pilaar. Zijn vroolijkhei d was vergaan, geen juichtoon werd uit zljn mond gehoord, geen lach speelde om
zijn lippen, want hij beweende de breuke der dochter zijns yolks, de verwoesting der heilige gebouwen. ,Hij zag het land aan en het was ledig;
hij zag naar den hemel, en zijn licht was er niet; hij zag ide bergen aan
en zij beefden, de heuvelen en zij schudden; hij zag en ziet er was geen
mensch; alle vogelen -des hemels waren weggevlogen; het vruchtbare
land was eene woestijn en al zijne steden waren afgebroken."
(Jer. 4 : 23 enz.)
,

,

Ach Heer, hoevele dagen, Van zwarte duisternis;
Dat Gij mU dus laat klagen, Dat ik Uw bijzijn mis.
Wat ik van U begeere, Met zulk een zwaar ver-driet?
Wat mij ontbreekt, o Heere, Mijn Koning, weet Gij 't niet?
,

Ja, de Heere wist het wel.
Het waren Golds vertroostingen, die Jeremia behoefde. En zij werden
hem geschonken, in ruime mate verleend.- De profeet mocha zijn
Gethsemane kennen, hij heeft oak ziin Thabor gekend, anders immers zou
hij geen type, geen evenbeeld van -den Christus zijn geweest? Leest maar
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wat koninklijke taal er van zijn lippen vloeide; gij vindt ze beschreven in
Hoofdst. 30-33.
,,Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huffs van Israel
en met het huffs gran Juda een ni-euw verbond zal makeii. Ik' zal Mijne wet
in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven en Ik zal hun tot
yen Goad zijn en zij zullen Mij tot een yolk wezen. En zij zullen niet meer
een iegelijk zijnen naaste en een iegelijk zijnen broeder leeren, zeggende:
Kent den Heere !
Want zij zullen Mij alien kennen, van hunnen kleinste of tot hun grootste
toe, spreekt de Heere, want Ik zal hunne ongerechtigheid vergeven en
hunner zonden niet meer gedenken !
In die dagen en to dier zij;de zal Ik David een Spruit der gerechtigheid
doen uitspruiten en Hij zal recht en gerechtigheid -doen op aarde.
Juda zal verlost wor-den en Jeruzalem zeker wonen en deze is, die haar
roepen zal: „De Heere onze Gerechtigheid."
Driebergen.
A. A. KLEIJN.

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN.
Wat is de eenheidsschool?
In ,Ons eigen Blad", Tijdschrift voor practische Roomsche opvoediing,
schrijft Bernard van 't Loo over bovengenoemd onderwerp. Hij doet dit
aan de hand van den katholieken Professor Dr. Reningius Stolzle van
WUrzburg. Stolzle onnderscheidt niet minder -dan zes soorten : de
sociale, godsdienstige, sexueele, didactische, organische en politieke
eenheidsschool.
1. De sociale -eenheidsschool is die, welke de kinderen van verschillende
Standen op .dezelfde school samenbrengt.
2. De godsdienstige eenheidsschool ontvangt de kinderen van verschillende godsdienstige gezindten. Dit kan geschieden op drieerlei
manier, a. ide school is neutraal, er wordt geen godsdienstonderwijs
•gegeven ; b. de school is simultaan, d.w.z. leerlingen van verschillende gods-dienstige belijdenis bezoeken de school en krijgen in alle
vakken, behalve -de godsdienstige hetzelfde on-derwijs. Voor het
godsdienstonderwijs worden ze naar hun belijdenis bijeengevoeg d
en ontvangen onderricht van geestelijken of onderwijzers, die
dez-elfde belijdenis zijn toegedaan ; c. de school is interconfessioneel,
d.w.z. de leerlingen van allerlei beluRdenis bezoeken -de school en
kri.jgen allierlei gezamenlijk een soort godsdienstonderwijs, waarbij
de confessioneele verschillen niet worden aangeroerd.
3. De sexueele eenheidsschool. Hieronder wordt verstaan gemeenschappelijk onderwijs (co-instructie) en gemeenschappelijke opvoeding (co-educatie) van jongens en meisjes.
4. De didactische eenheidsschool. Hiervan kan worden gesproken zoo
op alle scholen hetzelfde onderwijsprogram wordt gevolgd.
5. De organisohe eentheiidsschool of wel, beter gezegd : de organische
scholeneenheid. Men bedoelt hiermede ide juiste inneenschakeling der
verschillende soorten scholen, die op elkaar volgen en waarvan het
schoolprogramma bij elkaar moet aansluiten.
6. De politieke eenheidsschool, of wel de rijkseenheidsschool. Hiervan
kan alleen sprake zijn in een land als Dultschland, waar het rijk
bestaat uit min of meer zelfstandige deelen. Zoo in alle deelen het
onderwijs centraal, van rijkswege geregel-d wordt, op gelijke wijze
spreekt men van de politieke eenheidsschool.
,

,

,
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De schrijver aanvaardt de eenheidsschool in socialen, in didactischen
en in organischen zin, dock acht de godsdienstige, de sexueele en politieke eenheidsschool verwerpelijk.
Tegen de ieenheidsschool in socialen zin, waarvan Beieren naar zone
meening een schitterend voorbeeld geeft, heeft •ij_ geen principieele
bezwaren ; de vraag is slechts : zal de maatschappij er mee gediend zijn.
Naar onze meening is het antwoord op deze vraag niet twijfelachtig, ten
minste niet in eenland als 'het onze. De paedagogische en praktische
bezwaren zijn zoo men-igvuldig, dat de verwezenlijking van de s+ociale
eenheidssehool eerst mogelijk zal zijn, wanneer er geheel andere sociale
toestanden zijn ingetreden.
Van de didactische eenheidsschool, wat het gewoon lager onderwijs
betreft, is de schrijver een voorstander. Hij juicht het toe, dat de nieuwe
onderwijswet ons de didactisehe eenheidsschool brengt.
Differentiatie dient er pas te zijn na de lagere school.
In dit opzicht zijn wij het met den schrijver niet eens. Het beginsel van
differentiatie is op het gewoon lager onderwijs reeds sinds lang, ook in
didactisehen zin toegepast. Vroeger kregen ook de leerlingen met
zwakken geestelijken aanleg hetzelfde onderwijs. De ervaring leerde
echter, dat doze zwakzinnigen een ander onderwijsprogram noodig hadden. Er werden voor deze kinderen afzonderlijke scholen opgericht,.
eerst door de gemeentelijke besturen of particuliere vereenigingen ten
behoeve van zwakzinnige leerlingen op openbare scholen, daarna ook
met Rijkssteun ten behoeve van leerlingen -der bijzondere scholen. Thans
is voor deze soort scholen en voor andere, die een eigen karakter dragen,
een afzonderlijke plaats ingeruimd in de L. O.-Wet.
Differentiatie in didactischen zin heeft het Mannheimer-schoolstelsel.
Niet alleen de zwakzinnigen, maar ook de minderbegaafden zoowel als
de meerbegaafden, hebben bier een afzonder-lijk onderwijsprogram. Ook
de Berliner Begabtenscholen binjven ondanks wat er tegehrin gebracht is,,
op haar -gunstige resultaten wijzen. Differentiatie is ee'n eisch des levens.
Is het niet louter willekeur Bien eisch wel te aanvaarden voor leerlingen
boven den leeftijd van 12 jaar, loch niet voor het jeugdige kind? Het
streven, aan kinderen uit alle klassen der bevolking de gelegenheid te
openen voortgezet onderwijs te ontvangen, achten wij alleszins lofwaardig. Dat men eohter dit Joel bereiken wil door de didactische eenheidsschool, achten - wij een miskenning van de differentiatie, die er in aanleg
onder de kinderen bestaat.
Inplaats van de, didactische eenheidsschool hebben wij behoefte aan de
gedifferentieerde lagere school. Welk een zegen heeft reeds het differen,
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tiatie-beginsel gebracht voor de zwakzinnigen. Voor de minderbegaafden,
•d. w. z. de leerlingen, -die het niet verder brengen dan tot het vijfde
leerjaar, die nu altijd moeten meegesleept, voortgedreven, afgejakkerd,
met extra-lessen geholpen, zou het een zegen zijn, wanneer ze konden
geplaatst worden op een andere soort school met meer handenarbeid en
minder intellectueel onderrieht, een school staande tusschen de tegenwoordige school voor zwakzinnigen en de gewone lagere school. Wij voor
ons meenen, dat de eenheidsschool in didactischen zin geen zegen zal
brengen en zien veel meer heil in verscheidenheid van onderwijsprogram,
dan in uniformiteit.
S.
De leugen brj kinderen en jeugdige personen.
In een van de „Beihefte" van het „Zeitschrift fur angewandte Psychologie" vinden wij dit onderwerp behandeld door Dr. Phil. Franziszka
Baumgarten. Schrijfster heeft een onderzoek ingesteld in de Poolsche
scholen . to Lodz naar het liegen. Ten einde zooveel mogelijk nauwk-eurige
gegevens te verkrijgen, heeft zij onderscheidene Poolsche scholen
persoonlijk bezocht. Na door den schoolleider in de klasse gebracht en
aan de kinderen voorgesteld te zijn, verliet onderwijzer en lei-der de
klasse en bleef zij met de kinderen alleen. Zij begon dan een gesprek,,
waarin zij mededeelde, dat het Joel van haar komst was hun eenige:
vragen te doen, waarop zij igaarne schriftelijk antwoord zou ontvangen
en wel eerlijke antwoorden. Niemand behoefde echter zijn naam op het.
papier te vermelden, alleen zijn leeftij.d. Al wat zij opschreven zou_
absoluut geheim blijven, noch ond-erwijzers, noch ouders, noch iemand
anders zou ooit te weten komen, wat zij elk voor zich hadden.
opgeschreven. Zij zelf immers kende hen geen van alle, noch van naam,
noch van persoon, nochdoor hun handschrift. Eerst als zij zoo waren
voorbereid, deelde zij het onderwerp mede, waarover zij moesten schrijven. De vragen, die de kinderen moesten beantwoorden, luidden:
1. Hebt gij weleens thuis gelogen?
2. Hebt gij weleens op school gelogen?
3. Geef voorbeelden van uw liegen.
4. Hebt gij u over uw leugen gesc'haamd?
5. Hebt gij uw leugens betreurd?
6. Herinnert gli u uw eerste leugen?
Gewoonlijk ontstond er groote verlegenheid, nadat de vragen genoemd.
waren. Eerst na herhaalde verzekering, dat niemand iets van ^de antwoorden zou vernemen, dat het haar er om te doen was zelf iets uit hun
antwoorden te l-eeren, en vooral na de mededeeling, dat zij zelf ook meer
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dan tens gelogen had, werden de kinderen gerust gesteld. Door boventhen de vrijheid to • laten, als iemand liever niets wilde opschrijven, het
papier weer blanco in te leveren, daar zij niet wenschte, dat demand zou

hegen, terwijl hij iets over zijn liegen opschreef, wist zij gedaan te krijgen,
dat ieder aan het schrijven toog. De aarzelenden werden door het
suggestieve voorbeel;d van anderen, die reeds begonnen waren, aangelokt.
In hoeverre nu de mededeelingen betrouwbaar waren, -daarover heeft
de sehrijfster zich voldoende rekenschap gegeven. Ernstige twijfel aan
de eerlijkheid der antwoorden ligt voor de hand. De vragen werden
voorgelegd aan 553 kinderen en jeugdige personen van 9-18 jaar ; 284
jongens en 269 meisj es. Een meisje van 17 jaar schrijft : „Ik ben volstrekt
niet van plan de domme nieuwsgierigheid van een domme philosofe te
bevredigen." Een ander schrijft: ,Als 1k deze vragen beantwoord, zal
ik niet de waarheid schrijven en dan wel om deze reden, dat ik niet wil,
dat iemand iets van mijn leugens zal afweten. Ik weet wel, dat nooit
iemand weten zal, wie dit geschreven heeft, maar het is volmaakt overbodig, dat ik de waarheid schrijf, want men is er altijd het slechtste aan
toe, als men zijn gedachten verraadt en te veel spreekt." Wie weet, hoe
vele er hetzelfde gedacht hebben, al hebben ze het niet geschreven.
Door het groote materiaal was het niet moeilijk uit den inhoud der
antwoorden zelf hun waarheidsgehalte vrij nauwkeurig te bepalen. De
twijfelachtig-e werden er uitgenomen en voor het doel van het
onderzoek buiten beschouwing gelaten.
Uit de aldus verkregen gegevens heeft de schrijfster conclusies getrok-ken ten aanzien van de volgende vragen:
a. Waar liegt het kind meer : in huis of op school?
b. Welke motieven zijn er voor het liegen thuis?
C. Wat zijn de motieven voor de schoolleugen.
d. hoe staat het met het liegen -der kinderen onder elkannder?
e. Welk standpunt nemen de kinderen in ten opzichte van hun leugen?
I. Hoe staan ze tegenover het bekennen van schul^d?
g. Welke algemeene gevolgtrekkingen zijn er uit de antwoorden- op
bovenstaande te maken?
h. Welke paedagogische wenken kunnen naar aanleiding van het
on'derzoek gegeven worden?
Op de vragen: Hebt gij weleens thuis :gelogen? Hebt gij weleens op
school gelogen? werd -door de overgroote meerderheid niet met een kort
ja, of neen geantwoord, maar in -den regel waren de antwoorden zoo, dat
er niet aan getwijfeld kan worden, of deze zonde komt zeer menigvul;dig
voor. De een sschrijft: „Ik lieg, alsof ik er voor gehuurd ben" (16 jaar).
,

„Ik lieg zeer, zeer veel", schrijft een ander. Een derde antwoordt : Of ik
gelogen heb? dat is ook wat ! Een vierde vraagt : ,Waarom zou ik niet
liegen? In het leven :moet men -dikwijls, zelfs blj weirug belangrijke dingen
liegen." Een vijide zegt : „Ik ben een mensch, niets menschelijks, dus ook
de leugen niet, is mu vreemnd.” Van 553 kinderen hebben er 18
geantwoord, dat zij niet liegen en 5, dat zij het zich niet herinneren. Van
de 18, -die zeggen niet te liegen, geven er 9 dadelijk daarop voorbeelden
van hun leugens aan. Van de 1078 voorbeelden van leugens, door de
kinderen genoemd, zijn er 505 schoolleugens en 573 huisleugens. Ouders
hebben in den regel ten opzichte van het liegen van hun kinderen zeldzaam optimistisohe beschouwingen. ,Liegen -doet mijn kind gelukkig niet",
is een opmerking, die men nogal eens te hooren krijgt. Of we! ,thuis liegt
hij nooit", wanneer het kind op school juist zich als bijzonder leugenachtig doet kennen. Zelfs van Christenouders kan men die opmerking
hooren. Ons bevreem-dt het resultaat dezer enquete in het geheel niet.
Oak in dezen wordt het woord van Romeinen 3 : 23 bewaarheid : „Want
zij hebben alien gezondigd", en van Psalm 116 : 11: ,Alle mensohen zijn
leugenaars", dat niet alleen de volwassenen, maar ook de kinderen geldt
S.

DEEMOED.
Oosterlee zegt in den aanhef van zijn rmooi en rijk op-stel over
,,Opvoeding tot gehoorzaamheid", 'dat men sommige tijdperken met een
woord kan 'type.eren; zulke woorden zijn naarstigh-eid, deftigheid,
braafheid.
Zou het woord deemoed ook tot die reeks behooren? Is ler ook zulk een
van zelf sprekende associatie van gedachten, als wij dit woord vernemen?
Ongetwijfeld roept het ook ideeen wakker. Wellicht verplaatst het ons
plotseling naar de middeleeuwen, brengt het ons in de stille kloostercel;
of wel het voert ons nog verder terug naar de kluizenaars in de woestijnen
om Egypte. Misschien verrijst bij den klank van dat woord wel voor uw
geestesoog de gestalte van Hem, die waarlijk deemoedig was .... Maar
met een bepaal-de periode kunnen wij dit woord niet verbinden, en ik meeen,
dat wel duidelijk is, waarom niet.
Naarstigheid, ideftigheid, braafheid zijn altemaal in zeer betrekkelijken
zin sleehts deugden to noemen. Zij behooren meer tot het uiterlijke, dan tot
het innerlijke leven. Daardoor kunnen zij in sommige tijdperken op den
voorgrond treden. Denkt ge u den deemoed als sets uitwendigs, als schijn
van deugd, dan zal het u wel gelukken hem vast tie hechten aan een
bepaalden kring van tijd of menschen. Maar de -echte deemoed behoort zoo
zeer tot het waarachti-re wezen van den naar Gods beeld geschapen
mensch, de echte deemoed is door 's menschen val zoozeer verdwenen,
dat ge nooit in de wereldgeschiedenis zult kunnen aanwijzen een tijdperk
van deemoed, tenzij ge zooals ik reeds aanduidde daarmede zoudt
bedoelen een periode, waarin de {huichelarij en ode schijnheiligheid haar
triomfen vieren.
Een !deemoedige menschheid zou zijn een bekeerde menschheid. De
mensch, zooals wij ldien kennen, is van nature niet deemoedig. De afwezigheid van )deemoed in den . mensch hangs samen met het karakter, dat de
zonde heeft. Zonde is hoogmo-ed, zonde is het Gode gelijk willen zijn, het
willen kennen van goed en kwaad als God, het op zij schuiven van de
afhankelijkheid. En daarom is met den val de den mensch ingeschapen
deemoed gevlucht.
Hangt zoo het gemis van (deemoed dus ten nauwste samen met 's menschen zondigen aard, ik wil daarom toch niet deemoed en schuldbesef
,
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met elkander vereenzelvigen. Om tot een juiste begripsbepaling te komen,
zou ik al weet lik wel, dat in het gewone spraakgebruik de woorden
we! eens door elkaar gebezigd worden, en al zal ik ook in dit opstel de
belle begrippen niet geheel van elkander kunnen scheiden, -deemoed
en ootmoed willen onderscheiden. Deemoed is nederigheid, afhankelijkheid, kleinheidsbesef ootmoed ontstaat door zondebewustzijn, is
schuldbesef. Tot 's menschen oorspronkelijk wezen behoorde de deemoed,
maar van ootmoed kan eerst sprake zijn na den val. De deemoed is een
stuk der scheppingsordinantie. Uit het schepsel-zijn, ult ode volkomen
afhankelijkheid van God vloeit voor -den mensch voort die gesteldheid des
harten, die wij deemoed noemen.
Ik drukeven op de woorden : voor den mensch. Ook het dier is een
schepsel Golds, ook het dier is geheel afhankelijk van zijn Formeerder.
Maar wij zullen nooit idan in over-drachtelijken zin een dier deemoedig
noemen. Het dier is onderworpen. Maar bij den mensch als zedelijk wezen
is ide verhouding tot God eene geheel andere als bij het dier. De mensch
is geroepen tot meer dan onderworpenheid, tot gehoorzaamheid. En gelijk
een van -de polen van de wereld der gehoorzaamheid is -de vrijheid, zoo
is de deemoed de andere pool. De ongedwongen actie van den deemoed,
dat is gehoorzaamheid.
Nu wordt ook op eens duidelijk, waarom deemoed niets te maken heeft
met slaafschen zin, met kruiperigheid. De slaaf gehoorzaamt niet, want
het element van tdwang kunt -ge niet wegdenken. Als de 1deemoed door
dwang in aotie genet wordt, is hij Been deemoed meer, maar is onderworpenheid geworden. Omdat de deemoed en de vrijheiid samen de
gehoorzaarnheid baren, gaat ►de ware deemoed gepaard met fierheid. De
hoogmoed is het tegenovergestelde van den deemoed, maar de fierheid is
zijn natuurlijke metgezellin. Hoe fijn wordt idan Vondel's teekening van
den oorspronkelijken mensch, als hij Apollion laat zeggen:
,
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De redeliike ziel komt uit zijn troni zwieren.
Hij heft, terwijl de stomme en redelooze dieren
Naer hunne voeten zien, alleen en trots het hooft
Ten hemel op naer Godt, zijn Schepper, hoogh ,gelooft.
De deemoed voor -God sluit niet uit, dat de mensch zich zijn roeping,
zijn hooge rooeping bewust is. Voor God een dienaar, niets anders ; maar
=door dien God genet tot kroon en koning der sschepping.
Nu is er van alle boeken ter wereld, welke als „heilige" geacht worden,.
geeri boek, dat zoo scherp als de Bijbel teekent en Ide oorspronkelijke
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verhouding, waarin de mensch tot God stond, en wat er door ide zonde
van die verhouding geworden is, en ook, hoe door genade de oorspronkelijke verhouding in beginsel weer hersteld wordt. Maar daarom is er
ook Been boek, 1dat zoozeer als de Heilige Schrift het boek van den
-deemoed geno emd kan worden. Het is leigenlijk een onbegonnen werk,
wanneer men wil gaan citeeren, maar ik moet toch enkele uitdrukkingen
noemen, enkele klassieke plaatsen onderstreepen.
Ik hoor Abraham zeggen : Ik heb mij onderwonden to spreken tot den
Heere, hoewel ik stof en asch ben ! Ik hoor Jakob betuigen : Ik ben
geringer dan al deze weldadigheid en trouw, die Gij aan Uwen knecht
gedaan hebt. Ik zie Mozes staan met ontschoekle voeten. Ik hoor
David uitroepen : Wie ben ik, Heere HEERE, en wat is mijn huis, dat Gij
mij tot hiertoe gebracht hebt?
Wie den tempel der Heilige Schrift binnentreedt, dien gaat het als
Jesaja; hij hoort, hoe de serafs roepen, ide een tot tden ander : Heilig
(= hoog, verheven), heilig, heilig is 1de Heere der heirscharen! Hij ziet,
hoe de posten Eder dorpels zich bewegen van de stem des roependen, en
een heilig beven grijpt hem aan.
Het is alleen Gods genade, die deemoedig maakt, maar dan geldt ook
weer het omgekeerde, dat alleen de ? deemo-edige de heerlijkheid Gods
ziet. Wie met lets van den waren fdeemoed in het hart Ezechiels eerste
visioen leest, wie aldus onder den indruk komt van die opeenstapeling
van vergelijkingen en aanduidingen:
,

-

-

,,En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was
de gelijkenis eens troons, als ode gedaante van een saffiersteen ; en
op :de gelijkenis des troons was ide gelijkenis als ,de gedaante eens
menschen, daarboven op zijn^de ; en ik zag als de verf van Hasmal
(= glazuur) ... van de gedaante Zijner lendenen opwaarts; en van
- de gedaante Zijner lenden en nederwaarts zag ik als .de gedaante
van vuur, en glans aan Hem rondom.
Gelijk ,d.e gedaante van den boog, die in de wolk is ten 'dage des
plasregens, alzoo was de gedaante van den glans ron-dom ... .
,

,

die valt ook met den profeet op zij n aangezicht neder, en 1hoort zich
voortaan nooit meer anders noemen dan : Menschenkind ! M'enschenkind !
Ik noem nog dat korte, maar indrukwekkende lied Hammaaloth (Ps.
123), zoo meesterlijk :door Hendrik Ghijsen vertolkt op 1de maat eener
heerlijke melodic:
,
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Ik hef tot U, die in den hemel zit
Mijn oogen op, en bid....
Gelijk een knecht ziet op ide hand zijns heeren,
Om noolddruft te begeeren,
En 't oog ider maagd is op haar vrouw geslagen
Orm hulp of gunst ,te vragen;
Zoo slaan wij 't oog op onzen Heer, tot Hij
Ook ons genadig zij.
Deze psalm is daarom ook zoo schoon, omdat hij, machtige uit-drukking
van den diepsten deemoed, toch tintelt van fliei^hei^d. Deemoed is geen
moedeloosheid, geen zuchtend bij de pakken neerzitten, geen mismoe dig
'zich schikken naar de omstandigheden en naar de menschen ; neen, deemtoed tegenover God is moed tegenover den mensch, die ons durft bespotten en ve'r;drukken. Kent gij wel het vervolg van Ps. 123, kent 'gij die
zielsverzuchting : ,Wees ons genadig, o Heere ! wees ons genadig, want
wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat ,des spots der
weeldigen, der verachting der hoovaardigen." En lees ,dan na die beide
Chet lied der verlossing in Ps. 124, waarin het zoo krachtig worth uitgejubeid, idat alleen God verlost. 0, dan begrijpt ge plotseling de geweldige
heerlijkheid van onze oude liturgie, die immers haar aanhef ontleende aan
bet laatste viers van Ps. 124: Onze hulpe is in -den Naam ►des Heeren, die
hemel en aarde gemnaakt heeft. Als de gemeente ►dat -zest, staat zij als
de deemoedige dienstmaagd voor het aangezicht des Almachtigen.
Maar wie zoo staat voor God, staat als een onwrikbare rots te midden
der menschen. Wij ;zou den hier kunnen wijzen op al de profeten. Er zijn
Been nederiger en tevens heroleker gestalten in de gansche historie aan te
wijzen dan die der profeten. Maar 1k noem slechts 2 namen : Elia, den
laatsten profeet uit de eerste, Amos, den eersten profeet uit de tweede
periode van het profetisme. Met welk woord treedt Elia op? „Zoo waar,

,
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adhttig als de Heere, de God Israels, leeft, voor wiens aangezicht 1ik sta,
indien daze jaren idauw of r.egen zijn zal, tenzij 1dan naar mijn woord!"
Zie, daar hebt ge naast elkaar het kleine en 1het groote. ,Voor wiens aangezicht ik ;sta",1dat is het woord van den deemoedigen kneeht. „teen
dauw of regen dan naar mijn woord," (dat is het woord van den tolk Gods
aan Israel. En Amos? Tegen den priester, -die hem wegjaagt van het
heillgdotm te Bethel, -zest hij : „Ik was een ossenherder, en las Wilde vijgen
af, maar de Heere nam mij van achter de kudde." Nederigheid en
hoogheid igaan hand aan hand.
,
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Missehhien wekt het. uw verwondering, dat ik mij tot nu toe geheel
bepaalde tot het Oude Testament. Ik deed edit opzettelijk, omdat wij ook
met betrekking tot iden deemoed zoo duidelijk kunnen zien, dat het
Nieuwe Verbond de vervulling (het tot zijn voile kracht en beteekenis
komen) is van het Oude. Want daar is Christus, die gekomen is niet om
Wet en Profeten te ontbinden, maar te vervullen. Hij grijpt u•it de
Mozaische wet 2 woorden, voegt ze samfen, en wat geen Schriftgeleerde
begrepen had, legt Hij zoo duidelijk voor ons bloot, dat de wet n'Iet maar
is een coglomeraat van allerlei gebolden en inzettingen, doch een
organisch geheel. Door Christus geleerd, kan Paulus later zoo eenvouudig
zeggen: De liefde is de vervulling Eder wet.
De deemoed tegenover God is een der componenten van de liefde jegens
God, die naar het diepe woord uit Israels wet, waarop Christus het voile
licht heeft laten schijnen, gevraaggd wordt van den geheelen mensch. Wat
,

,

eisch geworden is, was eenmaal gezindheid. De eerste uiting van die
gezindheid was de deemoed. En nu is dit Chet eigenaardige, dat ons woord
deemoed (of zijn synoni-emen. : nederigheid, bescheidenheid, ootmoedigheld) is een specifiek Ghristelijk woord, de vertaling van het Grieksche
woord, dat ik u wel even noemen mag:
,

(tapeinophrosyne)
en dat wij misschien het best zouden kunnen weergeven met een woord als
laagdenkendheid.
Vergun mij even een uitstapje op taalkundig gebied.
Het wooed ra^zetvos (tapeinos, laag bij den . grondd, laag, Bering). is
raa.ctvoq'QwQovv,q

,

,

een in 't gewone Grieksdh vaak voorkomend woord; maar Chet heeft daar
in (den regel op zedelijk gebied eene min of meer afkeurenswaardige beteekenis: kruipend, slaafsch, onedel, gemeen. Merkwaardig is echter, dat
het in den Bijbel (en nu bedoel ik hiermede de Grieksche vertaling van het
Oude Testament, het Nieuwe Testament -en ook de Apocriefen) noait die
ongunstige beteekenis heeft. De Schrift heeft ddit wooed geadeld. De Bijbeltaal is zoo seen levende illustratie van Paulus wooed : Maar het onedele der
wereld en het verachte heeft God uitverkoren, opdat Hij 'de edelen en de
heerlijken beschamen zou. Waar ode artisti-eke -en aristocrati-sche Griek
lets trniniderwaardigs, lets plats, lets vulgairs zag, daar liet God heerlijk-r
held ontdekken. Gij weet wel, hoe vaak in het O. T. van ,de ellendi^gen, de
nooddruftigen, ide armen, ide izachtmoedigen, -de nederigen gesproken
wordt. Missehien 'zoulden wij in 't Hollan ►dsch Chet best ze kunnen noemen:
de dulders on de lijders (actief en passief). Het zijn diegenen, voor wie
God opkomt, wier Helper en Redder Hij is. Het zijn zij, -die precies het.
tegenovergestelde zijn van hoagmoedig, het zijn de deemoedigen. Hij, die
,

,

,
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onder de ver drukking geen weerstand biedt, die niet geweld met geweld
vergeldt, niet kwaad met kwaad, rmaar op God bl^ijft z'ien, is in de Schrift
de lage, d.i. 'de deemoedige. Jezus is de ideemoedige bij ultnemendheid,
,,die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde,
maar gaf het over aan Dien, die rechtvaardiglijk oordeelt" (I Petr. 2 : 23).
Jesaja 53 met het bekende : ,Hij werd verdrukt, doch Hij deed zijn mond
niet open ; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als 'een sehaap,
dat stom is voor het aangezicht zijneer scheer^ders, alzoo 'deed Hij zijn
,

mond niet open" teekent den Verlosser, die komen zal, als den Deemo-edige. Als de, overpriesters en Schriftgeleerden bij het kruls honend uitroepen : ,Hij heeft op God betrouwd; 'dat die Hem nu verlosse, indien Hij
Hem wel wil" maken zij Hem onwillekeurig tot den Deemoeedige.
Voor de schoonheid van dat lage, voor den adel van dat onedele had
de Griek geen oog. Het ,,zichzelf vernederen", -dat voor Aden Griek nets
ongehoords was, is in het N. T. een telkens voorkomend begrip. Voor
ouud Hellas was 't hoo gste lets zwijgend to doen, stil to !berusten; maar
+dat is nog maar ode schaduw van den deemoed. Voor den antieken Heiden
,

,

,

waren laag, gering en eigengerechtig niet twee begrippen, die elkander
buitensloten; maar in de Schrift is juist het zich een tapelnos weten de
dood voor alle eigengerechtigheid.

Nog meer merkwaardig is nu vender, dat 'het reeds genoende zelfst.
nw. tapeinophrosyne in het gewone Grieksch zelfs niet voorkomt, en ook
niet in ide LXX. 1 ) Wij hebben pier 'dus to , doen met een zuiver Christelijk
begrip. De in Gods oog heerlijke laagdenkendheid, !de gezondheid van den
deemoedige, is eerst tenvolle door -de dis-cipelen van Christus gevat.
Zevenmaal wordt het woord in het N. T. gebezigd, en wel eenmaal door
Petrus (I 5 : 5: Zijt met de ootmoedigheid ibekleed, want God wederstaat
de hoovaardligen enz.) en voorts alleen door Paulus (Hand. 20 : 19; Ef.
4 : 2; Filipp . 2 : 3; Col. 2 : 18 en 23; 3 : 12).

-

Heeft !een taal voor lets geen woord, dan kan men in 't algemeen wel
zeggen : dat komt, omidat -zij 1de zaak niet kent, althans niet op die bepaalde wijze kent. Tegenover den hoogmoedi^ge stoned bij de Grieken de
bedachtzame, bezonnene, verstandige, tactvolle; niet -de nnederige, de klein
van zich zelf denkende. De Griek hield altij d zich zelf vast.
Maar de kinderen van het Oude en volkomener die van het Nieuwe
Verbon d leeren zich zelf loslaten, wegwerpen, opgeven. ,Zijt niet hooggevoelende, maar vreest", dat is :de tegenstelling, die Paulus (Rom. 11 :
,

,

,

1 ) De LXX (de oudste Grieksche vertaling van het Oude Testament), is
omstreeks 200 voor Christus ontstaan.
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20) den heidenen voorhoudt, die zich misschien better zouden gaan
achten idan de Joden. ,Werkt uws zelfs zaligheici met vreeze en beven."
Bij de Grieksche wij zen als Aristoteles worth het zedelijk leven beheerscht door het verstand ; shun deugrden zijn echte verstandsdeugden,
nu Bens meer in theoretischen, dan meer in prakfisehen zin. En dan is er
nnergens plaats voor deemoed, evenmin als voor overgave, ge'duld,
zelfverloochening.
De Stoicijnen spreken anders ; zij zien op den mensch neer met iets van
hoogmoedige verachting. Maar hun verhouding tot God 'is nuiet een deemoedige overgave, doch alleen berusting.
Het Latijnsche woord humilitas beteekent onderworpenheid, maar dan
in den zin van geringheid, neerslachtigheid, versaagdheid, onderdani^ghei+d.
Ik keek nog eens een Nederlandsch-Latijnsah lexicon -in, om te zien, wat
daar van het woord ootmoed gemaakt was. Wat vond ik? Het werd wetergegeven door verecundia, +d.i. verlegenheid, angstvalli'gheid, zedigheid,
eerbied. Hoe duidelijk en treffend blijkt ook hieruit, dat de antieke volken
niet wisten, wat ootmo ed was .
Alleen het Christendom heeft de heerlijkheid van het klein zijn gegrepen,
en daarom er 'telkens over gesproken.
,

,

,

-

Maar hoe heeft het die heerlijkheiid gegrepen? Door verstandelijke
ontleding? Door filosofisch geredeneer? Door 'innerlijke overpeinzing?
Neen, bier is maar een antwoord mogelijk : Omdat het in Ievensgemeensc{hap stond met den Deemoedige.
Hier naderen wij het hart van het Nieuwe Testament, want wij naderen
-tot den Heiland. Reeds wezen wij een- en andermaal op Hem als dengene,
die het overgaf aan Hem, die rechtvaardiglijk oordeeit.
Nu moeten wij er ons ;echter voor waahten -den deemoed van Christus
te beperken tot Zijn lij den. Niet alleen alas Hij het kruis verdraagt en de.
sdhande veracht, is Hij deemoedig, maar Hij is lhet altijd. Hij is de verpersoonlijkte ldeemoed, amdat Hij is de tweede Adam, omdat Hij Zijn
Vader in alles gehoorzaam is geweest.
Wanneer wij de Evangelien lezen, valt ongetwijfeld het meeste llic ht op
de fiierheid, of laat mij liever zeggen op de koninklijke majesteit, die van
Hem afstraalt. Hij leert als machthebbende. Hij wijkt nooit een duimbreed
voor Zijn bedillers en helagers. Hij raakt nimmmer verward in hun atrikvragen, maar vangt hen in hun eigen netten. Hij is de schrik an Farizeen
en -Scjiriftgeleerden, Hij durft Herodes elen „vos" noemen.
Ik behoef hier nlet te zeggen, hoe verkeerd wij doen, al's wij o schandelijk misbruik van elen (diepe dogmatische ondersc heiding ! .--* al dat
,

,

,
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majestueuse eenvoudig rubriceeren onder zijn go.ddelijke natuur en daar
mode stellen buiten het leven, dat Hij door Zijn Geest in de Zijnen
werken wil.
Maar naast dat herolleke, stoutmoedige, krachtige staat ie-ts anders. En
daarop heeft Hij zelf gewezen in die bekende pericoop : ,Komt herwaarts
tot MU fallen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust seven". Dan
volgt immers : ,Neemt mijn juk op u en leert van mu, omdat 1k zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uwe ielen."
Ik las u voor : „leert van mij, omdat .... " In onze Sty. staat : dat. Nu
maakt dat voor ons onderwerp in zekeren zin Been verschil. Bij beide
vertalingen noemt Jezus zich zelf nederig (= deemoe'dig) van hart. En
de gewone vertalling is met kunst- en v•iegwerk ook wel te verdedigen.
Maar 1ik meen, dat de bedoeling duidelijker wordt, als wij lezen : omdat.
Wat is dat : neemt mijn juk op u? Het beteekent : Wordt mijn discipelen,
volgt mij ! En waarom is Zijn juk zacht? Omdat het een geheel ander juk
is dan dat der Farizeen -en Schriftgeleerden. M.a.w. Jezus zegt hier, dat
Ili/ zoo geheel anders is dan die Far.i'zeen en Schriftgeleerden, die Hij op
heel Zijn weg tegenover zich heeft gevonden. Hij ziet niet als die rabbijnen
uit de hoo gte neer op de schare, die de wet niet weet. Hij stelt zich met
haar op een lijn, Hi buigt zich neder tot haar, want Hij ziet op tot God.
De Farizeen gingen op in zelfverheerlijking (zij het onder den schijn van
wetsverheerlijking) ; maar Jezus was het er om to doen om den Vader te
verheerlijken. Hij kon niets doen, wat Hij -den Vader niet :zag doen. Zijn
leven was een voortdurend in volkomen gehoorzaamheid zioh voegen
naar den wil -des Vaders ; maar daarom was daar ook de diepste deemoed
in Zijn ziel.
Gaan wij nu met het Licht, dat dit woord des Heilands geeft, door de
hooge zalen des Nieuwen Testaments, dan zien wij telkens meer glinsteringen to voorschijn springen. In Aden regel lezen wij over II Cor. 10 : 1
sheen, en er staat toch lets kostelijks : ,Ik, Paulus, bid u, door (= bij) de
zaehtmoedigheid en goedertierenhei{d van Christus, dat ik nietstout moge
Az}ijn met die vrijmoedigheid" -enz. De zachtmoedigheid van Christus.
Zeker, hier staat niet precies : 1deemoed. Maar al wordt een ander woord
gebruikt, het is een zeer nauw verwant tegrip. All-een de deemoedige —
wij komen er nog op terug kan zaaht noedig wez:en.
1k =denk ook aan Filipp 2 : 8: -Christus heelt zich zelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde 'tot den ddood, ja Aden dood des kruises. Hier
wordt het edhte woord gebruikt : verdeemoedigd; Hij heeft zich klein
gemaakt, of beter : Hij is als cen kleine, geringe, nederige, dienstknecht
geweest. En dat niet alleen in den kruisdood, nieen, heel Zijn leven door,
-
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totdat die verdeeimoediging haar diepste punt ber eikte in den dood aan het
schandhout.
En omdat de geloovige een plant met Christus is, omdat hij leeft door
Hem, daarom gaat er nog meer door het N. T. dan door het Oude een
ademtochht van deemoed. Het opmerkelijke is, dat het -nu n-iet meer de
enkellingen zijn, maar, tengevolge van de uitstorting des Geestes over
oulden en jongen, de gansche gemeente, tot wie de roepstem komt, om
deemoedig te zijn:
Jac. 4 : 10: Vernedert u voor Aden Heere, en Hij zal u verhoogen.
Natuurlijk wordt het woord nederig in het N. T. ook vaak gebezigd van
de verhouding der -geloovigen on'derling, (in I Petr. 3 : 8 is het vertaald
door : vriendelijk), maar ode neder-igheid, bescheidenheid, vriendelijklheid
tegenover menschen mooet voortkomen nit de rechte kleinheld des harten
voor -God.
Ult de geschriften van de Oude Kerk en van die der Middeleeuwen zou
gemakkelijk een bloemlezing samen te stellen ijn van allerlei schoone
woorden over den deemoed. Bewust of onbewust voelde men altij d weder,
dat 1de +deemoed een worteldeugd was, evenzeer. als men den hoogmoed
als de wortelzonde beschouwde.
Treffend is de volgende vergelijking van Ruusbroec (Sieraad der geestel.
bruiloft I 6) : ,Als de zon geeft haar stralen en harlen schijn in een diepe
vallei, tusschen twee hooge bergen, en ode lzon dan staat in het hoogste
ides firmaments, zoodat ze beschijnen kan den bodem en den grond van
de vallei, dan gesehieden daar drie Bingen, want de vallei wordt klaar en
weerkaatst het licht van de bergen; en zij wordt meer verhit; en zij
wordt vruchtbaarder dan een vlak, -effen land. Zoo is het op gelijke wijs,
wanneer een goed mensch het standpunt van zijne kleinheld inneemt in
het -nederigste van zichzelf en hij erkent, dat hij niets heeft, nets is, noch
iets vermag door ziohzelf, noch staan kan blijven, noch voortgaan, en ook
dikwijls ,te kort komt in deugden en in goede werken; dan erkent hij zijn
armoede en lzijne zonde en maakt hij een dal van ootmoedigiheid. Wanneer
nij dan ootmo-edig is en in nood, en zijn nood erkent, zoo toont hij en
klaagt zijn nood aan de goedheid en barmhartigheid Gods. Zoo merkt hij
Gods hoogheid en zijn elgen nederigiheid; -zoo is hij een laag gelegen ►dal.
En Christus is -een zon van gerechtigheid en ook van barmhartigheid, die
staat in het hoogste des firmaments ...... en schijrft in den bodem der
00tmo:edige harten."
Gli voelt, dat bier de deemoed en ode ootmoed samen genomen worden.
Reeds voor Ruusbroec had echter Eckart, de Duitsche mysticus, zuiverder
en scherper den deemoed aldus omschreven : ,Deemoed is de vrijheid en
,
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verlossing van elk schepsel." En -daarmede had +hij zoo puntig mogelijk
aangegeven, waarom de kleinheidd voor God niet slechts samen kan gaan,
maar noodwendig samengaat met een edele lierheid tegenover den
mensch.
Zal ik nog meer aanhalen? Ik zou het niet Idoen, wanneer ik niet jets
wilde bij^dragen tot eereherstel van eene verkeerd beoordeelde. Van de
heilige Teresa de Jesu (1515—'82) is wel eens gezegd (o.a. door Luthardt
in zijn Kompendium der theol. Ethik), dat zij iden deemoed zoover dreef,
dat de persoonlijkheid er door gedood wwerd. Men moge dit laatste met.
recht aan 'de Jezuiten, met wie zij door allerlei banden verbonden was,
verwijten, ik geloof, ,dat men het haar niet ten laaste mag leggen. Ik verwijs
naar de beiangwekkende brochure, door Prof. Aalders aan thaar gewijd
(Groote Mystieken II, 2), en haal daaruit edit wooed aan, waarmelde Teresa
op den ootmoed aandringt: ,Wij, die het ordekleed dragen, dit vrijwillig
aangenomen, en ook alle dingen der wereld, die wij bezaten, om zijnentwil
opgegeven hebben, ook al ware het slechts, als bij den H. Petrus, een
vischnet want wie geeft wat hij heeft, meent altijd, dat hij veel heeft
gegeven -wij, zeg ik, zouden kunnen °denken, dat nu alles voibracht is
en er niet meer overblijft om 'te doen .... Ongetwijfeld zal hij, die in de
ontblooting van alle dingen volhardt, datkene bereiken, waarnaar hij
streeft. Maar het moet onder deze voorwaarde geschieden, :dat hij ;zich
voor een onnutten dienstknecht houudt, zooals Christus zegt, en niet meent
dat hij onzen Heer verplicht heeft hem dergelijke genade te verleenen;
maar hij moet overtuigd zijn, dat hij, naarmate hij meer heeft ontvangen,
te sdieper in de sthuld raakt."
0, hoe heeft deze Roomsche non de heerlijkheid van den deemoed
ondervonden. ,Wat mij betreft, mijn geluk is, dat onze Heer gleprezen
worde, en al het overige is voor mij niets. Mijn aanbiddelijke Meester weet
dit wel, en datgene, waarvan ik van mijn kant zeer zeker ben, is, dat ik
in alley slechts Zijne verheerlijking zoek en dat er buiten deze ver+heerlijking geen eer, geen !even, geen heerlijkheid, geen goed voor lichaam
-en ziel, geen eigen voordeel is, dat mij bindt of idat voor mij het voorwerp
zou zijn van een begeerte."
,

(

Dat in deze zondige wereid ook de, deemoed allerlei ontaarde vormen
kan aannemen, behoeft wel niet met nadruk gezegd te worden. De
Jezuietische gehoorzaamheid is geen ware deemoed, maar evenmin de
valsche li.jdelijkheid van de protestantsche mystieke stroomingen. Maar
ook behoeft het ons niet to verwonderen, dat de niet-Christelijke wereki-
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en Ieevensbeschouwing op den lduur geen plaats heeft voor den deemoed.
Spinoza wil evenmin van ideemoed hooren als van medelij den en berouw.
Deemoed kan alleen daar gevonden worden, waar Schepper en schepsel
tegenover elkander staan, waar het schepsel eigen kleinheid beseft
tegenover de heerlijkhei d en majesteit Gods. Bij het pantheisme moet dit
wegvallen.
Het rationalisme heeft van den deemoed een plicht gemaakt. De nadruk
valt niet op wat de mensch is, maar op wat hij ddoet. Maar deemoed is een
innerlijke gesteldheid der ziel, niet een werk, dat men volbrengt. Wel
heeft de deemoed zijn actieve en zijn passieve zijde. De passieve zien wij
in Maria als ze zegt : ,Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar
uw woord!" De actieve in Christus, die zichzelven vernietigd (ontledigd)
heeft (Filipp. 2 : 6).
Wie echter van -den deemoed een plicht maakt, veruiterlijkt hem,
berooft hem van zijn waardij en schoonheid.
Wij leven in een tijd, waarin velen met het Christendom bewust of
onbewust gebroken hebben. In het praktische leven verwacht men nog van
kinderen en van ondergeschikten gehoorzaamheid, maar den wortel,
waaruit de gehoorzaamheid moet opbloeien, heeft men zooveel mogelijk
uitgeroeid.
Wie nog vasthoudt aan waarachtig Christelijke opvoeding, moet helder
beseffen, dat vooral de deemoed het sjibboleth is in den huidigen strijd
-der geesten, en 1dat de Christelijke school, waar niet deemoed -gekweekt
wordt, daarrnede -een van -de belangrijksste elementen heeft prijsgegeven,
die het begrip Christelijk constitueeren. Daarom mag nu nog wel even
eena ntwoord gezoeht worden op vragen als : Hoe kan deemoed gekweekt
worden? Welke gevaren ddreigen ,daarbij?
Deemoed moet gekweekt worden. Hij is niet van nature aanwezig.
Voorop sta, dat ode -deemoed alleen teen vrucht is van Gods genade. Maar
ook hier bedient God zich van menschen, ouders, oniderwijlzers, leidslieden,
vrienden.
En dan schuilt die opvoed ende kracht hier wel vooral in de eerste plaats
in de persoonlijkheid van den opvoeder. Wij molten gerus-t Matt'h. 11 : 29
zoo lezen: Leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van haste,
omdat ik het ben. En nu onderstreep ik even dat woordje : ik ben het. De
opvoeder moet het niet over -den deemoed hebben haast ieder woord
er over gesproken 'tot :den kweekeling brengt gevaren meide maar hij
moet deemoedig zijn. Jezus heeft weinig over den ideemoed gezegd, maar
Hij was de volkomen deemoed.
Ik he rinner muj en ik mag dat shier in Rotterdam 1 ) ook wel met
1 ) Waar, niet ten onrechte naar ik meen, geprotesteerd is tegen zijn optreden.
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dankbaarheid zeggen — hoe ik verleden jaar Dr. van Ginneken in Den
Haag hoorde spreken over ;de vorming -der persoonlijkheid; en hij wees
then op Jezus als Eden grooten Opvoeder, tdie niet maar iets had, maar
iets was. Op het terrein van .het onderwijs zijn ter zooveel onderwijzers, die
wel iets, misschien veel hebben, maar -die niet iets zijn. De kennis moet
niet een brok geleerdheid wezen, maar een stuk leven. Indien nu reeds,
waar het geldt het aanbrengen van kennis, het hebben minder is dan het
zijn, hoeveel te meer zal op het gebied -der opvoeding, der karaktervorming het zijn van meer beteekenis wezen -dan het hebben. Heb desnoods
geen -enkel woord over den deemoed, maar laat ter iets van den deemoed
zelf in u tintelen, glanzen, vonken, stralen. Praat niet over de kleinnheid
voor, de afhankelijkheidd van God, maar wees klein en afhankelijk.
Verder moeten wij er op letten, op welke wijze God ons zelf opvoedt tot
deemoedigheid. Tereeht heeft iemand gezegd : doordat Hif ons innerluk te
schande maakt. Zoo moeten wij onze leerlingen linnerlijk te schande
maken. Maar welk een feeder werk is dat, en welk een fijnhei d van hart
wordt daarvoor vereischt! Gij begrijpt wel, dat dit geheel iets anders is
1dan uiterlijk to schande maken. 0, dat kunnen wij misschien zoo uitnemend, !de een door een driftigen uitval, !de ander door een nij dige opmerking, de -derde -door -een ironisehe behandeling van het geval, de vierde
door een stortvloed van verwijt en, de vijfde idoor een enkel woord vol
bijtend sarcasme. En wij rweten alien toch wel, :dat dit niets geeft, althans
Been deemoed werkt. Maar innerlijk te schande maken!
Ik meen, dat dit Chet best kan geschieden door het volgende in aoht te
nemen. Men wijze nietdirect, maar indirect op de fouten, die er zijn. Men
bespreke A's eigenliefde, terwijl men -eigenlijk B op het oog heeft. Zoo
geeft men B een spiegel, waarin lhij zijn eigen beeld kan waarnemen.
Men gebruike hierbij vooral lde Schrift, die op haast elke bladzij de aanleiding geeft om de ethische zij-de des levens te belichten. Ik wijs bier
op de gelijkenis van den Farizeer en -den Tollenaar, al hebben wij ddaar
nog meer met ootmoed dan met deemoed to doen. Nergens komt -zoo
scherp de waanzin van den hoogmoed, de wijsheid van den ideemoed uit als
in 0. en N. T. En voor de zuiverheid van het religieuse leven is het van
zooveel belang, om telkens weer de oogen van de kinderen -des Verbonds
er voor te openen, 1dat juist het Farizelsme, de uitwendige godsdienstigheid, ode -groote vijand is van den waren deemoed.
,
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Men ga vender zoo te werk, dat men misschien weinig over -den mensch,
maar veel over God spreekt. Laat de grootheid, -de heerlijkheid, -den
rijkdom, de maj esteit, de almacht Gods zien, niet met afgesleten woorden,
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die geen indruk meer maken, maar met telkens frissche voorbeelden uit
de natuur, uit de geschiedenis van volken en personen. Breng vooral
de harten in ievende aanraking met Christus, die toch de vleesohgeworden
deemoed is. Het ni-euwe leven en deemoed is -een stuk nieuw leven
vloeit alleen voort uit Hem, wordt in onis alleen gewerkt -door Zijn Geest.
Alleen de echte levensgemelenschap met den Heiland kan ons leeren om
big al den deemoed voor God de fierheid tegenover de menschen te
bewaren. Maak de jonge ziel ontvankelijk, om het schoone, het heldhaftige, het koninklijke van den deemoed te zien.
Het boek, dat indertijd Demme schreef (onder -den titel: Pachter Mar.tijn
en zijn vader), dat door den tekenden Adama van Scheltema in 't Neder^
landsch vertaald werd, en dat zoo in 1858 een tweeden druk beleefde, is
schier geheel vergeten. Maar ik heb nooit vergeten, wat ik, toen 'k het
voor de eerste maal in handen kreeg, daarin las over een hofraad, die
voor zijn los zinnigen vorst tot een zegen was geworden, waardoor het
gansche land tot bloei gekomen was. Eens werd een feest gevierd, en bij
die gelegenheid betuigde het geheele yolk -den vorst op zoo roerende
wijze zijn dankbaarheid, dat alien, die het zagen en den vorst zelf tranen
zoo vervan aandoening Tangs de wangen biggelden. ,Daar stond nu
zijn raad naast hem, als bloot aanschouvver en zijn
haalt Demme
aangezieht blonk als het aangezicht van een engel. Bij -den eenigen God!
ik geloof, dat in dat -oogenblik geen engel in den hemel zaliger was dan
de man, die daar als bloot aanschouwer naast den vorst stond!
,,Schooner, meent gij, zoo gaat Demme dan verder zou het toch
geweest zijn, als nu de worst zijne hand gegrepen, hem voor de oogen van
thet gansche yolk omarmnd yen overluid verklaard had : deze is de edele
man, wien gij al het goede, dat ik u deed, te danken hebt!
„Zoo, meent gij dat?
Dan ^behoef 1k er niet verder met u over te
spreken."
Zie, bier hebt ge een voorbeeld, dat ongetwijfeld indruk zal maken op
het hart, dat er naar jaagt om den rechten deemoed te beoefenen.
Eindelijk verzuime men niet, am, als de gelegentheidd zich aanbiodt, de
proef op de som te nemen. In de eerstte plaats lette men er op, hoe het
kind, de leerling staat tegenover de zwakheden van anderen. Scherpe
veroordeeling van verkeerdheden wil dikwijls gelden als bewijs van hoog
zedelijk s tandpunt; in den regel levert ze alleen het bewijs, dat lde spreker
hoog van zich zelf denkt. De waarlijk deemoedi-ge voelt zich een zondaar
met ode zondaren. De rechte deemoed voor God is tevens zachtmoedig
voor den medemensch.
In de tweede plaats lette men er op, hoe het kind of de leerling zich
-
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houdt ten opzichte van druk of krenking. Ook hier openbaart zich niet
zelden meer zielenadel in de gelatenheid en zachtmoedigheid, waarmede
onrecht en spot gedragen worden, dan in de heftigheid, waarmede daartegen te keer wordt gegaan.
,,Keer de linkerwang toe...." de Jaffe doet het alleen de deemoedige
kan het.
Onwi llekeurig voelt men, idat het sprieken over, het brengen tot, het
aanprijzen van den deemoed ook zijn groote gevaren medebrengt. Men
sohatte die niet gering.
Hoe Licht kweekt men in het gemoed een valsche nederigheid. Gellert
zegt zoo juist (Zedekundige lessen, bl. 689) : ,Wij kunnen het wel voor
ones zelf niet loochenen, dat de nederigheid voor 'zulke gebrekkige schepselen als wij -zijn, een zeer wet pass-ende en een n000dzakelijke deugd is;
wij h-ebben er dit maar tegen, dat zij ons vernedert. Wij kunnen, indlen
wij het recht overdenken, niet loochenen dat de hoogmoed voor zulke
gebrekkige schepsels als wij zijn, zeer kwalijk voegt en een misgeboorte
van het hart is ; desniettegenstaande vleit hij ons, en daarom verbannen
wij hem zoo ongaarne uit ons hart; daarom bedriegen wij ons ook zoo
dikwijls, wanneer wij denken, dat wij hem verbannen hebben." En als
Gellert !den hoogmoedigen nederige teekent, doet hij dat met ddeze fijnne
tre'kken : ,Anthenor stelt zijn nederigheid daarin, idat hij niet van
zotten of vleiers geprezen wil worden. Evenwel wil hij geprezen worden."
- „Hij draagt niemand haat toe wegens eenige berisping. Men twijfele aan
}zijfn doorzicht, yen het zal hem niet krenken ; maar twijfelt gij, integendeel,
aan zijn bescheidenhelid, aan zijn nederigheid, ,dan zegt hij : Van mijn good
hart mo et men afblijven!"
Straks zeide 1k, dat Paulus 6 maal Chet woord 'deemoed (nederigheid)
bezigt. Welnu, twee van de drie malen, dat hij het gebruikt in den brief
aan de Colossensen (2 : 18, 23), 1doet hij dat zoo, dat wij het woord tusschen aanhalingsteekens zouden plaatsen. ,Dat niemand u overheersche
in „nederigheid" !" Daar waren er, die voor o zoo deemoedig wilden
doorgaan; waarschijnlijk bedoelt Paulus dit, dat zij zich te gering achtten
om tot den hoogsten God te bidden en daarom maar voor engelen knielden. Maar op ►die ,nederigheid" lieten zij zich juist voorstaan.
0, laten wij toch met alle macht der liefde, die in ons is, strijiden tegen
alles wat van onze kinderen Uriah Heep's zou kunnen maken. Weg met
die klamme, ziekelijke, lase karakters ! Hoe heeft {men dat in de middeleeuwen, in de tijden van monnikachtige nederigheid gedaan,door, als men
over de gaven des Geestes sprak, wel altijd de gave der vreeze voorop te
plaatsen, „die uut ons soude steken die sunde vain houerdicheit", maar
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door tevens verschillenide soorten van vrees te onderscheiden ! Zoo onderscheidt de Wech van Salicheit zesderlei vreeze. ,Ende die seste vreese
is gheheten die kinderlike vreese, Bats als die mensche ontsiet gode sinen
scepper ende maker te vertornen." Alleen de kinderlijke vreeze is een
gave ides Geestes. Als de Heere Jezus spreekt van onnutte dienstknechten,
bedoelt hij ongetwijfeld heel wat antlers dan de terecht als zondig veroordeelde ,knechtelijke vreeze" der middeleeuwen.
Voorts moet er -met -ernst voor gewaakt worden, 'dat bier geen surrogaat
voor het echte doorga. Moedeloosh eid is geen deemoed. Zelfwwegwerping
is nog geen deemoed. Een gevoel van zwakhei d of onwaardigheid kan in
zwakkere of sterkere mate aanwezig zijn in het hart, zondder dat er
deemoed is, want ook de laaghartige voelt Rich zwak, maar alleen de
gebrokene van hart komt tot deemoed. Men verwarre ook niet deemoed
met gebrek aan zelfwaardeering. Ons zenuwleven kan zoo geschokt zijn,
dat wij niets meer durven, alles van anderen verwachten. Maar dat heeft
met de heldendeugd van den deemoed niets uit te staan.
En noemde ik zooeven als proef op de som, dat de deemoedige met
mededoogen en geduld staat tegenover de fouten en zwakheden van
anderen, dan moet ik er thans bijvoegen, dat :tusschen mededoogen en
slapheid een diepe klove ligt. De Heiland was barmhartig. Paulus weet
te spreken van een ,vergeven en vertroosten, opdat de zondaar door al
le overvloedige droefhleid niet eenigszins worde verslonden." Maar Eli is
slap tegenover zijn zonen en werkt daardoor mede aan hun verderf. De
deemoedige is zachtmoedig, maar niet slap. De weekhartige is slap, maar
daardoor onbarmhartig.
Ik heb reeds te veel van uw geduid gevergd, maar ik mag niet eindigen,
eer ik op enkele vijanden van den deemoed even uw aandacht
gevestigd heb.
De eerste vijand is de werkheiligheid, l-eerheiligheid, in 't kort Welke
vorm van eigengerechtigheid. Bij werkheiligtheid denken wij in den regel
alleen aan de Roomschen, maar wanneer wij ons de tallooze vormen, die
de eigengerechtighei:d ook bij Protestanten, ook bij mensohen van Gereformeerde belij-denis kan aannemen, voorstellen, - dan moet een iegelijk
zich zelf beschuldigen, dat hij vaak veel te weinig let op ideeen geduchten
vijand. Onmeedoogend moeten wij bij ons zelf en anderen elk mom
afrukken, waaraohter Rich de hoogmoed verschuilt, yam telkens weer dieper te erkennen, al is het dan op andere wijze dan Schortinghuis, dat wij
niets Rijn, niets vermogen, niets doers, niets weten, en :dat God alleen
groot is.
De tweede vijand schuilt in die min of meer wijsgeerige stroomingen
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onzer dagen, Welke uit Nietzsche haar oorsprong hebben. Gij weet, hoe
Nietzsche walgde van den deemoed, van nederigheid, van ootmoed. Hij
r.edeneerde aldus 1
,,Voordat ,goed en kwaad" er was, was er lets anders, hetwelk het
eerste en het laatste mag heeten, Eder Wille zur Macht. Deze Ieefde in de
sterken, de heeren, die hun stempel pop het Leven zetten, hun wil aan menschen en ddingen oplegden. Zij wisten niets van een stem in hun binnenste
,,Du sollst", niets van den ,heimlichen, unheimlichen Gewissenswurm",
-die nu aan de menschen knaagt. Zij zeiden: ik wil. En wat zij wilden, dat
noemnden zij goed, en zichzelven, de willenden, ode werkenden heetten zij
de goleden, de -edelen, de adellijken, de voornamnen, de waarachtigen, de
heeren. Van hun hoogte zagen zij veer op de nederigen, tdc geringen, ,,die
Sehlichten, die Schlechten". Aldus was de tegenstelling ,goed en'kwaad"
gelijk aan ,voornaam en gering", ,,heer en knecht". Hier ligt de wortel des
levens bloot, hier ontspringt de bron des levens voor onze oogen. Maar
door den slavenopstand in de moraal is alles bedorven. Joden en Christenen hebben in taxi, gruwelijk verzet, met de tanden ,,des abgrundlichsten
Hasses", den haat der onmacht, wraak genomen op het heerschersvolk der
Romeinen. De groote rnassa vond het op den duur onaangenaam, een
sterke hand in den nek to vo elen. Voor -die menigte waren de heeren de
slechten, -en alwat zij de schare oplegden, werd het kwade genoemd.
Reeds hierdoor blijkt het secundaire en algoleide karakter van deze
moraal van ,goed en kwaad". Niet het ,ik wil", niet het positieve, niet het
goede is hier, -gelijk in de Herrenmoral, het voornaamste begrip, de leidende gedachte, maar het angstiige ,,du sollst nicht", het negatieve, het booze.
Goed heet nu in tegenstelling van den trots en 'den hoogmoed der heeren
al wat de kudde als kudde karakteriseert, ootmoed, gehoorzaamheid,
medelijden, gerechtigheid, onthouding, berusting. Deze deugd is het echter, die gebroken, deze leugen is het, -die overwonnen worden moet. Over
de slavenmoraal heen moeten wij weer terug naar 1de heerenmoraal."
Gij noemt deze redeneering 'dwaas ; maar vergeet niet, dat zij ingang
heeft gevonden in de harten van duizenden bij duizenden. Vergect niet,
dat ons natuurlijk hart daar wel aan wil, en met een zeker huiverend
genoegen zich van deze ,Umwertung aller Werte" laat overtuigen.
Hiiertegen baat maar zeer ten deele redeneering. Hier kan alleen biddend
gearbeid worden, opdat 'het oog open ga voor die veel grootere, voor -die
alleen wezenlijke -majesteit, die Jezus Christus ons laat zien in de
woorden: „Zoo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar."
:
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1) Hier citeer ik uit G. J. A. JONKER, De beteekenis van NIE17SCHE voor de
hedendaagsche moraal. (Baarn, 1915).
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Nietzsche heeft -den Groote, den Uebermensch gezoaht. Maar, zoo vraagt
Jonker zeer juist, ,wie beantwoordt beter aan het signalement van den
zoo lang en zoo vurig Gezochte idan Christus?" In de philosophie klinkt
een smartkreet, een roep van ongestild verlangen. Daarom vindt zij
ingang in de harten der jongeren, waar het heimwee om het verloren
paradijs wel onbewust maar met ongebroken kracht zich laat gelden.
0, vragen wij om kracht van boven, om het aan het opgroeiend geslacht
to laten zien. dat Jezus Christus is de groote Koning, „der die Wer1e
bestirmmt and den Willen von Jahrtausenden lenkt, dadurch dass er die
hoc^hsten Naturen 1enkt."
In verband hiermede wijs ik ten slotte op de nieuwere Iiteratuur, die
vaak gedrenkt is met Nietzschiaansche gedachten en daardoor groote
gevaren kan meebrengen voor ongeoefende zielen, welke nog niet onderscheiden kunnen; die vaak leeft uit In-dische bespiegeling en daardoor
,

wegtoovert van Christus. Hebt gij wel ,eens lets van Der Mouw gelezen?
Hoor eens naar dit sonnet: 1 )
Wie leeft de leer van 't eigen z.elf verzaken,
Verdwaasd door vroeg vergif van oude waan,
Diens grijshei^d ziet tot duisternis vergaan
Schijngodlijk licht van wat eens heil'gen spraken,
En zou, met nood'loos mensehenleed begaan,
Een waarheid willen stellen tot een oaken:
Zelf blij moet zijn, wie and'ren blij wil maken,
Wie steunen wil, moat eerst zelf veilig staan --Maar staan op kracht van eigen wil en denken
Maar blij om eigen lijfs- en zielewaarde,

y

En graag aan mot en roest en dieven schenken
Gewaande schatten, die niet zijn van de aarde:
Die wag van zich het meest naar Christus staarde,
Zag 'k and'ren, 't hoogste will-end, 't diepste krenken.

1

) Het is uit den bundel BRAHMAN I (Amsterdam, 1919).
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Gij vo-elt : wie zoo denkt over de zelfverloochening, spot met den
deemoed. En het is, omdat hij het koninklijke, forsche en innige, fiere en
want bier past zelfkinderlijke van 'den waren deemoed niet kent, of
beschuldiging evenz-eer als bij Nietzsche nooit 'heeft ge-zien in 'degenen,
die z'ich naar Christus noem'den, en daarom elders gezocht. Onze tijd roept
er om, ddat Christus in al Zijn schoonheid en volheid gepredikt worde,
opdat bij Zijn Licht verbleeke alles, wat -de wereld voor ficht houdt. Voor
Der Mouw en velen met hem is het Brahmanisme geworden tot de
prediking van den levensweg, omdat zip .... ja, wellicht, omdat zij eigenlijk
nooit de stem gehoord hebben, noolt hebben kunnen hooren van Hem, die
zei-de: Ik ben ode weg, de waarheid en het leven.
In lde Brie gevaren, waarop ik vluchtig wees, ligt een aank'lacht. Als
wij, belijiders van Christus, meer Christenen waren, als wij, discipelen van
den Deemoedige, meer deemoe:d o,efenden, dan zou er minder eigengerechtigheidd zich openbaren, en de stemmen van wijsbegeerte en letterkunde
zouden anders klinken.
Het idenken over deemoed voor God leidt tot verootmoediging. Wij ziex
zoo hoog bij ons zelf op, wij verwachten zooveel van eigen kracht, al is
dat dan in den fijneren vorm van ,eigen overtuiging. 0, moch't het worden
de sprake van onze ziel, wat de Oud-testamentische gemeente zong bid
haar optochten (Ps. 131) :
,

0 Heere, mijn hart is niet verheven
en mime oogen zijn niet hoog.
Heb ik ^mijn ziel niet still genet .....
Stil genet ! H-et wooed in den grondtekst heeft zoo eigenaardig de beteekenis van : effen gemaakt. De deemoedige ziel wordt een effen spiegelvlak,
waarin zich de heerlijkh-eid Gods weerkaatst.
Maar ide aldus stil geworden -ziel kent ddaarnaast ook het Paulinische:
Als ik zwak ben, ben ik mach tig. Ik vermag alle dingen door Christus,
die mij kracht geeft!
Ik vermag niets ik vermag alles ! Hot zijn twee onverzoenlijke tegenstellingen. Maar in den deemoedige is de afgrond, die beide tegenstellingen
scheidt, overbrugd. De ware deemoed maakt klein en groot.
,

A. TROELSTRA.

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN.
DE MOTIEVEN VAN DE HUISLEUGEN.
Onder de imotieven, die tot de huisleuugen aanleiding geven, neemt voor
kinderen van 3-8 jaar snoepzucht de eerste plaats in.
Groot is het aantal gevallen, waarin 1de kinderen dit motief hebben
genoemd. Hier volgen enkele voorbeelden:
„Ik zeide aan de dienstbode, dat wader graag wat rozijnen wilde hebhen, ik nam ze mee en at ze alleen op." „Ik ging in den tuin, at veel
groene kruisbessen op -en zei, dat ik er geen een van gegeten had."
,,Moeder liet, toen ze uitging, het brood op de tafel staan ; ik at het op en
toen moeder thuiskwam, sloop ik stilletjes weg, de straat op." „Ik was
5 jaar oud; vader was toen -erg -ziek. Moe-der liet bonbons halen tegen den
hoest van vader. Vader legde ze in het nachtkastje, toen heb ik ze
allemaal op-gegeten. Vader vroeg, waar zijn de bonbons, maar ik heb er
niets van gezegd." „Ik nam vijf kopeken weg, kocht daarvoor lekkers en
toen moeder mij er naar vroeg, zei ik, dat -ik geen geld gezien
had en dat ik niet wist, waar beet was. Ik was toen vier jaar oud." „Ik
loag, idat ik geld noodig had om -een schrift te koopen; inplaats van een
schrift kocht ik lekkers. Toen moeder mij vroeg, het schrift te laten zien,
loog ik, dat de juff rouw het had meegenomen." „Toen ik 7 jaar was, ging
ik op een voorsohool. Op zekeren dag, toen al mijn vriendinnen uit de
klasse weggegaan waren, zag ik op een bank een kopeke liggen. Ik was
-erg blij, nam ze weg en kocht er bonbons voor. Den volgenden dag vroeg
de vriendin, die de koppeke had laten leggen, of ik ze niet gezien had ; ik
zei: neen."
Een tweede motief is vrees voor straf ; a wegens het niet opvolgen van
de meest onderscheiden kleine bevelen van ouders en opvoeders;
b wegens kleine vergrijpen,1waaraan het kind zich schuldig maakte.
Enkele voorbeelden:
a. „Toen ik 6 jaar oud was, loog ik, dat ik mij gewasschen had,
terwijl ik het niiet had gedaan." „Ik borstelde mijn tanden niet, en
zei, dat 7k het wet gedaan had." „Ik ging laat slapen en zei, dat 1k
vroeg was . gaan silapen." „Ik loog, toen ik klein was, dat ik mijn
geneesmid•eltje had ingenomen, en ik had het niet gedaan."
b. „Ik sloeg een bord stuk, terwijl ik klein was en zei, dat ik het niet
had gedaan." ,Voor den eersten keer heb ik gelogen, toen ik klein
-
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was. Ik brak teen vaas met bloemen en zei, 1dat de kat ze had
omigegooid ; toen kreeg ik geen brommen." „Ik heb mijn kielne
broertje zoo hard geslagen, dat hij erg ging huilen. Moeder kwam
er bij, vol sehrik, en vroeg, wie broertje geslagen had. Toen heb 1k
mijn ouderen broer de schuld gegeven en wij werden al^lebei
gestraft."
Bij de oudere kinderen, boven 3 jaar, worden de motieven voor de
leugen gecompliceerder. Diefstal, waarbij wordt voorgegeven, dat voor
de een of andere kleinigheid, die het kind g-ekocht heeft, een hoogeren
prijs wer-d betaald dan in werkelijkheid, komt heel vaak voor.
„Ik vroeg aan mijn ouders 5 kopeken voor een schrift en ik kocht er een
voor 3 kopeken."
„Fens zond moeder mij naar de apotheek, om !een middeltje te halen.
Ze gaf mij 50 kopeken (ze dacht, dat het ooveel kostte). Toen ik het
middeltje gekocht had, kreeg ik 15 kopeken terug, die heb 1k toen voor
mijz.elf gehouden en aan moeder gezegd, dat het 50 kopeken kostte."
Naarmate het kind ouder wordt, verandert het motief van het liegen.
Het heeft andere dingen, waarin het belang stelt en andere begeerten, die
bij niet bevr ediging door de omgeving, leugens to voorschijn roepen.
Zoo b.v. de begeerte naar telkens nieuwe lectuur. ,,Moe had mij verboden veel boeken te ilezen, toch las 1k er dagelijks twee of drie achterelkaar
nit." Ik sluit mij op in een kamer alleen en lees bo eken, die mijn ouders
niet willen, dat ik lees."
Niet minder menigvuldig is het liegen uit begeerte naar een verboden
spel en verboden bezoek aan de bioscoop. Vooral het laatste komt veel
voor als aanleiding -tot liegen; bij de gehouden enque^te niet minder dan
60 maal.
Ook de lust op straat te loopen speelt een belangrijke rol. Om de straat
op te kunnen gaan, liegen zelfs reeds kinderen van zes jaar.
Bij jongens en !meisjes van 13 jaar en ouder is het vooral de begeerte,
om elkaar in het geheim te ontmoeten, hetzij op straat, hetzij elders,
aanl eiding tot liegen.
„Ik loog mijn moeder voor, dat ik naar een vriend ging en ik ging naar
een meisje (14 j.). „Toen Yk wegging, loog ik mijn moeder voor, dat 1k
naar de les ging. Een anderen keer zei 1k, dat 1k een boek moest gaan
halen. De waarheid is, dat ik naar een meisje toe wilde; ik bleef Langer
weg en ging met haar wandelen." ,D,ikwijls Bing ik wandelen en loog
thuis, dat ik 'ergens om -de een of andere gewiohtige reden zijn moest.
Dikwijls ging ik echter met een meisje wandelen en kon daardoor mijn
huiswerk niet maken."
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Dikwijls worden dingen voor de ouders verborgen gehoulden, uit vrees,
dat de ouders het verkeerd zullen uitleggen. ,Eens zond moeder mij uit,
om boodschappen te doen. Ian het voorbijgaan zag ik een armen man, the
een klein meisie egen zich aan drukte. Ik kr.eeg erg medelijiden met hem
en gal hem 10 kopeken. Toen ik thuis kwam, had ik natuurhijk dit geld
tekort. Moeder vroeg, waar het gebleven was en ik zei: verloren."
Van Chet 14de jaar of beginnen de j ongens en de meisj es systematisch
te verbergen, alles wat hun innerlijk ,ik" betreft. Zij beginnen 1dan hun
cigen individue-ele levenservaringen to krijgen, die ze zorgvuldig verbergen; de ouders worden niet meer in bet persoonlijke leven toegelaten.
„Thuis lieg ik dikwijls om deze reden, dat ik aan mijn ouders niet wil
zeggen, waar ik been ga en wanneer ik terug kom." (17 jaar. m.)
„Thuis lieg ik dan, als 7k mijn persoonlijkste aangelegenheden wil
verbergen." (17 j. tm.)
Volgens de uitspraken ;der kinideren is bet verschil van inzicht tusschen
ouders en kinderen een van de voornaamste oorizaken, dat er geen
vertrouwen tusschen' hen bestaat.
„Tot het liegen tegenover de ouders dwingt ons hoofdzakelijk het verschil van de ouuderlijke opvattingen met de onze. De ouders hebben, zoolals
alle oudere menschen, heel andere opvattingen over het leven idan wij.
Om die reden zijn wij, om onaangenamenbhed-en te 'vermijden, genoodzaakt om te liegen." (17 j. im.)
„Ik l-eef wel in de 20ste eeuw, maar mijn ouders zijn nog uit !de 19de en
begrijpen niet de moderne opvoeding, lde emancipatie ider ge-dachten enz.
Wij ' moeten dus liegen, om de heimelijk verworven kennis van het
sexueele leven enz. te verbergen. Hoe nalever wij in dit op ►zicht zijn, des
te meer vreugde bereidt het aan de ouders, enz." (17 j. m.)
Dit verschil in opvattingen betreft in vele gevallen het geloof. Het naar
de kerk gaan, wordt door velen gevoleld, als een onaangename plicht,
waaraan -door liegen is te ontkomen.
,,Op peen Zondag ging ik uit en zei aan mijn ouders, dat ik naar de kerk
Bing, maar ik ging buiten sp elen." (12 j. m.)
Tot zoover over (de huisleugen. Over de schoolleugen in een cvolgend
hummer.
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VERLEGENHEID BIJ KINDEREN.
Verlegenheid uit zich bij kinderen op zeer verschillende wijze. ik
herinner mij Tinus, die, als :hij door een voiwassene weed aangesproken,
zijn hoofd ter zijde draaide, en erg met zijn oogen rolde, zoodat het wel
seheen, of ze unit de kassen zouden rollen. Toch 'n beste jongen, die Tinus,
en al een jaar of twaalf oud. Bij zijn neef Albert uitte de verlegenheid zich
weer anders ; die hieldd zijn hoofd stil, zijn oogen ook stil ; maar bij aanspraak door een oudere overtrok een vurig rood zijn wangen. En Derk,
die toch al wat zwaar van tong was, kon in oogenblikken van verlegenheid
heel niets uitbrengen; 't was, of zijn tong onbeweeglijk vast zat in
zijn monad.
Dit zijn nog maar uitwendige verschijnselen. Geloof maar vrij, dat de
inwendige verlegenheid nog het onaangenaamste is. Die voelt de buitenstaander zoo niet, maar de persoon in kwestie voelt ze, en vindt ze.
vervelend, en is er achterna landerig over gestemd. ,Gek ! waarom nu
toch weer?"
Verlegenheid is in haar welzen volstrek-t geen zedelijk gebrek of
onndeugd. Vaak zijn 't beste jongens of meisjes, die er aan lij den, en ze
wilden zelf wel graag, dat het anders was. 't Is meer een rem in de levensuitingen, een belemmering voor de werkzaamheden der ziel. Verstand en
-denkvermogen en herinnering en wil zijn voor een oogenblik in hun
werking gestremd. Het kind weet absoluut niet, hoe 'zich te houden, en
gedraagt zich daarom op vreemde, in het oog vallende wijze. Een zekere
radeloosheid h-eeft zich plotseling van den jongen meester gemaakt; thij
wou, dat het voorbij was, maar hij weet zelf niet, wat er aan to doen.
Het allerliefst wou hij deze omgeving, waar hij zich verlegen gevoelt,.
maar ontvluchten, om weer op zijn gemak te zijn. Die menschen, die hem
aankijken ; die verwonderde of spotachtige blikken, vindt hij vervelend..
We gelooven, 'dat dit een essentieel kenmerk der verlegenheid is, dat men
'zich niet op zUn gemak gevoelt in de omgeving; 1dat is, in het gezelschap.
Als de verlegen jongen aan zijn eersten impuls gehoor -gaf, dan zou hij
heengaan, om er zich in zijn eentje over heen te zetten. Er zit lets
asociaals in. Opvoeders hebben wel toe te zien, hoe ver hun verlegen
kinderen of pupillen het odrijven. Het beste is, dat z'ij zich in het gezelschap
herstellen. Laat men ze wegloopen en de eenzaamheid zoeken, dan is dit
geen overwinnen, maar juist een versterking van ihet kwaad. Het kan
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ten slotte op menschenschuwhei'd uitloopen. De nleiging, om zich of te
zonderen, en zoodoende geheel toe te geven aan de vrees voor gezelschap,
mag wel worden tegengegaan en bestreden.
Want niet voor de eenzaamheid of voor schuwe afzondering heeft God
ons geschaplen. Wij izijn joist deelen van de menschheid, en meer bepaaldelijk -deelen van ons gezin en onze omgeving. Tot di e omgeving staan
wij volgens Gods scheppingsordinantie in harmonische betrekking. God
schiep de verhoudingen in zuivere harmonie, en zoo moaht er e^igenlijk,
op deze lijn voortgaan'de, geen sprake zijn van een zich-niet-thuis
gevoelen of een zich-niet-op-zijn-gemak-gevoelen in de omgeving.
Door de zonde ontston-d echter allerlei disharmonie, ook de -disharmonie
met :de omgeving. Is de verlegenheid dan ook op zich zelve geen zedelijk
gebrek -te achten, in haar ontdekken wij wel een der vele onvolkomenheden,
die gevolgen der zonde zijn. En nu is het opmerkelijk, dat ide Wil, die
eigenlijk geroepen was tot koninklijke heerschappij over ons zieleleven
zoowel als over de likhamelijke bewegingen, in oogenblikken van verlegenheid plotseling deze heerschappij schijnt te verliezen. Tegenover de
in'drukken van buiten reageert de ziel niet op de gewone wijze, niet aan
de hand van verstand of rede, maar met eene dier menigvuldige
plotselinge opwellingen, die r-egelrecht nit het instinctieve leven te voorsahijn komen. Het verstand is voor het oogenblik op nonactiviteit. Vandaar
het verrassende en onweerstaanbare voor lden persoon lzelf. Vandaar een
plotselinge stoornis in zijn gewone manier van denken, spreken en doen.
Hij schijnt het stuur te verliezen; 't is, alsof een vreemde macht zich in
zijn gedachtenwereld indringt. Hij spreekt niet meer vlot, maar begint
-
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te stotteren; hij maakt ook met zijn liehaam ongemotiveerde, soms dwaze
bewegingen.
Foerster zegt in een van zijn werken, dat de mensch het vermogen
heeft, om zijn han'delen buiten het bereik der bloot instinctmatige reactie
te stellen. (Karaktervorming, bl. 183). Hij wijs.t er op, van hoe groot belang
het is, zijn opwellingen door de voorstellingswerel'd te controleeren. Vole
menschen, -die dat verzuimd hebben,gaan, zoo -zegt hij, schoon van goeden
aanleg, in het leven toch to gronde. Daarom rmoet .dit vermogen, n.l. de
zelibeheersching, reeds in de jeug'd geoefend worden. De schrijver beroept zich in dit verband op een gevangenispredikan t Jager, die er o.a.
van zest, dat verbetering van zulk een abnormalen wil in den regel slechts
in de jeugd zal mogelijk zijn. Een bedenkelijk verschijnsel van onnzen tijd
ac^ht hij het, dat men zich maar al te vaak overgeeft aan allerlei grillen
en opwellingen, zonder de rechte zelfbeheersching te beoefenen. Daarom
wil hij, idat we in dezen tijd (nu ieder den monad vol heeft van het heerlijke
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N;ieuwe, dat komen zal, terwijl niemand weet, hoe het er moet komen)
aan fde jeugd de groote voorbeelden van zelfbeheersohing voorhouden,
waarvan het verleden spreekt.
Ongetwijfeld staat Zelfbeheersching tegenover de verlegenheid, en
oefen+ing in de eerste zal de meest doeltreffende bestrijding van de laatste
zijn. We moeten echter niet vergeten, dat het zondebewust}zijn, de waarsc+huwen+de stem daarbinnen, de inspraak van ons geweten, almee een
factor van gewicht kan zijn ter verklaring -der verlegenheid. Het bewustzijn van een bepaalde boezemzonde, een geheim kwaad, dat als hartstocht
den mensch overheerscht, -werk-t soms als een neerdrukkende last met
voile zwaarte op de onbelemmerde werking van den geest, en uit zich als
verlegenheid tegenover den medemensch.
De eerste uiting van verlegenheid in ode prill e jeugd is ongetwijfeld het
schreien bij het zien van vreemde gezichten. We kennen het veelvuldig
voorkomend verschijnsel. Als een kleine „heel niet bang" is, wordt het als
een zeldzame uitzondering besehouwd en vermeld.
Hieruit blijkt, dat bij delze eerste verlegenheid van het jonge kind het
element vrees een groote rol speelt. Het kind heeft zzioh geheel gewend
aan de gewone indrukken, die van zijn dagelijksche omgeving uitgaan;
aan het gezicht van wader en moeder ; aan den klank van hunne stem. Het
leeft alleen bij de bekende indrukken, en heeft zich daarbij aangepast.
Komt nu lets vreemds op het tooneel ; een vreemde man of vrouw; of ook
een Bier; een hond met zijn rappe bewegingen; in een wooed, lets dat als
vreemd en afwijken+d wordt herkend; dan veroorzaakt dit onmiddellijk een
onaangenaam gevolel, dat zich in luid schreien lucht Beef t. Soms wordt
ook alleen het hoofd afgedraaid, om het vreernde object maar niet te zien,
dan alleen ter sluiks en van ter zijde. Onbekend maakt onbemind, maar
op dezen trap van ontwikkeling maakt het gevreesd en schrikaanjagend.
,,Het vreemde, bet niet eerder geziene, is verkeerd en boos" ; zoo schijnt
yen onbewuste praemisse te luiden, waaruit als gevolg de vrees en verlegenheid te voorschijn komt. In ►de ziel van het kind zit op dezen trap,
hoiewel onbewust, een sterk -gevoel van minderheid en hulpbehoevendheid.
Die vreemde man met zijn langen baard kan het kwaad doen; die hond
of kat evenzoo.
Hoogstwaarsc+hijnlijk gaat dit alles nog louter instinctmatig toe, en zoo
is ook de associatie dezer indrukken met lichaamsbewegingen nog geheel
onwillekeurig. Bij het opgroeien +wordt een 'en ander wet voor een groot
deel gecorrigeerd, maar ide verlegenheid wordt -toch, bij den een langer,
bij den ander korter, nog geruimen tij d aangetroffen. Eigenaardig, dat zij
soms van -den een op den ander overslaat. Haar uitingen schijnen besmet,
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telijk. Albert kreeg altijd een kleur, als iemand hem aansprak ; dit merkte
zijn vriend Jan eens op, en sedert 1dien tijd was het bij hem ook zoo. Jaren
lang heeft hij zijn best gedaan, om -die verlegenhheidsgewoonte of te leeren,
aanvankelijk met heel weinig succes. Door hem maar aan te kijken, joeg
men hem het rood op de wangen.
Nog in den rijpings-leeftijd wordt de verlegenheid (en niet in geringe
mate) aangetroffen. Algemeen bekend is ode linksche hooding van vele
adolescenten tegenover volwassenen. Zij is niet opzettelijk ; zij komt voort
unit een niet-weten en nog=niet-kunnen. Het jongmensch weet nog niet
recht, hoe het zich houden moet; wat het moet 'doen, en wat nalaten. Eer
hij het zelf weet, maakt hij -reeds bepaalde spierbewegingen met armen,
beenen of hoofd; hij ontdek-t het, en wil het herstellen, maar voelt toch,
dat hij zich anders aanstelt dan een volwassene, al hoe graag hij ;zich ook
groot wil houden. Dit veroorzaakt soms grappige oogenblikken van
verlegenheid.
Op dezen leeftijd is er een factor werkzaam, die geleidelijk tot ontwikkeling is gekomen : het eergevoel. Onze vriend is zich begonnen te voelen; hij is er ook, en hij is zich zelf ! Hij wil liefst ook, dat een ander hem
respecteert. Maar -daarvoor is noodig, dat hij geen slechte fi-guur slaat.
Dit wil hij liefst tot elken prijs voorkomen. Zou de spanning, waarin een
en ander hem brengt, niet mee oorrzaak zijn, dat hij in -zijn optreden tegen
voiwassenen, zijn binnenkomen in gez,elschappen, enz. zoo dikwijls den
bal mis slaat?
Het eergevoel is -een teere plant, prikkelbaar en gevoelig in -de hoogste
mate. Kwetsingen van het eergevoel worden niet spoedig vergeten. De
ervaring begint op dezen l eeftij d een woordj-e mee ite spreken, oak in rde
verklaring van de verlegenheid, Ervaringen van beleedigd eergevoel
werken lang na, en maken het moeilijker, de verlegenheid te overwinnen.
Zulke ervaringen kunnen reeds vroegtij.dlg zijn opgedaan. Wie denkt
tbier niet aan ;den sarrend-plagenden toon, die zoo dikwijls den omgang
tusschen broers en zusters ontsiert? Hoe meer er gesard wordt, ides te
hooger stijgt soms aan de andere zijde ►de onverdraagzame pr kkelbaarheid. Ten 'slotte kan er bijna niets meer ge•egd worden, of de geplaagde
vat vuur. Geloof maar vrij, dat hier een lange geschiedenis van telkens
herhaalde krenking van het eergevoel achter ligt. De uitwerlcing is zeer
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sahadelijk : de rustige kalmte en °zelfbeheersehfng -moeten op die wijze
wel te loor gaan, en alleen bij algeheele verplaatsing in een nieuwe
omgeving kunnen zij herwonnen worden. We gelooven, dat de verlegenheld, vooral bij gevoelige gestellen, d'k w i is op deze wu ze wordt
veroorzaakt, of althans versterkt. Dikwijls worden de fouten en gebreken
,
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van den knaap of het meisje in Chet voile gezelschap onbarmhartig, soms
op spottenden toon, beoordeeld. Geen wonder, dat de persoon in kwestie
zich daardoor 1diep gegriefd gevoelt, -en dit gevoel zich of in een wr evelige
stemming, of door toenemende verlegenheid uit. De oprechte, onbevangen
vrijmoedigheid lijdt dan onherroepelijk soha. Een kind kan zich zoo diep
verongelijkt voeleni. Zoo was het bij een jongetje, ►dat voor het eerst naar
de Christelijke school ging, en waaraan de onderwijzer vro;eg, of hij liefst
naar den hemel of naar ode hel wou gaan. De jongen had daarvan nog
nooit gehoord, en z.ei op goed geluk of : „Naar de hel". Plotseling lachten
alien, -en de onderwijzer, in plaats van zich te schamen over zijn
onpaedagogisch handelen, lachte mee. Maar de jongen herinnert het zich
nog als den dag van gisteren, hoewel het ruim veertig jaar geleden is. Het
benam hem een groot deel 'ziiner vrijmoedigheid, en veroorzaakte bij
latere vragen nog langen tied een zekere verlegenheid. Foerster handelt
in zijn „Karaktervorming" ook over het uitlachen. Hij vertelt van een
Fransch jongeitje, ,dat zijn best deed, te midden van een Duitsche omgevin.g,
goed Duitsch te spreken, maar bij fouten -door zijn medeleerlingen werd
uit-gelachen. Dit maakte hem zoo verlegen, dat hij eindelijk in het geheel
niet meer durfde antwoorden.
Uit dit alles 'is het duidelijk, 'dat ook bij het opgroeien de vrees nog langen tij d een belangrijk element ►blijft ter verklaring van het verschijnsel
ider verlegenheid. Dit verklaart ook, dat zij wordt aangetroffen bij kin'deren, die zich overigens onberispelijk en voordeelig ontwikkelen. Naarmate immers het oordeel en het inzicht in de dingen ontwaken, leeren zij
oak hun minderheild tegenover de valwassenen erkennen. Die ,groote
menschen" zijn toch op alle gebied maar een heel stuk vender ! Kinderen,
die zich weinig ontwikkelen; die - b.v. in afzandering en eenzaamheid
opigroei-en; kennen soms 1die verlegenheid niet. Zij flappen er tegenover
vreem den zoo maar uit: ,Onize zeug het 'ebigd", al bljven ze eerst een
tij-dlang eenkennig en wantrouwend de vreemnde heeren en dames
aankijken en aangapen.
Oak in het schoolleven wordt ide verlegenheid der kinderen aangetroffen. Natuurlijk het ergst in het begin, :wanneer het kind nog met een
geheime vrees, vol schuchterheid en diep ontzag, den onderwijzer of de
juffrouw beschouwt. Als de laatste het vertrouwen ►der kinderen weet te
winnen, komen de meesten daar wel spoedig over been, maar sommigen
blijven nog lane door verlegenheid gekweid. Die verlegenheid nit zich in
heft spreken met den onderwijzer ; de woorden willen dan zoo goed den
mond niet uit. Hier kan van de zijde des onderwijzers dikwijl-s een misverstand ontsstaan ; vooral, als hij wat driftig uitgevallen is, en om een
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andere reden reeds wat is ontstemd. Er zijn jongens, tdie, wanneer zij met
den onderwijzer spreken zullen, aan het stotteren geraken, terwijl zij
under Chun kornuiten toch wel goed van den tongriem gesneden zijn.
Bij het hoofdelijk of zeggen van gememoriseerde stof maken leerlingen,
die wel last hebben van verlegenheid, zich soms vooruit aI zenuwachtig,
en, geraken idaardoor in een toestand, -die Chun het vlotte opzeggen juist
belet. Ik herinner mij, dat een overigens uitstekennde ileerlinge e:ens vooruit
in schreien losbarstte, ofschoon ze nog lang niet aan de 'beurt was ; zoo
vol zorg was ze, of ze het er wel goed zou afbrengen. Bij het Leesonderwijs kan zich hetzelfdde euvel voordoen, ook al weer bij kinderen, die
0 zoo graag een goede figuur willen maken. Het hoof delijk zingen is
natuurrlijk voor zulke kinderen een verschrikking. Laten we jets vertellen,
het pas gelezene b.v., dan openbaart zich groot onderscheid. Infericure
leerlingen met zekere vrijmoedigheid slaan dan soms veel beter figuur
dan degelijk onderlegde, wier schuchterheid overslaat tot verlegenheid.
Vooral bij examens komt dit uit, zoodat het de opleiders versteldd doet
staan, als de uitslag soms precies andersom is dan verwac^ht werd. Dat
de verlegenheid overigens in een stadsmilieu eerder overwonnen wordt
dan op het platteland, ligt voor de hand ; en verklaart, dat vele onderwijzers, -die met de dorpsj eugd heel goed kunnen opschieten, soms
verlegen staan voor een klasse (drukke, vrij.moedige snuiters uit een stad.
Uit al deze svoorbeeiden blijkt, dat 1de verlegenheid een zeer
onaangename en tevens sihadelijke bel-emmering is voor de vrije Ievensuiting van het kind. Daarom moet ze overwonnen worden. Gelukkig
bestaat de mogelijkheid daartoe. Aan -den mensch is bij de schepping het
vermogen geschonken, om zijn han+delingen en bewegingen ,,buiten het
terrein van 'het bloot instinctmatige te stellen", en te laten control-eeren
door het hoogere kenvermogen, zooals Foerster het uitdrukt. Nu is ook
op 'dit formeele gebied zeer zeker, zooals we zagen, de invlo ed der zonde
onmiskenbaar, maar gelukkig is aan de ►doorwerking -der zonde . ^een rem
aangelegd in de gemeene gratie, en zoo heeft de mensch dit vermogen
niet gansch en al verloren. Door zorgvulddige lending, door oefening en
gewenning, moet de wil worden gesterkt, de zelfbeheersching rverkregen,
en daarmee de verlegenheid overwonnen. De opvoeding streeft idus naar
ontwikkeling en versterking van de werkingen der gemeene gratie, opdat
ook shier het geschapene zioh, zonder dwang of bo-ei, kan ulten en ontplooien naar zijnen aard.
En ja, dan kan het gebeuren, dat de verlegenheid bij het opgroeien
overslaat in haar tegengestelde : in vrijpostige brutaliteit. Woridt onze
adolescent gewaar, dat hij er zijn mag, en zich niet behoeft weg te
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schuilen, en dat hij zioh niet behoeft te sohamen, dat hij is zoaals hii is;
dan verliest hij somtij ds de maat uit het oog, en doet een anider wat al te
veel van zijn persoonlijkheid genieten. Voor schuchtere verlegenheid is
dan zelfoversehatting in •de plaats gekomen, die zich in al te groote
vrijpostigheid gaat uiten. Algemeen is de klacht, dat dit euvel in onzen tijd
veelvul dig wordt aangetroffen. Brutale vrijpostigheid ontmoet men op
straat en op den weg, in werkplaats en fabriek, in het spoor en op de
tram ; en bij de obstructie in de Tweede Kamer zoowel als op politieke
meetings viert zij hoogtij. Zij ontsiert de propaganda voor beginselen, en
bederft den goeden toon in dagblad en periodiek. Geen wonder, 1dat zich
in ;Christenkringen krachtens de wet der antithese somtijds een guest van
schuchterheid en overdreven bescheidenheid openbaart, die zich dikwijls
als een soort verlegenheid uit. Zoo was het bier te lande in het laatst der
18de en het begin der 19de eeuw. Het is altijd te betreuren, wanneer
vreesachtige schroom zich vastzet als een trek van de mentaliteit der
Christenen. De* Schrift veroordeelt dit. Zij roept op om te getuigen en te
belijden, ook tegenover de wereld ; Petrus op den Pinksterdag en Stef anus
voor den Raad zijn de helden, die zij ons voorstelt. „Die Mij belijden zal
voor de menschen, Bien zal Ik belijden voor Mijnen Vader, die in de
hemelen is" ; dit wooed duldt geen verlegenheid ; en voor wie op dit punt
zwakken schroom heeft te bekampen, klinkt het bemoedigende wooed:
,,het zal u in die ure gegeven worden, wat gij spreken zult." Duldelijk is,
dat ook op het terrein der particuliere genade verlegenheid in het optreden
niet mag worden getolereerd ; immers ook daar komt bet er inzonderheid
op aan, zich met voile kracht, met al zijn gaven, met geheel zijn
levensuiting te seven.
Waar de opvoeding zich dus richt op bestrij-ding van de verlegenheid
der kinderen, daar heeft zij tweeerlei euvel wel in het oog te vatten: z
moet eenerzijds de al te groote bedeesdheid tegen gaan, die verlegen
maakt, maar ook anderzij-ds het euvel der vrijpostigheid vermijden, of
waar het aanwezig mocht zijn, tot de juiste proportion terug brengen. Dit
laatste is mee van het grootste belang. Van de vrijpostigheid moet alleen
een gepaste vrijmoedigheid overblijven, van de 'verlegenheid bescheidenheid. Gepaste vrij moedigheid, met beschei-denheid vereenigd, zij op edit
gebied het ideaal -der opvoeding. Zoo zal het ongetwijfeld zijn geweest . bij
het twaalfj.arig Kind Jezus, dat in den Tempel zat te -midden der leeraren,
hen hoorende en ondervragende, en alien ontzetten lzich over zijn verstand
en antwoorden; en -toch was hij vender ook zijn ouders onderdanig.
Besohekienheid, die de beurt van spreken afwacht, maar dan ook vrijmoedig en zonder verlegenheid voor haar meening uitkomt, is voor onze
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jonge mensohen zulk een sieraad. Laten we daarom in onze Christelijke
opvoeding tegenover {de vrijpostige brutaliteit nadruk 'leggen op het
schoon -der bescheidemheid, maar oak niet verzuuimen, ter bestrijding der
belemmerende verlegenheid, op te wekken tot een gepaste vrijmoedigheid.
Beschei,denheid is de rijp e vrucht van achting voor onzen naaste;
vrijmoeedighei-d is het gevolg van een gepaste zelikennis.
Dins moeten die beide worden aangekweekt : achting voor den naaste en
zelfkennis. Achting voor den naaste vooral door de dagelijksche
gewenning;door den toon, waarop we over onzen medemensch spreken;
of die kleineerend +en minachtend is, dan wel eere gevend, wien eere
toekomt, is van grooten invloed op het kind. Maar ook zelfkennis en
zzelfvertrouwen moeten worden aangekweekt; een verlegen kind •heeft
daar veel te we:inig van. Het beseft niet, dat het zich beter en flinker
gedragen kan.
Bemoediging is daarom wel het aller-eerst noodig. Neen, fhet kind is er
niet zoo ellendig aan toe, als het soms meent. Die overituiging moet de
opvoeder inzonderheid zoeken to vorm:en. Dan geeft hij het kind hulp en
steun tegenover zijn eigen zwakheid.
Dan moet natuurlijk ook de aanleiding tot verlegenheid voorkomen
worden. Laten we het verlegen kind in critieke oogenblikken niet aankijken; zijn schuwe blik meent zoo spoedig spot te ontdekken in ons oog.
En dan een gepaste leiding, met veel aanmoediging bij zwakke pogingen!
Ailicht ondervindt het kind de waarheidd van wat Shakespeare Hamlet
laat zeg-gen:
-

,

,,Beheersch u eenmaal slechts,
,,Dat geeft u kracht
„Tot volgende herhaling;
,,'t Verandert sohier den Stempel der natuur,
,,En drijft den duivel uit
,,Met wondermacht."
Als het kind tot deze ontdekking komt, is er veel gewonnen. De
zelfb heersching is in beginsel herwonnen; ide beheersching over het
lichaam, 1dat is over de spieren. De geest wordt opgewekt, die -tot nog 1tole
suf en ingezonken was, en 'het blijkt, dat ►de 'den mensch verleende
,,heerschappij over het geschapene" wet terdege ook de willekeurige
bewegingen van -spier- en zenuwstelsel omvat. Dan vormt zich ook de
inwendige rust en kalmte, -die lzuik een sohat is, vooral tegenover de vele
opdringende zenuwachtige en zenuwsloopende prikkels van de
buitenwereld.
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Op deze wij-ze wordt bij voortgaande z.elfopvoeding het 'laatste spoor
der verlegenheid overwonnen. Want naarmate de vaardigheid toeneemnt,
ontwikkelt zich ook meer en meer het vermogen, om zich aan to passen
aan de omstandigheden. Een snelle verandering van omgevving werkt dan
niet meer verbij sterend, maar wordt spo,edig begrepen, en betradht..
Het Chris-tenkind kan op die wijze zijn roeping tevens leeren verstaan,
om, waar het pas geeft, vrijmoe'dig en zonder verlegenheid, bescheiden
maar met rustige zelfbeheersching, tegenover de wereld op -te komen met
een wooed op zijn pas, getuigenis gevende van de hope, die in hem pis. En
dezulken wil onze Heiland belij-den voor Zijn en Vader, Die in de
hemeien is.
T. v. d. KOOIJ.
Vlaardingen, Juni 1920.
,

,

,

DE BELANGSTELLING VAN
SCHOOLKINDEREN IN DE VAKKEN
VAN ONDERWIJS.
Dr. Georg Brandell schreef over bovenstaand onderwerp een brochure,
die opgenomen is onder de ,Beifh efte zur Zeitschrift fur angewandte
Psychologie and psychologische Sammelf orschung" von William Stern
U. Otto Lipmann. Dit geschrift behandelt de resultaten van een onderzo-ek,
ingesteld to Stockholm, Norrkoping en Gothenburg naar de meerdere of
mindere voorliefde of afkeer, die leerlingen -der volksscholen in de genoemde steden koesteren voor de verschillende vakken van onderwijs.
De enquete te Stockholm Rep o.m. over de volgende vragen: 1. Van welke
vakken lTiou dt gij het meest? Waarom? 2. Van welke vakken houdt gij
het minst? Waarom? 3. Van welke vakken denkt gij, dat gij het grootste
nut zult hebben? Waarom? 4. Van welk vak zoudt gij, na het verlaten der
school, het liefst nog meer willen leeren? Waarom? Het aantal proefpersonen bedro-eg hier 327, alien leerlingen van de volksschool, leeftijd
pl.m. 13, 14 j aar.
In Norrkoping en Gothenburg luidden de ' vragen: 1. Van welk
-der volgende vakken houdt gij het meest : Lezen, Rekenen, Spraakkunst,
(volgen de namen van alle theoretische vakken). 2. Van welk van 'deze
zooeven genoemde vakken houdt gij het minst? 3. Van welk der volgende
vakken houdt gij 't meest : Opstelmaken, Schoonschrijven, Handteekenen,
Lijnteekenen, Houtarbeid, Metaalarbeid, Handwerken voor meisjes, Huishoudkun-de, Gymnastiek, Zingen, Boekhouden. 4. Van welk der zooeven
genoemde vakken houdt gij 't minst? 5. Van welk van al de volgende vakken houdt gij 't meest (volgen de namen van alle theoretische en alle
praktische vakken) ? 6. Van welk van al de het laatste genoemde vakken
houdt gij 't minst?
Op elk der eerste vier vragen komt als antwoord : een vak ; de beide
laatste vragen doen controledienst.
In Norrkoping Rep de enquete over 870 kinderen, in Gothenburg over
940 kinderen. Hier had men in beide plaatsen leerlingen gekozen op drie
verschillende leeftij.dstrapp-en : a. uit het tweede leerjaar der kleinkiniderschool 1 ) ; b. uit elk leerjaar van de lagere afdeeling der volksschool ; C.
uit elk leerjaar van de hoogere afdeeling -der volksschool.
Op grond van het verkregen materiaal werden de vakken verdeeld in:
1. vakken, die sterke lustgevoelens, en zwakke onlustgevoelens opwekken
(positieve vakken) ; 2. vakken, -die zwakke lust-, zoowel als zwakke onlustgevoelens 1doen optreden (indifferente vakken) ; 3. vakken, die sterke
lust-, zoowel als sterke onlustgevoelens in het l-even roepen (bipolaire
,

,

,

1) In Zweden bevat de kleinkinderschool twee leerjaren, die overeenstemmen
met het 1 ste en 2de leerjaar onzer gewone volksschool. De volksschool in Zweden
volgt op de kleinkinderschool en heeft een lagere afdeeling van vier leerjaren
en een hoogere van drie leerjaren.

96
vakken) en 4. vakken, die zwakke lust-, maar sterke onlustgevoelens veroorzaken (negatieve vakken).
Aan het slot van de brochure, na ach-tereenvolgens in verschillende
hoofdstukken to hebben gehandeld over andere onderzoekingen in dezelfde
richting, over de inrichting van het onderzoek, de proefpersonen, ide techniek en de berekeningswijze van het onderzoek, de algemeene resultaten
van het onderzoek en de bijzond'ere resultaten voor elk vak afzonderlijk,
wordt in een laatste hoofds'tuk een overzicht gegeven over de voorliefde
voor of afkeer van de onderwijsvakken op de drie leeftijdstrappen. Duidt
men de drie leeftijdstrappen aan met 1, 2 en 3 en de positieve, i:ndifferente,
bipolaire en negatieve vakken door de eerste drie beginletters, dan wordt
het algemeene overzicht aldus weergegeven:

Jongens
Bijbelsche geschiedenis
Catechismus
Lezen
Zuiver schrijven
Spraakkunst
Rekenen
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurkennis
Opstelmaken
Schoonschrijven
Handteekenen
Zingen
Gymnastiek
Handenarbeid

ind.
ind.
bip.
neg.
neg.
bip.
ind.
neg.
pos.
neg.
neg.
bip.
neg.
pos.
pos.

ind.
ind.
pos.
neg.
neg.
ind.
pos.
pos.
pos.
neg.
neg.
pos.
neg.
pos.
pos.

Meisles
ind.
ind.
ind.
neg.
neg.
pos.
pos.
ind.
pos.
ind.
ind.
ind.
neg.
ind.
ind.

ind.
pos.
ind.
neg.
neg.
ind.
ind.
ind.
ind.
neg.
neg.
ind.
neg.
bip.
pos.

ind.
ind.
pos.
neg.
neg.
ind.
pos.
ind.
ind.
neg.
neg.
pos.
neg.
ind.
pos.

ind.
ind.
ind.
neg.
neg.
pos.
pos.
ind.
ind.
.ind.
neg.
ind.
neg.
ind.
pos.

Uit dit overzicht kan men afleiden, welke vakken op alle drie de
leeftijdstrappen bij de leerlingen geliefd zijn (men lette op handenarbeid
en natuurkennis bij de jongens), van welke vakken ze het minst thouden
(men zie : zuiver schrijven, spraakkunst en zingen) ; welke verschillen er
in dit opzicht zijn tusschen jongens en meisjes en we! op de verschillende
l welke wisseling er bij het ouder worden optreedt in de
meerdere voorlief-de voor of afkeer van een vak.
Of de meerdere of mindere voorliefde voor een vak niet in belangrijke
mate afhankelijk is van de 'wijze, waarop het behandeld wordt, is een
vraag, waarop het antwoord niet moeilijk is, als men let op, wat van de
bijbelsche geschiedenis vermeld wordt. Wij twijfelen niet, of het resultaat
zou voor dit vak geheel Anders zijn, wanneer een soortgelijk onderzoek
op onze Christelijke scholen weed -ingesteid.
Ten aanzien van het vak handenarbeid stelt het onderzoekingsresultaat
in Zweden onzen Minister van Onderwijs in zijn voorliefde voor dit vak
als verplicht onderwijsvak voor -de lagere school in het gellijk.
S.
,
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PAULUS ALS OPVOEDER.
Voordracht, gehouden op de algemeene vergadering van de
Vereeniging voor Chr. Paedagogiek, in 1920.
De eervolle ulitnoodiging, om over Paulus' pedagogic in deze
vergadering te spreken heeft me in verlegenheid gebracht. Non omida
possumus omnes en ik vermag niet op tie tredenn als man van de pedagogiek. Eerst is me uitstel van -executie geschonken gedurende een gansch
jaar, maar toen dit om was, voeldee 1k al den nadruk op executie. Een
wijziging in -den titel moest uitkomst seven. Niet Paulus' pedagogie of
pedaagogiek, niet Paulus als pedagoog, doch eenvoudig „Paulus als
opvoeder" mocht het worden. Ik .ben er dankbaar voor, maar niet voklaan
met me zelf.
De bezwaren zijn talrijk. Was er maar litteratuur genoeg over het
onderwerp. Doch ik heb alleen wat in het Roomsche Kamp kunnen vinden.
W. Scherer schreef: Der Volkerapostel Paulus and seine Bedeutung fur
-die Chr. Erziehung, 1917, en p. Gervasius, Paedagogie van St. Paulus,
Tft. zielkunde en opvoedingsleer, 11 (1919), 326-332. De eerste schrijver
-doceert. Halfweg bleef 1k in zijn gepluis steken. De tweede oreert. Zijn
artikel was ult, toen ik dacht : nu komt het. Beiden hebben me slechts
geirriteerd.
Er is een Duitsche serie van B. Bess, Unsere religiose Erzi-eher, 1918 2
waarin J. Kogel Paulus behandelt, maar een recensie deed zien, dat ook
trier voor ons Been hulp te vinden is. We zullen dus -als niet- pedagoog
p r -o p r i o M a r t e het moeten wagen. Het wordt een grensgeval. Een
theoloog, die wel wat aan Paulus heeft gedaan, treedt voor bevoegde
pedagogen op, die ook wel wat van hem weten. De grenzen -zijn een
gevaarlijk terrein, tenzij leder strikt -eerlijk zich houdt aan zijn eigen
gebi ed. Anders krijgt men grens-incidenten. Er wordt daar veel gewaagd,
gewonnen, verloren. en vooral gesmokkelld. Daar ik nu eenmaal uitgenoodigd ben voor een bepaalld on derwerp op het grensgebi-ed, wil ik als *eerlijk
handelsman ruilhandel met u :drijven. Ik zal u van Paulus voorhouden, wat
ik meen dat hier van belang is. Gij moogt neen schu.dden of ja zeggen en
er van overnemen, wat ge meent te kunnen gebruiken. Ik geef u het ruwe
materiaal en gij als vaklui moet zelf weten wat ge er mee doen en er van
maken kunt. Eenigszins wil 1k me beperken. Wat 1k over Paulus' persoon
in Tekst en Uitleg, Romeinlen, heb geschreven en over Paulus' pedagogisch
,
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optreden tegenover een gemeente (in Korinthen), zal ik niet herhalen om
hen niet te vervelen, idie beide bo-ekskens gelezen mochten `hebben. Van
de vele 1dingen, die voor de hand liggen, kies ik er 1drie uit : Paulus'
ervaring, -praktijk en beginsel.
1. Zijn ervaring is niet zoozeer 1die van opvoeder, als wel de ondervinding, door hem opgedaan, die hem in staat stellt, voor anderen wat te
'zij n. Ik denk aan een schitterend boek als P. Gardner, The religious
experience of St. Paul, 1913'.
We willen met het negatieve beginnen. Paulus schrijft Grieksch en het
woord p e d a g o o g is aan die taal ontleend. Het beteekent immers
,,knapenleider" en Paulus gebruikt het z-elfs tot tweemaal toe,. Jammer,
dat het zoo geringschattend gebeurt. Het is in zijn tijd en omgeving de
naam voor een slaaf, die de kinderen wat moet bezighouden, straks naar
school brengen, een soort van oppasser. De beteekenis van de woorden
maakt zu^lke •vreemde schommelingen door. Wat heden hooggeschat
wordt, is straks weer voor niets geacht. Paulus zegt 1 Ko 4 : 15: al ha.dt
ge duizenden pedagogen, menschen, die u schoolmeesteren, ge +hebt in mij
Loch maar den vader. Gl 3 : 24 noemt hij de wet, die hij eerst als gevanggenis en cipier heeft voorgesteld, ook pedagoog. De statenvertalers maken
er tuchtmeester van, wat nu wel weer gaat, nu we de tuchtschool hebben
gekregen. Het was een harde, ruwe leerschool onder de wet, -die
smachtend deed uitzien naar Christus. Toen eerst kon men worden zonen
of kinderen. Bei-de keenen heeft men de tegenstelling van pedagoog met
vader kind. Een vader is toch -maar het ware, zoo'n s!aaf een man
van niets.
We hebben een ander uit het Grieksch gesmeed woord : pedoloog, die
spreekt en handelt over p a i d e s, kinderen. Maar dan is Paulus er geen.
Hij spreekt niet tot kinderen en heeft het nooit over p a i d e s. P a i d i s k e
is een slavin, Hagar. Alleen gebruikt hij niet vleiend het verkleinwoord
p a i d I a, 1 Ko 14 : 20, maar in de vermaning om toch niet kinderachtig
te zijn, dock liever echte b a b i e s in de boosheid. Dat woord voor b a b y:
n e p :i o s, het Lat. i n f a n s (nog niet kunnende spreken) gebruikt hij
wel gaarne, maar die ieeftijd is van sneer belang voor bakers dan voor
onze pedagogen. Nu moet ik toegeven, dat het begrip al weer rekbaar is.
Het Lat. 1 n f a n s groeit zienderoogen in Chet Fransche e n f a n t en
wordt volwassen bij den Spaanschen i n f a n t e en de i n f ante r ji e.
Ook bij Paulus zal de n e p i o s niet altij d een Hollandsoh w i c h t geweest zijn, maar toch nimmer een Groningsch w i c h t.
Laat me er aan toevo egen, 1dat Paulus telkens hartelijk spreekt van
,
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zonen, van aanneming tot zonen (beter dan kinderen) met hun zoonsreoht
en van kinderen t e k n a, , door den band van geboorte en pieteit aan hun
ouders verknocht. Maar idan voelen we weer, dat die ouders alles en tie
pedagogen niets zijn in zijn mond.
Een ander woord vinden we ook bij hem : p a i d e ii a, wel bekend uit
Encyklo-pedie en ortho-pedie. Het is van het werkwoord p a i d -e u e 1i n
afgeleid, waaraan we het welbekendle of liever het ongunstig bekende
p e d a n t hebben te danken.
Vroeger leerden onze gymnasiasten het Grieksche werkwoord vervoegen op t u p t e i n, dat silaan beteekent. Dit was tie onregelmatig (en
on-p-edagogisch?). Het is thans vervangen door p a i d e u e i n, opvoeden.
En toch behooren die twee dich-ter bij elkaar dan men wel denkt. Het kon
schijnen een symptoom te zijn van de pedagogi ,ek der Statenvertalers,
dat ze dit Grieksche werkwoord weergeven door kastijden. Dit zal het
deels wet wezen, maar men vergete niet, dat het grondwoord Lk 23 : 16, 20
inderdaad met jeen dergelijke schakeering wordt gevonden.
,,Niet zoander slagen worden menschen opgevoed" is reeds het oude
Grieksche spreekwoord, voor ons: „door schade en schande wordt men
wij.s". Werkelijk bij het Grieksch kan mien ook denken aan discipline.
Handel. 22 : 3 en in de pastorale brieven mag hest woord milder worden

toegepast, in 1 Ko 11 : 32 en vooral 2 Ko 6 : 9: ,,getuchtigd en Loch niet
doodd gemaakt" voelt men wel, hoe strengen zin het kan hebben. Ook
Rim 2 : 20 is de ,onderrichter" der o nwijzlen iemand, die ze kan striemen,
heol anders dan de lelermeeester der n e p i o i van zoo-even.
We bege'eren eohter meer dan Paulus' spraakgebruik. Hoe is hij zelf
opgevoed? Een belangrijk boek is onlangs geschreven over Tarsen, waar
hij geboren werd, over tie Grieksche beschaving aklaar, de wijsgeerige
scholen enz.: H. Bohlig, Die Geisteskultur von Tarsos, 1913. Ik geloof
echhter niet, dat we daarm ee vveel verder komen. Paulus gebruikt een paar
Grieksche gevleugelde woorden, maar verder is hij op en top Jood. Hij
,

,

heeft daar in 'het G h e t t o, de Jo+denbuurt gewoond. Al zijn familietradities wijzen naar de Joodsche opvoeding, 2 Tm 1 : 3, Fp 3 : 5-6. Hij
behoorde -tot hen, wier geestelijk centrum Jeruzalem bleef en tie taal van
Kanaann de moedertaal. Handel. 26 : 4 komt een woordje in het Gr voor:
en, dat de meeste vertalingen voorbijzzien: ,Mijn Leven dan van jongs of
aan, dat ik van den beginne gel-eid heb on-der mij n volk en te Jeruzalem,
kennen alle Joden" spreekt van zijn prille jeugd te Tarsus en van , zijn
latere te Jeruzalem. Handel. 23 : 6 noemt hij zich in ode Statenvertaling
den zoon van een Farizeeer. Een betere ^lezing heeft van Farizeeers. Hitt
komt )overeen in worm met: profeet en profetenzoon en do -elt niet op zijn
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wader, doch ;op het gilde, waartoe hij behoort. Reeds vroeg schijnt hij
voor de studie naar Jeruzalem te zijn vertrokken om tot rabbi te worden
opgeleid. H. 22 : 3 zest hij zelf, dat hij, geboren te Tarsus, te Jeruzalem
is ,groot gebracht" en ,opgevoed" aan de voeten van Gamaliel precies
naar de vaderlijke. wet. We weten, hoe kalm Gamaliel was en hoe fel een
ketterj alter Pauljus. Dit verschil tusschen leerling en leermeester ziet men
vaker, ook wel het omgeke'erde.
We zijn inu aan de innerlijke ervaring toe. De eigen herinnering van
overwonnen mo-eilijkheden en ontvangen antwoorden op levensvragen
zijn een kostbaar bezit voor opvoeders. Ik denk aan Ligthart's Jeugdherinneringen. Van self made men gaat somtij.ds groote vormende kracht
uit. We moeten bij Paulus niet vragen naar ,bevindingen", want dit woord
is aan een verkeerdde vertaling van Rm 5 : 4 te wijten. Er had moeten
staan: beproefdhheid, soliditeit. Paulus is geen anthropoloog, hoeveel ook
over zijn ,anthr°opologie" is geschreven. Hij is evenmin een psycholoog
als een pedagoog van professie, maar met een fijne intuitie heeft hij
gelezen in zijn eigen zi-el en daardoor heeft hij het gebracht :tot groote
mens©henkemlis. Hij heeft herinneringen, ook uit zijn jeugd, maar niet
om er naar terug te verlangen. Hij is geen man -om met kinderen te
ravotten. Het kinderlijke heeft hij afgeschaft. Het is een overwonnen
standpunt 1 Ko 13 : 11. Toch is er nog een liefelijk beeld van den
onbezorgden tijd, toen hij geen erg in de wet had en een pijnlijkie
nawerking van het oogenblik dat hij schreiend uit Bien zoeten droom
ontwaakte Rm 7 : 9. Het bewustzijn van schulld kwam tegelijk met de wet.
De zonde kwam voor den dag en de dood kwam in zijn leven. We zull en
aan -een ongeveer 7-jarigen leeftijd hebben te denken of iets later. Filo en
de Talmud stellen het bewust worden op den 7- of den 10-jarien I-eeftij.d.
Zelf zie ik in geheel Rm 7 uitslu;itend een schildering van zijn verleden.
Als jonge man heeft hij meer geijverd voor ide -wet dan zijn landslieden
unit Tarsus van denzelfiden leeftijd. T!e vuur en te zwaard wilde hij het
Christendom ver-delgen Gl 1 : 13 v. Hij weet, wat het is, als Jood een
ijveraar te zijn. Hij wil de sporen van -den gehangene uitwisschen en deze
grijpt en overweldigt hem als de verheerlijkte. Paulus voelt zijn overmacht
en zijn liefde. Hij is ontwapend, een gevangene en eert verloste van
Christus. Denzelf den ijver behoudt hij, maar het gaat nu in de omgekeerde
richting. Inderdaad heeft hij op de vraag: Paulus, waarheen? maar een
antwoord: de wereld bekeeren, en het is niet een vlaag van het oogenblik,
doch de taak van zijn gansche verdere leven geweest. Nu gaat hij
anderen onderwijzen, geen kinderen, doch volwasssenen. We hebben te
etten op de praktijk daarvan.
,
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2. F. Niebergall, de Hekielberger hoogleeraar voor de Praktische
Ga-dgeleerdheid, beschouwt den predikant in zijn ambt als den pedagoog
van de gemeente, welke laatste dan niet zeif handelt, maar als onmondig
geleid wordt. In een geordende kerk kan ik me met -die opvatting niet
vereenl-gen. De evangeliedienaar op -den kans-el staat niet. voor de klasse.
Maar de zendeling, die de gemeente in het aanzijn heeft te roep-en, treedt
noodwendig pedagogisch op. Hij moet alien alles zijn, aan alles denken
en voor alles zorgen en langzamerhand de menschen zoover brengen, dat
zee op eigen beenen kunnen staan. Paulus was geen dorminee, maar
zendeling. Men leze maar eens de sc'hitterende, brochure : P. W ernle,
Paulus als Heidenmissionar of het boek van 'den zendeling J. Warneck
over Paulus of Brouwer's behandelling der Thessaionicenzen als
zendingsbrieven.
Paulus moet beginnen .door middel van de synagog-e om menschen te
winnen, Joden, die fang, heidenen, die kort of die niet zijn voorbereid
voor het Christendom. Wat toont hij teen soepelheiid, om zonder zijn beginsel te schenden alien allies te zijn : den Jood een Jood, -den Griek een
Griek, 1 Ko 9 : 20. Hoe rekent hij met hun draagkracht 1 Ko 3 : 1 v. De
bekeerlingen moeten geleid worden, bijeengebracht; straks georganiseeerd
tot een gemeente, idie maar niet eensklaps kant en klaar is, evenmin als
op onze zendingsterreinen. Veel idoet hij eender als de zendelingen, veel
niet. Zij seven hun leven aan een klein centrum in de buitenbezittingen,
waarvan ze de taal en violksziel hebben leeren verstaan, hij spoedt zich
voort over de gansche bewoonde wereld rondom de groote wereldzee,
waar een taal, een beschaving, een behoefte bestaat 'en hij steekt het vuur
des evangelies aan • in de groote verk'eerscentra. Hebben 'de zendelingen
hun g o e r o e s noodig, Paulus nog meer behoeft helpers, tusschenpersonen, waarvan een groot getal bekend is. Het zijn mannen met
verschillende gaven. Wat een verantwoordelijkheid, hen te moeten ki'ezen !
Wat een verschil tusschen Timotheus -en 'Titus. De een de zoon uit een
gemengd huwelijk, door Paulus ter wille van de Joden besneden, een
sdhuchtere figuur, wiens jonkheid men niet -mag verachten, al is hij niet
zoo heel jong meer. De ander een man uit een stuk met grooten takt, die
gezonden wordt om moeilijkheden weg -te nemen en telkens weer slaagt.
Niet altij'd iciest Paulus goed. Markus heeft hij om zwakheid van karakter
niet Langer bij zich -willen hebben. Barnabas, de vrieend van de eenzamen,
heeft geduldd geoefend met den jongen man en is geslaagd. Barnabas was
beter opvoeder van jonge menschen dan Paulus. Maar Paulus heeft later
Markus weer in gunst aangenom'en en in eere hersteld.
Hadden we maar meer gegevens voor het mandelinge onderwijs van
,

Paulus. Wat de Handelingen ons meed-eelen is zoo sober. Wel weten we,
dat hij ouderlingen beter weet te boeien dan jonge menschen, al 1s misschien Eutychus te Troas, Handel. 20 : 9, een uitzondering en al willen
we de Oostersche walmende lampen als slaapverwekkers gaarne in
aanmerking nemen.
We moeten ons tevreden stellen met Paulus' bri-even. Wat een ta•t toont
hij om het goede aan te moedigen. Als het maar eenigszins moge+lijk is,
begint hij een brief met een woord van lof over lets goeds dat hij heeft
opgemerkt. Hij treedt liever positief dan nnegatief op . Wat een kwesties
komen er -niet voor in de jonge gem-eenten. Vooral in Korinthe is hem
vraag op vraag schriftelijk voorgelegd. Hier ga ik er niet op in, omdat
lk het ideed in ,Tokst en Uitleg". Toch wil ik niet nalaten te wijzen op de
brochure van H. Weinel, Paulus als kirchlicher Organisator.
Paulus tracht ,den toon te treffen van hen, tot Wie hij spreekt. Te Athen e
treedt hij bl ijkens Handel. 17 veel deftiger oratischer op onder de intellectueelen, al its Chet met weinig r,esultaten, dan onder de eenvoudigen te
Korinthe. Met de Galatiers zit hij verlegen. Hij doet de vraag, welken
moon hij moet aanslaan om hen ite lokken op den go.e den weg. Hij is als
een moeder, die nieuwe weeen lijdt over haar kind. Er gaat een zwaard
door -zijn z1iel, Cl 4 : 19, 20. Bij zijn geliefde Thessalonicenzen, de bewoners
van het tegenwoordige Saloniki, vergellijkt hij zich eeerst met een moeder,
maar op eigenaardige wijz.e. Hij spreekt van teen voedster, een slavin as
min, die haar eigen kind niet dat van haar meesteres ko-estert, 1 Th
2 : 7. Vier verzen verder vergelijkt hij zich met een wader. Zoo put hij zich
uit in beelden. Somtij ds in gelukkige, die !elkaar aanvullen. Doch Lang
niet altijid is het zoo. Paulus' kracht ligt niet in zijn beelden. Hij is niet
konkreet als Jezus, maar heeft groote ne igi ng tot albstraktie. Jezus past
het algemeene steeds toe op bijzondere geval^len en specialisseert bij
voorkeur. In de bergrede begint hij telk'ens met een gebod in het melervoud. Maar de toepassing wordt enkelvoud, een bijvoorbeeld, een enkel
geval. Paulus generaliseert. Jezus heeft tijd voor alien, heeft een blik voor
dieren, een vriendelijk woord een zeegen voor kinderen. Paulus heeft haast.
Hij heeft geen oog voor ossen, kan nauwelijks gelooven, -dat God het heeft.
We hooren hem nooit met kinderen in gesprek. En toch willen we niet
in de kwestie Jezus-Paulus den Heer en Apostel tegenover elkander stellen, loch in -lien gang Gods voorzienige leiding zien. Jezus komt in het
stille Galilea als het licht, dat voorzithtig wordt aangestoken len beschut
onder den korenmaat. En als het brandt, heeft Paulus het op 'den kandelaar te zetten. In do;nker moet het leven kiemen, waarvan gefluisterd
wordt in het oor. Later wordt het verkondigd van de daken. In „Tekst en
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Uitleg" heb 1k doen uitkom'en, dat de hoofdgedachte van Markus is het
„geheim van den Messias". Als hiij aan de gansche wereld verkondigd
moet worden, vinndt de verlhoogde zzelf ziju apostel, die dit moet doen en
die als een °denkker de heilsf-eiten weet te plaats-en in een dogmatisch
geheel. Jezus brengt het leven, Paulus omschrijft het en vindt schoolsche
termen -en abstrakties er voor.
Paulus wil zich schikken 'naar zijn gehoor, maar daar is oak in hem iets
gestreng onverzettelijks. Wanneer zijn gezag wordt aangerand, doet hij
zich gel'den als gezant van Christus. Dan kan hij fel zijn. Hij 'deinst voor
geen ironie, 2 Ko 11 : 5, 12 : 11, of sarkasme, Gi 5 : 12, terug. Is dit zelfzucht? Neen, hij kont op voor +de zaak zijns Heeren. Hij is de strenge
dienaar van den vriendelijken meester. Zijn leven is een zelfverlooch-ening.
Nergens leert men de groote figuur van Paulus beter verstaan dan in 2 Ko.
Hoe voorzichtig is hij, 6 : 3 5, wat een offers brengt hij, 11 : 23-28. Hoe
pred' t hijdoor zijn eigen voorbeeld vooral. Hij eischt veel meer van zich
zelf dan van iemand anders. Hij il-egt anderen geen lasten op zonder zelf
meer dan die to dragen. Hij ontzze:gt zich het huwelijk en allerlei gemakken
en geneugten des levens. Hij stelt er zijn eer in, geen steun of bezoldiging
van Korinthe te ontvangen. Ouders leggen wat weg voor hun kinderen,
niet omgekeerd. Wel voedt hij de gemeente op tot offervaardigheid.
Hierin toont hij zich een iecht menschenkenner en -leider, maar dat punt
besprak ik elders, Stemmen voor Waarheid en Vrede 15 (1914), 321 vv.
Hij kon uitzinnig zijn, in geestvervoering komen ter eere van God, maar
ter wilie van de gemeente blijft hij liiever nuchter, 2 Ko 5 : 13. Wat weet
hij zich ;te beheers-chen en toch weet ik niet of ik van geduld moet spreken.
Hij heeft een te vurig temperament voor ons Nederlan dsch spreekwoord:
geduldd overwint alles. Geduld is het niet geweest, maar iets wat er dicht
bij staat. De Statenver-taling noemt het lijdzaamheid. Het is de vol ►har►ding.
Al trapp elt hij van ongeduld, al is hij !outer spanning en angst en zorg,
hij -geeft het niet op. Hij houdt vol ien hij heeft het gewonnen. Hij is opgekomen voor de heildenzending en voor zijn heidenchristelijke gemeenten
en heeft het gewonnen van de Judaisten, en zijn bekeerlingen ten slotte
vrij gehouden , van dien invloed.
Wat was het beginsel, dat hem in staat steide tot !di-e taaie volharding?
,

,

,

3. Dat was het eene -beginsel bij al zijn opvoedingsarbeid, bij al ijn
werk in het algemeen. We spreken niet in het meervoud, Paulus heeft
Been theorie van de opvoeding opgesteld en geen boek er over geschreven.
Het is bij hem niet !grauw geword-en, maar teer groen gebleven. Alles
leeft en trilt en siddert als het jong :gesprenkelde berkengroen in de lente.
,

Hij heeft niet voor de gemeenten als voor de klasse gestaan, welbewust
van zijn overwicht, werkende met machtspreuken. Ook heeft hij niet
gegoocheld met paradoxen, wat thans veel te erg in de mode is. Wel
heeft hij 'lapidaire uitspraken neergeschreven, maar die zijn door ide angst
en door botsingen uit zijn ziel geslagen als vonken uit een vuurste en. Hij
heeft maar een beginsel: de 1liefde. De liefde van Christus dringt hem,
eigenlijk : heeft hem gevangen genomen, 2 Ko 5 : 14. En nu is hij de sslaaf
van Christus. Nu wil hij niets anders weten en brengen en uitbeelden in
zijn leven dan Christus. Door zijn ,ik" is een kruis gehaald. Prijs hem niet
om de eenheid van zijn persoon. Hij kent maar een persoon, een ideaal, en
dat is Christus. Hem wil hij naderen en alien tot Hem brengen. Alle kwesties worden onder dat licht gebracht en daar door onder hooger licht.
Incidenteele moel-lijkheden, kleine kibbelpartijen in de gemeente worden
aan dit beginsel getoetst. Bluft men te Korinthe van zijn eigen ,,macht" en
,,mogen" en heft men de l-eus aan: alles ,mag", Paulus zegt: ik zal mij
niet onder de ,macht" van lets laten brengen. Gaat men intell-ektueel-rdoen
en ophef maken van zijn g n o s i s of kennis, Paulus. zegt : •de kennis
blaast, maar de 1liefde bouwt op. Zeggen ze dat alles van hen is, Paulus
erkent het : alles is van u, maar gij zijt van Christus.
Wat is het ideaal van zijn opvood-en? Dat zegt Koloss. 1 : 28: denwelken
wij verkondigen, vermanende een i-egelijk mensch en leerende Teen iegelijk
mensch in alle wijsheid, opdat wij een iegelijk mensch volmaakt zouden
stellen in Christus Jezus.
I-let is Paulus er om te doen volkomen een iegelijk mensch ;te brengen
„7n Christus". Een iegelijk mensch, tdus ook jong en oud. Maar aan de
jongen wijdt hij geen bijzond ere aandacht. Van hem is het woord niet:
wie ide jeugd heeft, heeft ide toekomst. Van de school wordt met geen
woord gerept. Hooge waarde kent hij toe aan hiet Christelijk gezin, hij de
man, die zelf geen gezin vormde en door eigen ouiders en familie als een
afvall ige van het Jodendom werd uit geworpen. In zijn beide ,huistafels"
zegt hij heerlijke dingen van het Chr. huis, wijst hij ook op de verhouding van ouders en kinderen. Veel verwacht hij in idezen van de vaders
met hun gezag. Hij weet van den invloed van vrome mo-eders, 2 Tm 1 : 5.
Van het huisgezin gaat de huisgemeente uit, die het begin van de gemeente
is. En van de gemeente spreekt hij, de man der praktijk, meer dan van
het koninkrijk Gods. Wilt ge hem in zijn liefde en in zijn begeeren om
alien in Christus te doen zijn, waardeeren, denk 1dan aan een drietal van
zijn briieven, die tegelijk weiiden geschreven, waarvan 1k na een uitvoeriger
opstel in de Theol. Stud:ien 35 (1917), 270 vv. alleen hoofdzaken vermeld.
De kleine, gezell;ige, persoonlijke brief aan Filemon bereikte dezen te
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Kolosse, waar hij zijn huisgemeente had. Hoe gemoedelijk pleit Paulus
voor -den verloren, maar voor Christus gewonnen slaaf Onesimus. Hij
versmaadt hierbij zelfs geen kwinkslagen en woordspelingen, waarin hij
tr^ouwens steeds sterk is. Tegelijkertijd komt in dezelfde woning, het centrum van ;de gemeente, de brief aan de Kolossienzen aan, waarin het vers,
dat ons -nog bezig ihoudt. Hier wordt de gr 00te hooghei-d van Christus
geteekend, waarbij alle heerlijkheid van sch-epselen, zelfs der hoogste
engelen wegkwijnt. Maar bovendien komt in dezelfde woning een derde
brief aan, gen'oemd aan de Efezers, maar bestemd voor het geheele
achterland van Efeze, waarvan ook weer Kolosse het middelpunt
uitmaakte. Deze brief moet worden rondgezonden aan gemeenten, die
Paulus nog niet persoonlijk ontmoet heeft; vandaar een veel algemeener,
ideale beschouwing van de gemeente in haar geheel dan in Korinthen
mogelijk zou zijn.
In .dit drietal brieven, in een woning gelezen, voelt men het ruime hart
vol kliefde klopplen, dat alien, alien vereenigen wil „in Christus". Dat „in
Ohristus" duidt den bodem aan, waarin de geloovige -groeit, de lucht,
waarin hij ademt en die hij al ademend in zich heeft. De Griek zegt, dat
een rank is in den wijns tok, dat !een wortel is in den boom, dat ons oog is in
het lichaam, m.a.w. een organisch geheel -er mee uitmaakt. Zoo is Paulus'
cigen leven „in Christus" en zijn e enige begeeren alien to zien komen „in
Christus". Dat- „in Christus" kunnen wij weergeven door het bijv. naamwoord of het bijwoord Christelijk, maar dan nooit als etiket. Als Paulus
de menschen onderwijst „in Christus", dan is dat ,Christelijk" ornderwijs.
Het onderwijs is -er in de laatste eeuwen zeer op vooruitgegaan. Geve
God, dat Chet „in Christus" er niet op achteruit ga. Voor Paulus komt het
er alleen op aan gevonden te worden, d.i. te blijken „in Christus" Fp 3 : 9.
Hij voedt niet op voor (de aarde, doch voor -den hemel, de man -die zeggen
kan : Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, d.w.z. -Wet meer mijn
ik, doch Christus leeft in mU. En voor zoover ik nog in het vleesch leef,
is het in het geloof in den Zoon van God, die mij liefgehad en zichzelf voor
mij overgegeven heeft, G1 2 : 20.
Dr. A. VAN VELDHUIZEN:
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OVER BEROEPSKEUZE.
Het vorige jaar werd door mij op den cursus voor Christelijke Paedagogiek over beroepskeulze, gesproken en wel hoofdzakelijk aan de hand
van Munsterberg en Piorkowski. Nu van de zijde der redactie de vraag
tot mij kwam over den stand ider psychotechnische wetenschap een artikel
te schrijven, meende ik het beste to doen de -door mij gemaakte aanteekeningen te rangschikken en bijeen te voegen. Dit brengt het nadeel met
zich, dat hier en daar de feiten of resultaten der onderzoekingen meer
naast elkaar dan logisch bijeenhoorend worden aangetroffen. Had ik dit
moeten voorkomen, dan zou ik mijn aanteekeningen een algeheele omwerking hebben moeten doen ondergaan, waarvoor mu de tijd ontbrak en
wat bovvendien te veel plaatsruimte in het Tijdschrift zou gevergd hebben.
De waarde van de toegepaste psychologie wordt verschillend beoordeelld. Sommigen beschouwen de voorlichting bij beroepskeuze door middel van het psychologisch experiment als een nieuwe taak, waarbij verrassende uitkomsten zijn te verwachten, terwijl anderen deze -nieuwe taak
als een ;laatste krachtsinspanning ten behoeve van een verl oren zaak 'opvatten. De belangstelling, zoo redeneert men, was reeds zoo aan 't verflauwen, dat men het nu noge-ens met de beroepskeuze waagt, om weer
wat belangstelling te verkrijgen voor een tak van wetenschap, idle bitter
weinig vruehten afwerpt.
Zeker mag men green overdreven verwachtingen koesteren van de voorlichting bij beroepskeuze door middel van het psychologisch experiment,
evenmin is er lechter reden smalend neer te zien op ,,dit nieuwe gedoe".
Gewezen mag worden op het nut van de paedaagogische psychologie,
waarbij met name de experimenten op het gebied van de opmerkzaamheid
en het geheugen in aanmerking komen. Eerst werden de theoretische
vraagstukken in het laboratorium bewerkt en de resultaten van de theoretische psychologie op paedagogisch gebied overgebracht. Daarna namen
echter de paedagogische problemen de eerste plaats in en werden de
methoden der experim-enteele psychologie daaraan dienstbaar gemaakt
en kon men van eene experimenteele paedagogiek spreken.
Op medisch gebied werd vo oral -door -den psychiater de nieuwe aera met
gejuich begroet, die , hem, gewend aan exacte methoden van onderzoek,
niet meer afhankelijk zou maken van zoogenaamde subj-ectieve factoren,
maar hem in staat zou stellen objectieve resultaten te verkrij-gen. Het
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on-derzoek van de zintuiggewaarwordingen en de intellect-onderzoekingen
bleken verrassende uitkomsten te geven, maar ook ddaarbij bleef men niet
staan. Ook in de geneeskunde werden meer en m-e er de experimenten
dienstbaar gemaakt aan de medische taak.
Op juridisch gebied ten siotte waren het de prablemen van den misdadiger en de misdaad, die van de getuigenverklaringen, die, naar men
meende, door -de experimenteel.e psychologie top an dere wijze zouden belicht worden.
De hoofdzaak is nu, of men op ide drie door ons genoemde gebieden dit
standpunt inneemt : ode toegepaste psychologie moet de hoofdzaak blijven,
zij moet als causaal verklaren^de wetenschap aanspraak maken op de eerste plaats, idan wel of men aan de b egrijpende psyc hologie de eereplaats
toe kent, het invoelen, inleven vooropstelt en de door het experiment verkregen resultaten als een belangrijke factor 1daarnaast beschouwt.
Munsterberg stelt de verschillende besohlouwingen naast elkaar. ,Durch
solche nur wissenschaftliche Betrachtungsweise (de moderne paedagogiscie psychologie) wird selbstverstandlich die herkommliche, auf unmittelbaren Lebensbeziehungen ruhende Betrachtung in keiner Weise entwer-tet.
Wir mogen die vorzuglichste padagogische Psychologie besitzen and
werden doch nie wunschen, dasz der Lehrer dem Schuler gegenuber in
jtedem Augenblick die wirklichkeitsfremde, kunstliche Betrachtungsweise
:des Fachpsychologen wahlt. Es 1st im Klassenzimmer meistens besser,
dasz er sich auf semen Takt and rein Interesse stutzt, 'als auf rein theoretisches Wissen fiber Kinder, wenn er mit dem Kinde verhandelt. Jeder
Standpunkt hat seine besondere Bedeutung and auch im taglichen Leben
wechseln wir hauiig zwisch,en innerem Verstehen und einer ursachlichen
Betrachtungsweise -des Mitmenschen ab." *)
De toepassing -der psychologie voor oeconomische zaken heeft nu in den
laatsten tijd de aandacht getrokken. Tweeerlei richting is volgens Munsterberg mogelijk. Men kan :eenerzij ds van de verschillende psychtalogische processen uitgaan en vragen voor welke zaken is dit psychologisch
proces bruikbaar en gewichtig. Zoo kan het wezen -der opmerkzaamheid
worden bestudeerd en gevraagd kan worden, hoe onze kennis over de opmerkzaam-heid van praktische beteekenis loan worden voor bepaalde taken
in het cultuurleven. De onnderwijzer tracht bij den leerling de opmerkzaamheid op te wekken, lde rechter bij de leden van -de jury, de kunstenaar
bij den toehoorder, de indus triëel bij den arbeider, ide adverteerende koopman bij den krantenlezer. Men kan anderzij-ds daarmee beginnen na 'te
,

-

,

,

,

,

*) Zie ode vent king op pag. 126. Red.

108

gaan, welke taken ions door de maatschapplj worden gesteld en nu onderzoek en, hoever (de vervulling dezer taken met behulp van de psycthologische kennis bereikt kan worden. Hier wordt dus van ode taken zelf uitgegaan. Dan is de vraag, welke psyehologische processen zijn van beteekenis voor de taken van het onderricht, van het strafrecht, van de gerneeskunde, het religieuze leven, de politiek. Bij de oeconomie is het eeni-ge
thema : hoe kunnen we gebruik makken van psychologische feiten, om bij
de vervulling van oeconomisch waardevolle taken diensten te
,

,

praesteeren?
Men zal nog verder moeten onderverdeelen in verband met de menigvuldigheid der oeconomische taken, de taken van den handel geschei^den van
die der industrie, die van het koopen van die van het verk oopen, die van
het in^dustrieel arbeiden van die-d'er industrieel'e aribeids leiding. Van zulk
een ldoorgevoerd systeem, aldus Munsterberg, is -de oeconomische psychol'ogie nog zoo bu^iten'gewoon ver verwijiderd, 1dat het te kulnstmatig zou
worden, it'e veel blinde ramen zouden in de architektuur moeten worden
ingezet, Wilde men beproeven een taak al's juist omschreven te vervullen.
o'mdat we nog ver verwijder!d zijn van het Joel, dat voor oogen staat,
stelt Munsterberg voorloopig een verdeeling in :drieen voor : In de eerst'e
plaats moeten lde gesschikte personen uitgekozen worden. Voor een of
under beroep moeten -die personen worden gezocht, die door hunne eigenschappen 'daarvoor bijzonder 'geschikt zijn. In de tweede plaats moeten
ide beroepstaken nagegaan worden, wwaarbij, psychische arbeid verridht
wordt. 'Daarbij is alles van gewicht, :wat met psychische hulpmiddelen de
praestaties qualitatief verbetert of quantitatief verhoogt, of „der Schaldi,gung der Leistungen entgegenarbeitet" *)• In 'de 'derde plaats moeten de
processen, waarbij ;een bepaalde psychische werking op .de pers'oonlijkheid
het meest w'ezenlijke is, worden ionderzocht.
Bij ide eers•te groep behoort 1dan de wetenschapppe'lijke ,Beratung" bij ode
beroepskeuze, de wetenschappelijke bedrijfsleiding. Daarblj komen ode
'experimenteele methoden, die daarbij toegepast worden, ter sprake. Bij
de tweede groep worden Chet ,oefenen en leeren, de aanpassing der techniek
as ide psychische voorwaarden, het sparen van bewegingen, het experiment in verband met ,de monotonie, de stoornissen der opmerkzaam'hei-d,
de vermoeidheid, de physische en sociale invloeden 'op het praestatievermogen in het o og gevat. In de derde groep eindelijk wordt gelet op de
bevrediging der 'oeconomische behoeften, komen de experimenten over de
annonceis ter sprake, verder -de werking der werfmiddelen, cle experimen-
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ten cm ongeoorioofde nabootsingen vast te stellen, het koopen en het
verkkoopen.
Wanneer men idit aan Munsterberg ontleende programma overziet, dan
is de eerste indruk wel deze, dat men voor een reeks van problemen wordt
gesteld, -die bij voldoende oplossing inderdaad van groote beteekenis voor
het oeconomische leven moeten geacht worden. Geen wonder dan ook,
dat men in den tegenwoordigen tij.d, waarbij men zoo gaarne nieuwe paden
wit bewandelen, zich met kracPub op ide bewerking dezer problemen werpt.
Des te meer is dit laatste te begrijpen, nu men na den grooten oorlog en
ide geweldige veranderingen, idaardoor teweeggebracht, vraagt naar meer
en betere praestaties op elk gebied en heil verwacht van de psychotechniek, die tot heden toe bij elk bedrijf verwaarloosd was geworden.
Men loan 'zich niet losmaken van het denkbeeld, dat het zeker wel op -den
weg van den psycholoog ligt met name bij de beroepskeuze de helpende
had te bieden. Van vele -en velerlei mislukkingen weet ieder te spreken
en het twaalf ambachten, dertien ongelukken drukt goed uit, hoe het telkens wisselen bij bepaalde personen hen van de -eerie mislukking naar de
andere brengt.
Het behoeft geen verwondering te baren, 1dat de eerste stoot tot deze
richting uit het praktische land bij uitnemendheid, uit Amerika, kwam.
Toch had Munsterberg reeds een voorganger, eveneens een Amerikaan,
Parsons, die evenwel een anderen weg trachtte ite bewandelen dan Munsterberg.
In zijn „Choosing a vocation" begint hij aldus : „No step in life, unless it
may be the choice of a husband or wife, is more imposant than the choice
of a vocation. The wise selection of the business, profession, trade or
occupation to which one's life is to be devoted and the 'development of
full -efficiency, in the chosen field are matters of the deepest moment to
young men and the public. These vital problems should be solved in a
careful, scientific way, with due regard to each person's aptitude, abil'ities, ambitions, resources, and limitations, and the relations of these elements to the conditions of success in -different industries." *)
Parsons, die zich met sociale problemen bezig hield, noodigde op een
goeden dag in een bescheiden stadsgedeelte van Boston tot een vergadering uit a-lle knapen, die op het einde van het j aar de school wil-den verlaten en ggereed stonden het praktische leven in te gaan. Het was hem
er om to doen tte overleggen, of ze verstandige plannen voor de to-ekomst
hadden. De goed bezochte vergaadering bracht het resul-tact, dat Parsons
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de jongens gemeenschappelijk en speciaal ook elk afzoniderlijk veel kon
meedeelen, wat voor hen geheel nieuw en in hooge mate dienstig was.
Zij waren te weinig op de hoogte met de bijzonderheden, aan de beroepen
verbonden, waaraan ze zich wilden wijden. Zij hadden zich te weinig er
em bekommerd, of ze ook werkelijk ode noodige eigenschappen voor de
bijzondere werkzaamheden bezaten. Op deze wijze ontstond een klein
bureau, dat Parsons in 1908 opende en dat raad gaf voor beroepskeuze.
Voor hem kwam behalve de persoonlijke invloe,d drieerlei in aanmerking.
lo. Een analyse van ide objectieve verhoudingen van de velerlei beroepen in oeconomisch, hygienisch, technisch en -sociaal opzicht. Zoo kon
aan ieder, die inlichtin'gen inwon, materiaal verschaft worden, wat van
hem verlangd werd, en in hoeverre hij uitzicht had, om vooruit te komen.
2o. het wekken van belangstelling bij de scholen voor :deze vragen der
beroepskeuze. De onderwijzer zou, door te letten op de individueele neigingen en vermogens ider leerlingen, den voorarbeid voor de funktiets van
het instituut voor beroepskeuze kunnen l-everen.
3o. en 1dit is voor alles van beteekenis, het verkrijgen van methoden,
waardoor men pers000nlijke factoren met veel grooter nauwkeurigheid -en
veel meer bijzonderheden zou kunnen vaststellen dan alleen een bezoek
bij den raadsman zou kunnen geven.
Parsons liet een reeks vragen schriftelijk beantwoor den. Er werd gevraagd naar gewoonten, gemoedsbewegingen, neigingen en eischen, de
wez enstrekken en de ervaringen.
Er waren o.a. de volgende vragen bij : Hebt ge een duidelljke uitspraak?
Ziet ge de menschen vrij in de oogen? Zijt ge een goad toehoorder? Zijt
ge op de belangen van anderen bedacht? Zijt ge een goed aanvoer-der?
Spreekt ige veel over u zelf? Kunt ge hartelijk lachen? Met welk soort
menschen verkeert ge het liefst? Hoe staat het met uw moed, wanneer ge
u met anderen van uw leeeftij d vergelijkt? Welke wenschen hebt ge, die
ge 't liefst vervulld zaagt?
Parsons gebruikte ook nu en dan het experiment. Hij maakte de bekende methoden van het laboratorium nog eenvoudiger, om bepaalde obj ectieve grondslagen te geven aan de zielkundige analyse met zeer geringe
hulpmilddelen. Zoo onderzocht hij nu en -dan het geheugen door zinnen
van 10-50 woorden voor te lezen en gaf daarna de opdracht ze te herhalen, of we-1 hij mat de sneiheid van het lezen en het schrijven met het
h'orloge, en eindelijk ging hij de londerscheidsgevoeligheid na door in cirkels van verschillende grootte het middelpunt te laten teekenen.
Parsons geeft eenige voorbeeldden, waaruit ik koos „a would-be doctor".
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En jongen van 19 jaar vertelde, dat hij dokter wilde worden. Hij zag
er ziekelijk uit, klein, smal, met ingevallen kaken, vagen blik en een gelaat
zonder uitdrukking. Tijdens het gesprek, .dat meer idan een uur duurde,
glimlachte hij nooit, ,he shook hands like a wet stick". *) Zijn stem was
heesch en onaangenaam en zijn conversatie, behalve als hij directe vragen
moest beantwoorden, bestond ult het voortbrengen van een geluid, als:
,,uh", gevolfgd door „yes, Sir", welk gelukl ontstond, door plotseling ide
onderkaak te laten zakken en den adem unit te stooten zonder de stembanden te laten werken. Hij was in geen enkel yak goed -en had geen speciale
belangstelling. Zijn geheugen was slecht -en bij al de psychische tests, die
gebruikt werden, bleek hij onvoldoende to -zijn. Buiten de school had hij
practisch niets anders gelezen dan kranten. Hij had geen hulpmiddelen
en zeer weinig vrienden. Hij was niet netjes in zijn voorkomen en er ging
geen enkele attractie van hem uit.
Hij wist niets van het leven van een dokter, zelfs niet, dat hij midden
in den nacht soms er uit moest en dat hij boeken in zijn hoofd moest hebben, vol met symptomen en geneesmiddelen.
Hij had al-leen de ambitie iem'and te worden, waarvoor de menschen
respekt zouden hebben en hij meende, dat hij dat doel gemakkelijker kon
bereiken door geneesheer te worden dan op een andere wijze.
Parsons heeft hem ongenadig aan den tand gevo-eld en hij vertelde aan
een ander enkele dagen later, dat de professor zei, dat hij hem met een
lantaarn •zou 'doorzoeken en dit had hij ook gedaan -en hij was er blij om,
want hij had meer omtrent zichzelf geleerd idien avond dan in zijn geheele
vroegere leven en ofschoon het 'nu en dan was, alsof hij medicijnen moest
7nnemen, 'toch was het good en het zou hem flink helpen.
Vooral Piorkowski (,,die psychologische Methodol ogie der wirtschaftlichen Berufseignung) heeft er veel toe bijgedragen, dat de experimenteele methoden op het gebied der beroepskeuze en de daarmede
verkregen resul'taten groote bekendheid hebben verkregen.
Hij stelt voorop, dat de taak -der beroepspsychologie in ide eerste plaats
daarin gelegen is, de gemeenschapppelijke psychologische grondsiagen vast
te stellen voor de voornaamste beroepen en -dan te leeren kennen, waar
en in welke mate speciale geschiktheden geeischt worden.
Aan een voorbeeld van de letterzetters kan aangetoond worden, aan
welke eigenschappen deze moeten voldoen en welk versehil er is tusschen
de machinezetters en de handzetters.
Bij den machinezetter worden z.g.n. ,Gesamtimpulsen" vereischt. Hij
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moet dadelijk het geheele woord, later geheele perioden, als eenheid motorisch overbrengen. Hij moet snel opnemen en bovendien zijn de tijd en
de juistheki der opvatting van gezichtsprikkels met len zonder beteekenis,
die snel aangeboden worden, van gewicht. Daar het manuscript vaak
siecht en onduidelijk is ges-chreven en de zetter slechts vluchtig op het
manuscript kan kijken, moet hij in staat zijn rudimentaire optische prikkels snel en juist te completeeren. Hier komt dus het optisch assimilatievermogen in aanmerking. Er moet zijn een fijnhei.d in de schatting van
ru'imten, om ide ruimten bij het zetten juist te kunnen indeelien; verder
moet de opmerkzaamhe^id blijvend gespannen zijn.
Men spreekt van „die Proletarier im Stehkragen" tegenover de handzetters, die lang niet aan zoovele eischen behoeven te voldoen. Deze werken alleen met de rechterhand (de linker houudt den zethaak vast), zij doen
't in een langzaam tempo. Hierbij is geen snelheid van opvatting noodig
en evenmin de ontwikkeling van ,Gesamtimpulsen". Samenhangende teksten hebben ze bijna nooit, daar deze op de machine gaan. Zij hebben
familie- en zaakaankondigingen -en werken met schrift, dat sterk wisselt in
grootte. De lichamelijke praestaties zijn hier van grooter gewicht, het
houden van tden zethaak geeft vermoeidheid, zij moeten grootere arm- en
.handbewegingen maken en er is noodig een trefzekerheid bij het zoeken
van letters.
Het belangrijke van het machinezetten blijkt look daaruit, dat om 100
bruikbare machinezetters te +krij-gen, -gemiddeld 120 in het vak aangeleerd
moeten worden.
Enkele toelchtingen voor het inrichten en de bruikbaarheid van het psychologischeexperiment mogen hieraan toegevoegd worden, zoowel voor
de rubriek der machinezetters als voor .die van de handzetters. Voor het
meer of minder snel opnemen van aangeboden gezichtspunten, in casu
woorden, gebruikt men den tachistoskoop, waarbij in een spleet het woord
te voorschijin komt -en waarbij men in staat is korter of langer met grootere
of kleinere woorden (ook wel serien cijfers) te exposeeren. Men kan
daardoor nagaan de snelheid van opnemen, den tijd daarbij controleeren
en tegelijk ook op-teekenen, of al of niet vergissingen worden begaan.
Men gev^oelt reeds, dat dit van belang is voor de taak, die aan den machinezetter wordt gesteld. Eveneens is ode tachistoskoop een geschikt
middel van onderzoek, waar het geldt het moeilijk leesbare schrift of de
weglatingen te completeeren. Men geeft dan brokstukken van woorden of
deelen van letters of figuren en laat deze completeeren, waarbij de expositietijd natuurlijk wat langer is dan bij het exposeeren van gewone woorden -en figuren. Voor .de ruimteopvatting en de fijnheid van schatting kan
,
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men den onderscheidsdrempel epalen aan de hand van ruimte-afstanden
van versehillend-e lengte.
Voor den zetter met de hand komt daarbij nog de gewichts-gevoeligheid
en de richtingssohatting, die men kan meter met den kinematometer, de
kinaesthetische vergelijking -van afstanden en de kortschatting. Behalve
ide analyse der waarneming is die der opmerkzaamheid van 'gewicht met
name wat den omvang der opmerkzaamheid betreft.
Wanneer men rekening houdt met de verschillende voorstellingstypen,
clan kan gez egd worden, dat voor de zetters bijzonder gunstig is het
optisch-motorisch type. Verder moeten de reactie- en wilsvormen geanalyseerd worden, speciaal natuurlijk op optische prikkels.
Zoo straks werd gemeld, .dat bij den zetter met de hand ook lichamelijke
factoren een rol speelden. Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden
aan de vermoeidheid van den onderarm bij -blijvende belasting. Voor de
machinezetters zijn van gewicht de zoogenaam,d e ,zuordnungs"-reacties,
de geschiktheid -der vingerbewegingen en de vorming -der ,,Gesamtimpulsen". Sommigen zullen neiging hebben tot groepeeringen, zooals de
Gesamtimpulsen ze tot stand brengen, er zijn anderen, die ook bij vrij
lange oefening tot zulk een impuls niet •omen. De vorderingen, die
gemaakt worden, kunnen gemeten worden door ide vermeerderde
oefening, die verkregen wordt. Uit de proeven is igebleken dat een
oorsipronkelijke aanleg bestond tot het geschikt en juist gro-ep eeren en
,,zuordnen".
Wanneer men de beroepen verdeelt, kan men rekening houden met die
voor welke speciale geschiktheden noodig zijn en die voor welke ze niet
noodig zijn. Men spreekt van niet gequalificeerde beroepen, en andere die
weer aldus worden onderrver^deeld :
1. Ber!oepen, voor wie psycho-physische functies, speciaal •opmerkzaamheids- en reactievormen, in verbinding met een bepaald weerstandsvermogen tegenover vermo ei.dhei.dsverschijnselen, noodig zijn, waarbij het
algemeen intelligentieniveau tamelijk onverschillig is.
2. Beroepen, waarbij noodig is een bepaalde graad van algemeene intelligenti►e, len een bepaalde combinatie van psychische vermogens. In verband met 3 kan er bijgevoegd, dat er niet meer noodig is dan Been ontplooiing van d ie psychische vermogens.
3. Beroepen, waarbij het noodig is beslissingen to treffen, verder organiseeren, het wezenlijke van het onwezenlijke scheiden, onderzoeken en
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eerst-e ondergroep. Zoo moet de textielarbeidster letten op het scheuren
der draden en !dan de gescheurde samenknoopen, daarbij wordt een continue tamelijk gelijkmatige opmerkzaamheid geeischt, waarbij het richten
van de opmerkzaamheid tot een objekt bepaald blijft.
Moeten verschillendemachines tegelijk worden bediend, bij het weven,
het sorteeren van tricots of wol, dan is eveneens teen continue tamelijk gelijkmatige opmerkzaamheid noodig, maar deze werkt 1daarbij distributief.
Moeten, zooals bij -de mengmachines in de wol. spinnerij, verschillende
draden op een spoel worden samengedraaid, dan moet telkens op het moment gepast worden, waarop de spoel vrijwel afgeloopen is, om ze dan
met een snellen greep te verwisselen. Zoo heeft men dan 3 1/2 minuut niet
en een 1/2 minuut juist sterk op te letten. Hier is de opmerkzaamheid in
rhythmische schommelingen, die bepaalld worden -door het arbeidsproces.
Bij de staalgieters en de arbeiders in -de chemische industrie is de opmerkzaamheid over ongelijkkmatige tij-druimten verdecld, schommelend
door het aperiodische arbeidsproces, op vele oogenblikken scherp geconcentreerd. De zuiver fluctueerende, labiele worm van de opmerkzaamheid
is noodig bij een portier van een groot hotel, bij den beambte, die inlichtingen geeft, den employe van een .distributiebureau.
Voor het meten van de opmerkzaamheid gebruikt men de bekende doorstreepproef. Alle e's, of e's -en a's, of e's, a's en o's moeten doorgestreept
worden, waarbij men let op de fouten, die -gemaakt worden, en op de snelheild, waarin het werk gedaan is. Voor ode zoogenaamde distributieve opmerkzaamheid moet men den omvang der opmerkzaamheid nagaan. Dit
geschiedt door den tachis toskoop, men plaatst dan op verschillende plaatsen van het gezichtsveld optische prikkels, b.v. groepen geometrische figuren (cirkels, driehoeken, enz.). Men onderzoekt bij een gegeven expositietijd, hoeveel van deze figuren zijn opgemerkt gewor{den. Er is waargenomen geworden, dat men nooit gelijkmatig beide helften van het gezich°tsveld, R of L, boven of onder kan opnemen, karakteristiek zijn daarbij de
schommelingen, -men bespeurt b.v. op rechts ingesteld de verwaarloozing
van de linkerhelft ien richt dan zijn opmerkzaamheid daarheen, hetzelfde
past boven en onder. Sommige onderzochten vertoonden geen schommelingen en bleven bij rechts of links, boven of onder. Praktisch is dit van
gewicht voor arbeiders met twee weefges toelen, die het noolt zoover brengen, dat ze gelijkmatig goed aan verschillende stoelen kunnen werken.
Bij :de wagenbestuurders komt de wijze van reactie in aanmerking. Ze
moeten bij onverwachte gebeurtenissen snel en goed kunnen rea-geeren.
Munsrterberg hechtte gewicht aan ide berekening der snelheid van de punten, die zich op den weg bevinden, wat minder juist blijkt te zijn.
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Bij de onverwachte gebeurtenissen zijn er sommigen, die met meer wilsenergiie en sneller -en beter werken, anderen die in spanning verminderen
en ook minder praesteeren. In het laatste geval komt er schrik en vetwarring en zijn ze de kluts kwijt. Het spreekt vanzelf dat deze typen niet
deugen. Men leert aan de leerlingen : 1. de grepen voor de bediening, 2.
het schatten van afstand en beweginggen, 3. z nsbedrog bij edit schatten, 4.
het schatten van den gang (om ongevallen, collisies en groot stroomverbruik te vermij den) waarbij 't op evenwichts-, gewrichts-, spier-, tast- en
gehoorsgewaarwordingen aankomt, 5. het kennen en verwijderen van bedrijfsstoornissen, 6. het gewennen aan gevaren, 7. voorschriften en signalen, 8. kennis van -den weg.
Bij de oefening van het gewennen aan gevaren wordt plotseling een
sterke kortsluitingsvlam opgewekt, die zoo lang blijft staan, tot de leerlingen 'de noodige handelingen juist uitgevoerd hebben (electrische kortsluiting of wagenbrand daarmee gesimuleerd). Voor de controle van den
gevaarreactietij-d wordt de chronoskoop toegepast. Voor een deraillement
wordt de standplaats van den leerling plotseling 18-15 c.M. naar beneden
gebracht, dan moet hij ide noodige handelingen bij gevaren verrichten. Alle
ervaren bestuurders voerden volgens Traum de gewenschte handelingen
uit, zonder dat ze ite voren aanwijzingen van een of anderen aard gekregen hadden. Ook worden -met deze proeven bestuurders onderzocht, die
zware bedrijfs.ongeval len veroorzaakt hadden. Zoodra de prikkels kwamen, werden deze bestuurders stijf van schrik, ze stonden zonder beweging, andere vluchtten van hun plaats. Al zijn deze -laatste resultaten niet
bijzonder bewijzend, .daar we bij ervar-ing weten, hoe sterk het psychisch
trauma bij zulke ongevallen niet alleen werkt, maar vooral ook nawerkt,
Loch verdienen de genoemde proeven zeker de volle aan:dacht.
Wat voor de wagenbestuurders noodig is : snel reageeren, geldt ook
voor de ohemische industrieen, die met sterk expllosief werkende stof f en
arbeiden, of enkele mechanische, die bijzonder snelle zagen of persen hanteeren. Het duidelijkst is wel bij den vliegeniier het snelle en juiste reactievermogen.
Men onderschei'dt gewoonlijk het motorische, sensorlsche en het
gemengde reaktietype, waarbij men dus vnl. let op de uit te vo-eren
beweging of wel op den sensorischen prikkel of wel op beide.
De voor de praktijk gewichtige vraag, of een individu snel en zeker
of snel en onzeker of wel zeker maar lanngzaam reageert, wordt al-dus nagegaan. Men laat ide proefpersonen op indrukken van verschillenden aard,
b.v. rood, groen, geel ilicht enz., of iop indrukken, die aan de •verschillende
zintuliggebieden zijn ontleend (gezichts- en gehoorsindrukken b.v.) telkens
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op bepaalde wijze reageeren, b.v. door druk op een bepaalden hefboom
(waarbij bij elken hefboom een -der 5 wingers beholort).
Men meet dan de reactie met den Hippschen chronoscoop, die door electrisch contact met den hefboom in verbinding staat. Op deze wijze kan
men tegelijk het snelle opvattingsvermogen en het overbrengen van impulsen (de reactiesnelheid) meten. Dolor het verschil tusschen den eenvoudigen reactietij.d en den tij-d bij keuzereacties kan men dan elk van deze
beide factoren afzonderlijk leeren kennen.
Hoe kan men nu door het experimenteel onderzoek de onverwachte
prikkels, zooals bij de lwagenbestuur ders, leeren kennen? Wanneer men
zou zeggen, dat een eenvoud ige reactiepro ef voldoende zou zijn, zou men
niet gelet hebben op het gewichtige moment der verrassing. Hiervoor
zijn ingesteld .de zoogenaamde fopproeven. Deze bestaan daarin, dat in
een serie reacties na het voorsignaal de aangekondigde prikkel uitblijft of
een heterogene optreedt, waarop 1de proefpersoon evenmin als bij het uitblijven van een prikkel, mag reageeren. Zeer vaak reageert -de proefpersoon ;toch verkeerd en wordt dan daardoor verward, wat men aan den
tijd der navolgende regulaire reacties kan nagaan.
Beter zouden nog 1de zoogenaamde Tuschversuche zijn. In een serie
regulaire reactieproeven wordt een heftige prikkel, die verrassend werkt,
ingevoegd. Deze is wel te voren aangekondigd, maar komt toch op 't
concrete moment onverwacht. De proefpersoon moet daarop op een bepaalde manier reageeren. Men meent daarmede te verwezenlijken, wat bij
een wagenbestuurder kan voorkomen, hij is in zekeren zin ingesteld op
een of andere toevallige gebeurtenis, die echter in bet concrete geval,
wanneer een kind b.v. tegen den wagen loopt, toch onverwacht komt.
Om nog eenige cijfers te geven. In 1907 werden 2714, in 1908 2686, in
1909 2781 voorbijganggers -door Duitsche trams verwond, 167-170 j aarlijks, die dadeelijk dood ^zijn. Verder jaarlijks nog 3000 passagiers (die verwond of gedood worden, maar waarvan :de schuld maar ten deele bij den
wagenbestuurder berust.
Wanneer men de verschillende personen onderzoekt, dan treft wel een
der opmerkzaamheids- en reactievormen bij de meeste individuen, maar
nu is het de vraag, of deze ook door oefening eene verandering zou kunnen ondergaan. Uit de proeven bleek nu, dat in dit opzicht het belangrijke
feit voor den dag komt, dat ode oorspronkelijke aanleg door alle oefeningsverschijnselen heen steeds meer te voorschijn komt. Als aangeboren eigenschap schijnt ieder individu een bepaald rhythmus -en een bepaald tempo
eigen te zijn, waarbij men kan constateeren, dat ze niet door oefening kunnen verdron-gen worden. Het indiviidu bereikt zijn hoogste praestatie al-leen
,
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in de hem van nature gegeven opmerkzaamheids- en reactievormen.
Dit is duidelijk bij de verschillende soorten geheugen: het oog, het oor,
de beweging der spraakspieren of der schrijvende hand. Op selke wijze
kan -elk type zich een hoeveelheid geheugenmateriaal inprenten, maar
de psychische energie, -die nood ig is, is verschillend al naar gelang den
,

aanl.eg. De tijd van het leeren, gemeten naar Aden tijd van den ex positie duur en het aantal herhalingen, vermoeidheid {der prolefpersonen en
verdwijnen :der geheugensporen is zeer verschillend. Is het type maar
zwak aanwezig, dan kunnen de opmerkzaamheids-, reactie- en geheugenvormen tot zekeren graad in elkander overgaan.
Veel aandacht is ook geschonken aan de monotonie van den arbeid.
Sommigen vertoonen bijzon^derheden, wanneer •dezelfde handeling,
dezelfide opmerkzaamheidsspanning, dezelfde wilsinspanning nog eens
verlangd wordt. Er is een grootere inspanning noodig, om hetzelfde proces nog eens door te maken, de psychische geschik-theid
is dan beslist Beringer. Nog sterker komt :dit voor -den dag, wanneer het
proces op gelijkvormige wijze vrij lang moet herhaald worden. Het wordt
dan voor ;de opmerk zaamheid steeds moeilijk.er -dezelfd.e innerlijke reactie
te volbrengen, het onbehagen stijgt en wordt ten slotte onverdraaglijk.
Er is nu een andere groep van menschen, yoor wie het doorleven van
een handeling in zekeren zin als een voorbereid ing voor de herhaling kan
beschoawd worden, als een innerlijke oefening van een bepaalde instelling. Men ziet dan dit gebeuren, dat de verrichtingen niet alleen steeds
beter gebeuren, maar ook met steeds geringere wrijving, terwijl het 'lustgevoel vermeerdert. Als voorbeeld van monotonic bij ;den arbeid het volgende :
In een fabriek zijn er ver-schillende invloeden merkbaar door het samenwerken. Er zijn langzaam reageerende en snel reageerende groepen,
terwijl daarentegen nog een middelgroep kan aangenomen worden. Wan•eer deze ddrie af-deelingen in een groep te samen werken ziet men het
volgende gebeuren. De langzaam reageerende individuen worden tot het
niveau van het gemiddelde opgetrokken, terwijl omgekeerd de snelle
werkkers en de snel reageerenden in tempo +v.ers lappen en ook het ge-midtdelde naderen. Men heeft nu gemeend, dat men goed zou doen, om hierbij
het voorbeeld van het Mannheimer schloolsysteem te volgen. In Berlijn
en Hamburg zijn immers de begaafden in klassen bijeengebracht en men
schijnt ondanks de bezwaren daaraan verbonden, daarmede goe-de resultaten te bereiken. Zoo zou men naar analogie daarvan de snelle arbeiders
in een groep bijeen kunnen brengen om daardo-or meer arbeidspraestatie
te verkrijgen. Men begrijpt, dat men dan ook door bet experiment zou
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moeten uitmaken, wie tot ide verschillende categorieen behooren, om ze
daarna te schiften en de groepen bijeen te brengen.
Een arbeider in -de Brac Cormick--werkplaatsen te Chicago had er voor
te zorgen, dat een automatische machine bij het neerdrukken een gat in
een metalen reep sneed en daarvoor moest hij altijd nieuwe metalen reepen
langzaam vo-orwaarts schuiven. Alleen wanneer de reep niet de juiste
plaats had bereikt, kon hij door een hefboom de beweging uitschakelen.
Hij maakte dagelijks ongeveer 34000 bewegingen en deed dit reeds 14 jaar.
Om experimenteel den invloed van de monotonie te onderzoeken werd
door Munsterberg met meer dan400 mannelijke studenten in de psychologie de volgende proef gedaan. Er werden reeksen van 20 woorden gebruikt, waaronder telkens 9 of 10 of 11 woorden uit een enkele begripsgroep waren genomen, b.v. bloemen of steden of lichaamsdeelen of wilde
dieren of dichters, enz. De overige 11 of 10 of 9 woorden van elke reeks
waren echter zonder innerlijk verband en zonder gelijkenis. De gelijksoortige woorden waren in bonte reeks door elkaar gemengd. De proefpersonen moesten nu bij 't aantoonen van een reeks woorden alleen op den indruk, zonder te tellen, beslissen, hoe zich de gelijksoortige tot dezelfde
groep behoorende woorden volgens het aantal tot de ongelijksoortige
verhielden. Eenige proeven werden ook volgens het schema gedaan, dat
twee gescheiden reeksen werden gelezen, waarin in de 2e reeks ,een grooter of kleiner aantal woorden der eerste reeks werden herhaald. Ook daar
moest -door schatting alleen beslist worden of de woorden, die herhaald
waren, de meerderheid hadden of niet. Bij elk experiment werd het oordeel gericht op de gelijksoortige, in zzekeren zin alzoo zich h erhalende
begrippen en in betrekking tot deze gevraagd, of haar aantal grooter, gelijk of kleiner was dan het aantal der ongelijksoortige woorden. De proeven waren zoo ingericht, (dat, wanneer de antwoord en goed waren uitgevallen, 40 pCt. het oordeel ,gelijk", 30 pCt: het oordeel ,kleiner" en 30
pCt. het oordeel „grooter" gegeven hadden. Ze waren alzoo volkomen
symm-etrisch. Bij de berekening der resultaten werden de gelijkheidsoordeelen gehalveerd, en men rekende ze voor de helft bij de grootere en
voor ide helft bij de kieinere oordeelen, zoodat nu -door het eerie cijfer der
gr.00tere oordeelen de ,Gesamttendenz" van het individu gekarakteriseerd
kon worden. Werden de honderden individuen vergeleken, dan bleek, dat
voor het gezamenlijke auditorium als geheel de neiging aanwezig was het
aantal gelijke begrippen te onderschatten. Het meerendeel der studenten
had alzoo een sterkeren indruk van de verschillende objecten dan van de
gelijkende of in zekeren zin gelijksoortige. Maar deze neiging vertoond,e
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zich in verschillemde graden en bij ongeveer '/ 4 overwoog de omgekeerde
,

neiging. Zij namen alzoo levendiger het gelijksoortige waar.
Nu lcwam ide zelfanalyse te hulp. Ieder moest aangeven, hoe hij zich in
't leven ten opzichte van de vraag -der monotonie verhiei.d. Gevraagd
werd, of in de kleine gewoonten van het leven men meer van de afwis•seling of meer van de gelijksoortige .herhaling hield bij de -dagelijksche maaltij-den, wandelingen, enz., dan hoever hij er toe •neigt bij een groot werk
gelijkmatig te blijven en hoever hij de voorkeur geeft aan aTwisseling, in
hoeverre hem ,de gedachte welkom of onwelkom zou zijn, dat de bero epsarbeid steeds weer hetzelfde zou brengen en -eenige dergelijke vragen.
Nu werden de resultaten der zelfwaarnemingen in betrekking gebracht
tot de r-esultaten van die experimenten. Er bleek, tegenovergesteld aan
hetgeen werd gemeend, dat juist zij de herhaling haten, -die de herhaling
het minst waarnemen en .dat iomgekeerd, die, Welke van de gelijkvormige
indrukken een levendig gevoel hebben en ze volgens het aantal zelfs overschatten, de herhalingen in 't leven aangenaam vinden.
Nu heeft Rauschburg dit gevonden : Wanneer een serie cijfers voor zeer
korten tijd voor het oog geexposeerd worden, remmen de gelijke getallen
elkander, zoodat twee gelijke getallen maar eenmaal opgevat worden.
Snel op elkander volgende indrukken, die op ^elkaar gelijken, hebben de neiging elkander te remmen, of met -elkaar te versmelten. Men spreekt dan
van een voorbijgaande uitputting van de psychophysische dispositie voor
een gebeurtenis. Deze kan nu bij verschillende inidividuen, verschillend
sterk ontwikkeld zijn. Sommigen krijgen een indruk, en zijn eerst buiten
staat denzelfden indruk nog eens inner lijk te verwerken. Bij anderen is
er een innerlijke voorbereiding voor de opvatting van dde komende gelijke
gebeurtenis.
Bij de genoemde experimenten zal ide eene groep het aantal gelijke
woorden onderschatten, terwijl bij hun aanleg vele woorden eenvoudig gerem d worden en bijna onopgemerkt blijven, terwijl ;een andere groep 'het
aantal gelijkende woorden zal overschatten.
Moest nu een arbeid worden verricht, waarbij geen enkel lied van een
op herhaling berustende reeks ongestraft mag overzien worden, een volkornen opvatting van elk afzonderlijk lid alzoo noodzakelijk Is, dan is het
-duidelijk, dat ideze beide groepen personen zeer versehillend moeten reageeren. Zij, die gemakkelijk dezelfde indrukken :opvatten, zullen zonder
moeite en met innerlijke vreugde de herhaling beleven. De anderen juist
niet en deze innerlijke kwelling is blijkbaar -de narigheid, wat zulke menschen de -monotonie bij hun beleven en hun werk noemen.
Men zou dus kunnen experimenteeren, of een bewustzijn under -de mo,
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notonie zal lijden of niet. Gelijkvormige arbeid moet dus door mannen en
vrouwen worden verricht, -die psychophysisch voorbereid zijn voor een
gemakkelijke opvatting -der zich herhalende indrukken. Zij, die in tegengestelde richting reageeren zijn ook nuttig, daar vele industrieele arbeid,
speciaal in onzen tij-d -der automatische machines, een snelle, vaak rhythmische wisseling tus schen praestaties van verschillenden aard eischen,
waarbij dus de anidere categorise er gunstiger voor staat.
-

,

In Amerika wordt druk gebruik gemaakt van de telefoon. De Bell Telephone Company heeft 16000 telephoonjuffrouwen in dienst. Een groot
aantal moeten binnen het eerste half jaar ontslagen worden.
Munsterberg bestudeerde Aden dienst in de Centrale en begreep, dat het
hi-er niet goed zou zijn, het telefoonbedrijf als zoodanig in 't experiment te
herhalen, maar dat het juister was, de geheele functie in hare 'bestanddeelen te ontleden en het onderzoek in te stellen op een geheele reeks elementaire verschijnselen.
Het onderzoek richtte zich op geheugen, 'opmerkzaamhei.d, intelligentie,
nauwkeurigheid en snelheid. Een klasse van meer dan 30 meisjes werden
eerst 2 getallen van 4 cijfers,1dan twee van 5, twee van 6, tot ten slotte van
12 langzaam voorgelezen en gevraagd, zoodra een signaal werd gegeven,
ze op te sschrijven. Dit als geheugenproef. De opmerkzaamheidsproef bestond daarin, om in een verhaal -een bepaal,de letter door te streepen. In
een nieuwe courant moest elk meisje op een gegeven signaal in 6 minuten
alle a's met potlood doorstreepen. Na elke minuut werd een kloksignaal
gegeven en dan moest een streep worden -gezet. Enkele streepen veel door,
maar springen ook veel over, andere vergissen zich nooit, maar komen
langzaam vooruit. Enkele komen wel eerst langzaam vooruit, maar blijven van de 2e of 3e minuut aan gelijkmatig op hun praestatie-niveau. Andere beginnen redelijk goed, maar na 3 of 4 minuten wordt de opmerkzaamheid minder en het aantal opgemerkte letters wordt steeds kleiner of
het aantal onopgemerkte, overziene, wordt steeds grooter. De derde proef
Bing over de intelligentie. Een reeks woorden in paren wordt toegeroepen, waarvan -elk paar twee begrippen geven, die .logisch bij elkaar behooren. Later wordt een -der woorden weer genoemd -en de proefpersoon
moet het bijbehoorende woord reproduceeren. Gebruikt werden 24 paren
logisch verbonden woorden. De nauwkeurigheid en de ruimte-onderscheidigig werden daardoor gemeten, dat ieder eerst de breedte, dan de lengte
van een folioblad door potloodpunten moest halveeren, de bewegingssnelheid zoo, dat ieder van een slagsignaal tot een ander, dat 10 sec. later
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volgde, zooveel mogelijk zigzagbewegingen van bepaalde grootte met het
potlood op h et papi er moest maken.
Na ode klasseproeven werden in+dividueele proeven gedaan. Ieder meisje
moest een pak van 48 kaarten zoo snel mogelijk in 4 hoopen sorteeren en
de tijd werd met het 1 / 5 sec. horloge gemeten. leder moest in den rhythmus
van metronoomslagen met het potlood 1drie verschillende punten op de
tafel trachten te treffen. Aan ieder -der 3 plaatsen was een blad schrijfpapier gefixeerd met een fijn kruis in het midden. De potloodpunt moest
het kruispunt der lijnen treffen en 'de potloodpunten op het papi er toonden
dan aan, hoever de bewegging van het , doel was verwijderd. Een der bewegingen verlangde de voile strekking van de armen -en twee andere
bewegingen konden met half gebogen arm worden uitgevoeerd. (juiste gaten
in het schakelbord ! ). De laatste proef bestond daarin, dat 6 woorden
werden geroepen als prikkelwoord, waarop ,een reactiewoord moest worden geassocieerd, gemeten met het 1 / sec. horloge.
En nu de resultaten. De eenvoudigste manner was voor elk der praestaties een plaats in ^de rij te geven. Dezelfde candidate, -die bij de geheugenproef de 7e plaats had, stond wat de doorgestr eept e letters betreft op
de 15e, wat de :letters, die overzien waren, betreft, op de 3e, de verwerkte
logische begripsparen op de 21e, nauwkeurigheid -der ruimteschatting op
de lie, associatietij-d 16e plaats en sorteertijd 6e. Daarvan werd 't gemiddel-de genomen.
Nu werden vergeleken de praktische resultaten, -die verkregen waren,
nadat 3 maanden verl:oopen waren. Het resultaat was over 't geheel bevredigend. De wat sceptische telefooncommissie had -en^kele telefoonjuffrouwen ;er onder gemengd, die flink waren en reeds lang dienst Madden,
zonder dat Munsterberg het wist. Nu bleek werkelijk, dat deze meisjes
bovenaan stonden. In alle proefreeksen waren ze onder de 5 besten en
haar gezamenlijke praestaties bracht ze bovenaan. Voor alles belangrijk
was, dat de slechtsten in rang bij .de proeven ook in den praktisohen dienst
langzamerhand als ongesch'ikt (ze verdienden reeds 70 M. in de maand)
herkend en uit ,den dienst lontslagen waren. Maar er waren uitzonderingen.
Ben stond tamelijk laag en was toch flink. Twee anderen met zeer goede
uitkomsten werden voldoende genoemd. Maar factoren als minder goede
gezondheid, buitengewone vlij -t en energieke wil kunnen invloed hebben.
Het resultaat was in elk geval volkomen voldoende, om de telefooncommissie op te wekken, de proeven nader te completeeren.
Een ander voorbeeld:
Een p5otloodfabriek geeft aan, dat de arbeidsters in een afdeeling steeds
met een greep een dozijn !potlooden moeten oppakken, niet meer en niet
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minder. Velen leeren dit dadelijk spelend en verdienen hooge loonen.
Anderen leeren het nooit, hoewel ze zich voort:durend hebben geoefend.
Worden deze laatsten in een andere afdeeling overgenomen, waar ze gomplaatjees met zorg moeten opbrengen, om de potlooden te kunnen stempelen, dan blijken ze vaak zeer flink te zijn, -ofschoon het werk groote
nauwkeurigheid eischt.
Somis zijn er werkzaamheden, die schijnbaar weinig van elkaar verschillen, waarvoor toch verschillende indiviidulen noodig zijn, omdat er ongelijke psychische functies bij in het spel zijn.
In de afdeelingen van een fabriek, waar afgerekend wordt, is een groot
aantal meisjes bezig, briefjes, waarop de afrekeningen der loonen staan,
bij andere briefjes te schikken, waarop de afzonderlijke stukken verrekend
zijn. Van elk wordt verlangd, de briefjes zoo snel mogelijk nit te zoeken.
Meisj es, die daarvoor gesehikt zijn, bewegen de briefjes zoo snel, dat
remand, die er bij 'staat, Been enkel getal kan lezen toch blijkt, dat nauwelijks een fout op de 10.000 begaan wordt.
Ben tweede- werkzaamheid echter verlangt, dat van de briefjes, zoodra
ze geordend zijn, het getal zoo snel mogelijk op een telmachine wordt
overgebracht, waarvan de toetsen als die van een schrijfmachi.ne werken,
en nu blijkt, dat de meisjes, -die bij het sorteeren het snelst, betrouwbaarst
zijn zonder fouten te maken, voor het snelle overbrengen op de toetsen
der machine vaak geheel onbruikbaar zijn. Ze drukken de verkeerde toetsen en maken fouten bij het overbrengen -der som van de machine op het
papier. Omgekeerd zijn de beste werksters op de telmachine, vaak onbruikbaar, langzaam, onnauwkeurig en onbetrouwbaar bij de sorteertafels.
In den Commissiehandel voor Boeken zijn verschillende geemployeerden met verschillende functies.
Wie de boeken uitgeeft moet onduidelijk handschrift kunnen ontcijferen
resp. onnauwkeurige bestellingen completeeren. Het onderzoek door optische assimilatieproeven, boven besproken bij de letterzetters, kan bier van
dienst zijn. Praktisch kan men verder een ouden catalogus laten nemen
en nadat men eenige bladzij den heeft laten doorkijken de treffermethode
toepassen, om na te gaan, wat men nog in 't geheeugen bewaard heeft aan
titels of schrij-vers. De methodde van Ebbinghaus kan gebruikt worden, om
na te gaan, of men in staat zal zijn onduii ►delijke bestellingen juist en snel te
completeeren.
Wanneer men moet naslaan in den catalogus dan moet men tweeerlei
onderscheiden : het werk, dat men verricht tot op het moment, waarop men
de go ede bladzij-de heeft opgeslagen en dan het zoeken van den titel op
deze bladzijde. Bij het eerste werk zijn er weer twee factoren : het -snel
,

,

,

,

,

123
ombladeren der bladzij.den (te onderzoeken -door mididel van den tachistoskoop) en het letten op de letters, die aan 't hoofd van elke bladzijde gedrukt staan (te onderzoeken -door talrijke proeven met tij+dmeting). Sommigen kunnen dadelijk den titel vinden, anderen moeten telkens met den
vinger bijwijzen, dit geeft groote verschillen, wat ook oeconomisch van
belang is.
Een goed geheugen voor de bijzondere wenschen -der klanten zou het
best kunnen onderzocht worden door speciaal gerichte associaties en na te
gaan of deze in 't geheugen blijven.
Degene, -die de geleverde boeken moet verge-lijken met het bestelbriefje
en de verkeerde weer terugzenden, de ontbrekende door een nieuw briefje
moet aanvragen -en ze ten slotte moet wegen, moet aan dezelfde eischen
voldoen als de bovengenoemde.
Een bijzondere plaats heeft de geemployeerde, die het 'bestelbriefje van
den eerste krijgt, hij heeft circa 3000 verschillende boeken onder zich in
alphabetische orde gerangschikt in rekken van 6 of 7 etages en moet de
boeken -zoo snel en nauwkeurig mogelijk uit de vakken halen. Daarvoor
moet het geheugen voor plaats worden bepaald. Men laat menschen, die
zekeren tij'd in zulk een af,deeling hebben gewerkt, 'in 't half donker, waarbij ze wel de boeken, maar niet de titels, kunnen onderscheiden, een bepaald aantal boeken aangeven en men gaat dan na door -den tijd, die daarvoor gebruikt werd en de verkeerde boeken die gepakt zijn, in hoeverre
hun kennis van lde plaatssing automatisch is geworden.
Ten sl'otte is er een zgn. ,Verschreiber", van wien zeer veel afhangt,
daar hij eenerzijds moet weten, anderzijds een vooruitzienden blik moet
hebben, om na to gaan wat gaat of zal gaan. Hij moet kunnen beschikken
over een goed geheugen, een fijn invotelingsvermogen, snel associatievermogen en een go ede combinatiegave hebben.
Zoo naderen we de hoogere beroepen. Behalve de physische en moreele
eigenschappen boezemen speciaal de intellectueele eigenschappen belang
in. Volgens Piorkowski komen de verschillende denktypen en het ver^mogen tot ssynthese, zoo bijzon'der gewichtig voor alle hoogere beroepen,
het best uit in het combineeren, welk denkproces zoowel de mogelijkheid
tot aanschouwelijk en phantas!ielijk denken als tot helder en praegnant
denken geeft.
Vooral de methode van Masselon is hier van waarde. Drie woorden, die
met elkanhder in causaal verband staan, waarbij of een oplossing of verschillende mogelijk zijn. In het laatste geval vraagt men naar hetgeen
het meest voor de hand list, dan wat het meest origineel is en ten slotte
alle causaal mogelijke verbindingen.
,
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gevallen ruiter: -- is maar voor een oplossing geschikt.
bij
Paard
redding: --- is vatbaar voor 5
aansluipende moordenaar
Spiegel
op-lossingen.
a)

de aansluipende moordenaar wordt in den spiegel ontdekt en zoo
redding;

b)

de aansluipende moordenaar ziet zich zelf onduidelijk in -den spitgel, denkt dat het een ander is en vlucht;

c)

de aansluipende m'oordenaar ziet zich zelf in den spiegel, wordt
bang voor zijn gezicht, dat veran►derld is, of het wordt hem unheimlich en hij keert terulg;

d) de aansluipende moordenaar stoot tegen -den spiegel, deze valt en
-door het lawaai ontwaken de menschen ;
e) iemand overvalt een meisje, steekt met een dolk naar haar, maar
daar zij juist op die plants een spiegel draagt, steekt hij alleen in
#den spiegel, daarbij breekt de punt van den dolk of en het meisje
wordt gered.
Volgens de ervaring zouden alleen de geestelijk beweeglijken en intelligenten in staat zijn alle of bijna alle verbindingen te maken, terwijl de
niet lntelligenten bij de eenmaal gevonden oplossing blijven, hun ontbreekt
het aanpassingsvermogen, beweeglijkheid en scherpte van den geest, die
noodig is om ze alle te vinden.
Hierdoor komt ook het , denktype te voorschijn. Sommigen namen den
kortsten, praegnantsten en logisch scherpsten weg, anderen de phantastischen, subj ektieven en origineelen weg. Een subjectieve kop met phantasie
en ni.euwe invallen z-ou volgens Piorkowski geen astronoom en een rustige,
zakelijke, een objectieve geen theoloog of tooneelspeler moeten worden.
Is het combineeren voor de bero epspraktijk van belang? Een voorbeeld
van de beurs : De effekten staan hoog, pl(otseling komt het bericht van
het uitbreken van een oorlog. De combinatie is nu alzoo : oorlogsverklaring algemeen gevaar voor oorlog sterke bedreiging der oeconomische ondernemingen vermindering van de waarde -der effekten.
Een 2e combinatie : oorlogsverklaring veldslagen verwonden sterke behoefte aan geneesmidddelen goede verdienste voor de fabrieken
van geneesmididelen stijging van de aandeelen dier fabrieken.
Er zijn ook beroepen, waarbij het er op aankomt, de veelheid der mogegel,.'ke combinaties zoo omvattend mogelijk te. overzien. Het sterkste
voorbeeld is de werkzaamheid van dendetective. Enkele feiten -zijn hem
gegeven, waaruit hij een verband moet construeeren. De tegenpartij zal
,
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de handeling zooveel mogelijk verborgen hebben, hij mag niet ass-ociatief
de waarschijnlijkste verbin►ding voilgen, maar hij moet rekening houden
met alle mog elijkhe'den en continue, nieuwe mogelijkheden opstellen.
Nog een ander ondersch-eid tusschen de verschillende menschen vormen
het subjectieve en objectieve type. Binet vond verschillende typen bij
beschrijving van een plaatje. lo. besclireel eenvoudig bijzondere inhouden
en leiten van het beeld ; 2o. observeer de -en trachtte het waargenomene
tot een geheel te verbinden, waarbij ter wille van het verban-d ook veel er
bijgevoegd werd ; 3o. gaf een gevoelsreaktie op het geziene ; 4o. ging toelichten en verklaren, gebruikmake nd van de reeds aanwezige kennis (type
descrepteur, observateur, emotionel, erudit). Later sprak Binet alleen van
het type observateur en imaginatif tegenover het nuchter beschrijrvende,
het phantastisch en reflecteerend type. Men vond -dit ook big de psychologie -der getu.igenis. Ook bij onderzoekingen over het mathematische denken : Poincare vond een geometrisch-intuitief en een analytisch-logisch
,

,

,

,

type.

De subjectiviteit of objectiviteit is voor het beroep van groot gewicht en
men meent ze 'met de bovengenoemde methoden tamelijk exakt te kunnen
vaststellen.
Vraagt men nu ten slotte, of geen ernstige kritiek kan uitgeoefend worden op het meegedeelde, dan mag men zeker bevestigend antwoorden, al
mag niet vergeten worden, dat men 'nog in de periode van tastend zoeken
verkeert. M. I. is het niet of Parsons of Munsterberg, maar Parsons en
Munsterberg, het gemoedelijke eenerzijds en het experiment anderzijds.
Er is een groote afstand tusschen theorie en praktijk, dat voelt ieder
die het bovenstaande ^heeft doorgelezen en niet reeds direct alles voor
,,onzin" theeft uitgemaakt. De schei^ding in de beroepen is kunstmatig. De
werkelijk-heid stelt sours hooge eischen bij lagere en minder hooge bij
hoogere beroepen: denk aan een kleinen winke-lier in koloniale waren
en een biblioth'ecaris (Baumgarten). Ook zijn de antwoorden op de
questionnaires niet te vertrouwen.
Van een onderzoek naar de moreele eigenschappen, naar Aden wil (overwinnen van moeilijkheden!) wordt niet gesproken en zouden die geen
grootere waarde hebben dan de in tellektonderzoekingen? Kan men de eerzucht meten yen in getall-en uitdrukken? Zoo zijn er nog heel veel vragen
te stellen, maar we moeten niet onbillijk zijn en aan de j eugdige weten=.
Schap van het onderzoek naar de beroepskeuze „fair chance" geven.
,
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AANTEEKENING VAN DE REDACTIE.
Voor hen die geen Duitsch of Engelsch lezen, geven wij de vertaling van
den vreem.den tekst in het Hollandsch.
Biz. 107. „Door zulk een zuiver wetenschappelijke beschouwing (die der
moderne paedagogische psychologie) wordt, zooals vanzelf
spreekt, de gewone, op bepaalde gegeven levensverhoudingen
rustende beschouwing op geenerlei wijze van haar waarde beroofid. Al bezitten wij ook de voortreffelijkste paedagogische
psychologie, toch zullen wij nooit wenschen, dat , de onderwijzer
ieder -oogenblik tegenover den leerling de aan de werkelijkheidd
vreemde, kunstmatige beschouwing van den vakpsycholoog
kiest. In het klasselokaal is het meestal beter, dat hij steunt op
zijn tact en zijn belangstelling, dan op zijn theoretische kennis
van kinderen, wanneer 'hij met een bepaaldd kind te handelen
heeft. Ieder standpunt heeft zijn eigen bijzondere beteekenis en
ook in het -dagelijksche leven wisselen bij ons vaak innerlijk
begrijpen en oorzakelijk verklaren in de beschouwing onzer
medemenschen met elkaar af."
Blz. 109. ,;teen stap in het leven, behalve die der keuze van een echtgenoot, is van meer gewicht dan ide keuze van een beroep. Het
is een zaak van het hoogste belang, 1dat men ten aanzien van
het 'beroep, ambt, vak of de bezigheid, waaraan men zijn leven
zal wij.den, een wijze keuze doet en tracht op het gekozen terrein :zijn krachten tot voile ontwikkeling te brengen. Deze
levenskwesties behooren opgelost te worden op een zorgvuldige,
wetenschappelijke wijze, waarbij behoorlijk rekening gehouden
wordt -met de bekwaamheid, geschiktheid, vaardigheden, neigingen, ►hulpbronnen en beperkingen van elk persoon in 't bijzonder
en de verhoudingen dezer elementen, tot de voorwaarden voor
welslagen in verschillende bedrijven."

Aan de Leden der Vereeniging voor
Christelijke Paedagogiek.
Het ledental heeft zich in den laatsten tij'd sterk uitgebre:ld ; toch zouden wij gaarne zien, dat er nog meer leden toetraden, ook ult andere kringen dan van hen, die bij 't onderwijs werkzaam zijn ; onze leden dienen
't lager-, middelbaar- en hooger onderwijs ; waar blhjven echter de predikanten, kooplieden, d-okters, enz.?
Zouden wij onzen leden mogen verzoeken de ontwikkelde ouders van
hun leerlingen op onze Vereeniging en ons Tijdschrift te wijzen?
Er is nog gelegenheid het Paed. Tijdschrift volledig to ontvangen, ook al
zijn ,de eerste 3 nummers verschenen. Gaarne wacht ondergeteekende dus
nog opgaven van nieuwe leden.
Aan de velen, die mij om inlichtingen vroegen, bericht ik, zooals reeds in
0. V. is geschied, dat het adres van onzen Penningmeester is : A. M. C. G.
Knottnerus, Maliesingel 67, Utrecht.
De contributie ad 12.50 kan men aan hem zenden, niet aan den Secre-

taris natuurlijk.
De leden, die meer betaalden, verzoeken wij dringend hun contributie
niet te verminderen.
Mochten de contributies niet geregeldd binnenkomen, dan zal de Penningmeester in den loop van dit jaar er over beschikken per kwitantie, met
inningskosten verhoogd.
Wie als abonne 'zijn abonnement heeft betaald, kan f 1.50 aan den
Penningmeester terugvragen, doch wij verzoeken dringend dit, als 't
eenigszins kan, niet to doen, daar onze Ver. voor -elk -nieuw lid 11.50 bijpast en gaarne met deze propaganda nog een tijid voort zou gaan.
Natuurlijk ontvangt ieder, die zich nu opgeeft als lid, 'het tijdschrift
gratis.
Wie zijn abonnem-ent 'dit jaar voluit betaalt, ontvangt het volgend jaar
het tijdschrift ook gratis, maar geve zich nu reeds als lid op, om verwarring te voorkomen. Een abonne, die zich niet bij muj opgeeft, blijft f 4
betalen. De ledenlijst wordt zoo nauwkeurig mogelijk bijgewerkt; mochten er nog verkeerde adressen -zijn, dan verzoek ik beleefd om bericht.
Den leden, die op mijn vraag in 0. V. antwooridden, zeg {ik hiervoor harte'lijk dank.
Nog steeds zoek ik naar het adres van S. STEENSMA, Reeweg, Dor-
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drecht, aldaar niet meer bekend, en C. DE KRUIJF, vroeger to Achterveld,
G1in'd-horst. Wie weet van -deze heeren hun adres?
Wie beslist perso-onlijk antwoord verlangt, smite toch een postzeggel in
voor antwoord.
R. DIJKSTRA, Secretaris.
Pastorie Hemnien.

PSYCHOLOGIE
DER SCHOOLGEMEENSCHAP.
I. Wat is Psychologise?
Stel u voor, scherp en intens, een uwer 'leerli-nigen, liefst een, die om een
of anndere reden uw aan!dacht trok. Stel u dat kind voor in een ttypisehe
houding, in karakteristieke gelaatsuitdrukking of in voile actie. Of als
ge meer uw -element vindt in de wereid der klanken herinner u 1dan van
dat kind een spontane uitro ep of hartelijke lach.
Is het u gelukt? Ge hebt dan in gedachten voor u een ziele-citing.
Immers, wat daar trilt in de stem, wat daar glanst in het oog, wat daar
vibreert in het lichaam en wat daar spant in de spraakorganen, dat is het
leven: de levende ziel.
Ge hebt dan voor u een object der psychologie, teen voorwerp van
onderzo.ek en kennis. Psychologie houdt zich bezig met de levende ziel.
De indruk, die ge thans hebt van die ziele-uiting, is echter nog geen
wetenschap, geen kennis in den strengen zin van het woord, maar 't is een
impressie, een subjectieve indruk. Deze impressie is fijn, karakterist7iek.
Ge verkrijgt ze niet door nadenken, maar bij intuitive. Ze nadert meer het
gebied der kunst, (dan dat der wetenschap. Ge kunt uw impressie dan ook
alleen mededeelen door middel van .de kunst.
De psychologie maakt idankbaar gebruik van al wat de Heilige Schrift,
de geesteswetenschappen en de kunst over haar object (de ziel) mede-deelen, ►doh het is Naar niet om relligie, om wijsbegeerte of om kunst te
doen. Haar ideaal is heldere, objectieve kennis van het zieleleven.
We laten thans rusten de strij,dvraag onzer dagen over de waarheid,
en de waarae en het nut onzer kennis en over hare plaats in ons leven.
We laten this odk rusten de vraag over de waarde ► der psychologie voor
ons onderwijs. Waar we door ions onderwerp geboinden zijn om aan Naar.
onze aandacht te besteden, en waar haar teere, isubtiele object (de ziel)
ail onze denkactiviteit vordert,1daar beginnen we liever met den oorsprong
van ons nadenken, met de „moeder der wetenschappen" : de verwondering.
Newton verwonderde zich over het val len van een appel; hij begon na
te denken, te onderzoeken, te onderscheiden -en hij kwam tot ide kennis
der vaiwetten.
James Watt verwonderde zich over het opklapperend ' deksel van
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Nloeders waterketel en veranderde door zijn uitvindiing het aan'zien
der werelld.
Psychologie
kennis der zi-el
geboren uit zulk een verwondering
over de ,ziel van een mensch
kan niet onvruchtbaar zijn.
Wie echter begint met zich voor te sttellen een abstracte, zwevende ziel,
een zuiver „Gedanken-ding", en daarover op grond van de gegevens der
H. S., -der wijsbegeerte en van een systeem van psyoho-logie begint te
redeneeren, verloopt spoedig in ijdele speculatie, in ►duffe kamerggeleerdheeid. Wanner de psychologise wordt losgemaakt van hare levende
objecten, loopt ze dood in de redeneerku-n+de van den mensch.
Maar zoodra de psychologie terugkeert tot het voile leven, dan wordt
ze overwelldigd door (de veelvormlghe ►i► d en de diepte -der levende ziel.
Om de stof meester te worden moesst ze gaan splitsen ieder beo'efenaar
nam een bepaalde zielsverschijning in ondierzo,ek en zoo kregen we de
psychologie van het kind en van den volwassene, van volken, van zwakzinnigen van ldieren, van karaktertypen; en verder een psychologie van
de religie, van ide taal, van het sexueele leven, enz.
In deze splxttsing is een groote, ontwikkeling der wetenschap te zien.
y

II. Psychologie van gemeensohappen.
Dit is wel een der jongste takken van de psycholagryie. Van bet mndiviDduueele leven kwam men tot het groepsleven.
Nemen we als vooi beeld een scherp geteekende groep : de Westkappelaars. Ieder bemerkt in den omngang met hen sprekende Wes;tkappelsche ziele-4eigenaardighteden. Wie hun gemeenschap wil bestudeeren, gaat
vragen naar hun afkomst, taal, religie, zeden en gewoonten, sociale positie,
arbeid enz. en hij dient in te leven 'in hunne samenleving, om zoo de
algemeenne psychische trekken, waardoor ze zich onnderscheiden van
andere gemeenschappen, na te speuren.
Men komt bier niet klaar met een abstract begrip : ziel.
Evenmin heeft ►men genoeg aan de beschrijving van den toestand en de
vermogens van een Westkappelsche 'ziel. De ontwikkeling en de uitingen
der ziel moeten evengoedd nagegaan worden. En ►eindelijk : men heeft niet
genoeg aan de bestudeering der afzonderlijke indivi►duen de groep
in Naar groepsleven voo-ral is object van de psychologie der gemeenschap.
We krij-gen dus de volgende methoodologische onderschei'ding :
a. De statische zielkunde onderzoekt den toestand -der ziel en harer
vermogens.
b. De dynamische zielkunde volgt de ontwikkeling der ziel en
haar leven.
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C.

De sociale zielkunde speurt na het samenleven der zielen onderling
in ide gemeenschap en hare samenvoeging tot een groep, die bezieki
is door een denken -en ee"n streven; tot een collectieve zielefunctie.

III. De schoolgemeenschap.
Wel een der belangrijkste yen meest invloedrijke gemeenschappen, die
door de cultuur werden gesticht. Zij omvat heel de beschaafde wereid in
een 6-tal jaren van snelle ontwikkeling en ldiepe indrukken. Zij is de vormende macht, die ons tot cultuurmenschen toerustte. Zij was onze eerste
maatschappij : kameraadschap en solidariteitsbesef ontwikkelden zich
daar. Daar kwamen we iederen ;dag onder invloed van lde massa, van het
schoolpubliek, en de meesten onzer zetten hun houding van toen tegenover
het schoolpubliek thans voort in de groote-menschen-wereld tegenover
het groote publivek. In die samenleving -werd ons karakter gestaald. Met
en in de massa ondergingen we 1daar dden invloed vain leiders (onderwijzers, belhamels ! voorwerkers).
Dat wondere samenleven, dat inwerken van de eene ziel op de andere,
;dat :elkander begrijpen, verstaan, dat sympathiseeren of elkaar afstooten
en dan vooral die mysterieuze samenvoeging, door ten psychischen
band, van al die kinderen, tot een klas, die, als ware net eene groote ziel,
In uw vertelling mee zucht, mee lij'dt, mee beangst is en ook mee juicht ziedaar ons -rijke onderwerp, waarvoor Pik allereerst uw verwondering, en
dan ook uw nadenken vraag.
't Is bekend, .dat een herder van z'n schapen houdt, dat hij ze kent, en
dat ze hem verstaan. Maar toch, als de herder wat philosophisch is aangelegd, (en dat zijn ze meestal), dan zal hij moeten bekennen, dat hij, wat
het zieleleven van z'n schapen betreft, voor een raadsel lstaat.
Met de menschenziel is dit sanders. Ze is voor ons wel een groot mysterie, doch geen raadsel.
Hoe komt het toch, dat wij menschen elkander zoo lieht verstaan en
•doorzien? Dat komt,1doordat ons leven door velerlei banden is verbonden
met andere menschlenlevens.
Als menschen zijn we reeds verbonden -door onzichtbare banden des
bloeds, door zedelijke en geestelijke saamhloorigh'eid.
Nauwer wor►den deeze banden, als we zijn van hetzelfde ras, hetzelffde
yolk, dezelfde famnilie, hetzelfde gezin.
Als cultuurmenschen bindt ons ide West-Europeesche cultuur.
Als 20e leeuwers bindt ons de tljd, en als we bij elkander zijn bindt ons
piaats en tijd.
Al -dez+e verbindinngen geven ons nu gelegenheid om psychisch contact
,
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met elkander to verkrijgen. Let wel: lde band is nog geen contact. Heel
hun leven door is er de band des bloeds tusschen twee broeders, doch !het
psychisch familiecontact komt eerst als die familieband middel van zielsgemeenschap, van zielsrelatie wordt. (Bijv. het elkander verstaan aan het
sterfbed van een -der ouders.)
We stellen ons 'nu ode verbindingslijnen voor als telefoondraden. De
draden op zichzelf seven wet band tusschen de stations, maar geen levend
contact. Daarvoor maeten er 1nog lde toestellen, de electrische stroom en
de menschen aan lde toestellen bijkomen.
We krijgen nu voor de statische beschrijving van de schoolgemeenschap
het volgende schema :
1. Ondergrondsche verbindingen: mensch, bloedverwantschap, zedelijke en lgeestelijke saamhoorigheid.
2. Bovengrondsche lijnen: cultuur, het zijn in een lokaal.
3. Toestellen : onze zintuigen (zonder zintuigen is geen psychisch
contact mogelijk).
4. De telefonisten : de levende zielen.

,

FIG. 1. VERBAND.

De stralen stellen voor de leden der gemeenschap ; de cirkels stellen voor de verbindingslijnen.
Let er s.v.p. op, dat hier alleen sprake is van objectief buiten en in ons bestaand verband. Ook
al is er geen psychisch contact (bijv. bij zuigelingen en in onzen slaap) zijn deze banden reed.
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Aan !de hand van edit schema willen we eerst 'de voornaamste algemeene
voorwaarden voor z}elsgemeenschap nagaan (banden).
Vervolgens laten we over al die lijnen contact -gaan en besc`hrijven we
dus het levend zielecontact in werking.
En eindelijk ontdekken we nog een nieuwen band van psychischen aard:
de klasse-eenheid, met een sterk contact: het klassecontact; m.a.w. het
zeer merkwaardig verschijnsel van massa-invloed en massa-beinvloeding.
A. Statisehe beschrijving.
Het aangeven van de verbindingen tusschen de leden eener gemeensahap behoort meer bij de Sociologie, dan bij ide Psychologie, doch we
kunnen het in ons onderzoek onmogelijk missen.
le. Bloedverwantschap Die leden der schoolgemeenschap zijn alien
m:enschen; ult eenen bloede : Adam is ons allier wader. Doch we behoeven
heusch iniet tot Adam terug te gaan om bloedverwantschap tusschen ons
Nederlanders (en vooral tusschen onze leerlingen) to ontdekken. Hoe
nauw de banden des bloeds tusschen ons Nederlanders moeten ijn, kan
een eenvoudige berekening ons leeren. leder van ons had 2 ouders, die
hadden ook leder 2 ouders, dus wij hadden 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 bet-overgrootouders enz.
Een cynisch mnensch izou zeggen: ,wat kan me zoo'n bet-overgrootouder sch-elen." Maar dat gaat zoo niet, want als er een van de 16 gemist
werd, was uw geboorte onmogelijk geweest. Neem nit onderst-aand schema
e 1 weg, dan was o onmogelijk, en daardoor g ook, daardoor c ook en ... .
a zelf valt weg.
:
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FIG. 2. GESLACHTSTAFEL.
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Al deze menschen waren onmisbaar voor uw bestaan. Geen enkele kan
gemist worden. Hun bleed, hun aard, hun natuur en karakter, hun leven
zelfs, oefenden min of meer invloed uit op uw bestaan. Wie zal zeggen of
wij niet -de sporen dragen van -een voorouder van voor 300 jaar ! Hier is
nog veel werk voor de erfelijkheids- en afstammingsleer. En beter werk
dan hypothesen opstellen, hoe de eerste aapmensch heeft geieefd !
,
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Gaan we nu met onze becijfering vender, dan ontdekken we tot onze
verbazing, idat seder van ons voor 10 geslachten van ± 30 jaar dus
± 1600 de 'som van 1024 ouders in den 10en graad 'had. Om'streeks 1300
hadden wij er 524.288, omstreeks 1000 was 'dat getal 134.217.128 -en omstreeks 400 leef den er van 'ieder onzer 70 billio'en, 369.064 millioen 177.824
ouders in den 50en graad. En wel zoo precies, :dat niet een gemist kan
worden!
Teruggaan,de tot Adams tij-d komnen we tot de fabelachtige som van een
getal met + 1248 cijfers. + (2 197 ). Allen vooroulders, die Coen leefd.en.
Dit strijdt echter met de ►historlie en -de H. Schrift.
Dat komt hierdoor:
We 'hebben bij deze berekening een factor vergeten. Dat is de vermen'ging van al die voorouddersgeslachten onder elkaar. Als mijn voorgeslachten parallel liepen, zonder vermenging, dan zou 1de berekening precies
m'oeten opgaan. Dan mo-est ik in 't jaar 1000 134 m'illioen ouders in den
3Oen graad kunnen aanwijzen. Doch er leefden in lien tijdd zooveel
menschen in heel Nederland niet.
We hadden 'echter moeten spreken van ouderscliappen. Want k en 1 in
fig. 2 waren misschien broer en zuster en 1dan vallen x en ii weg, omidat
ze dez'elf'de personen waren als v en w x en ij vormen samen 1/8 van
de bet-overgrootouders en daarmee valet 1/8 van al onze groote
getallen uit.
De geslachtsboom wordt dus samengedrukt door de bloedverwantsch -ap
van mijn voorgeslachten onderling. Gezien de fabelachtige getallen blijkt
overduiddelijk, hoe sterk die vermenging moet zijn 'geweest. En als dit zoo
was in mijn -eigen voorgeslacht, 1dan mag ik aannemen, -dat dit óók zoo
was tusschen mijn voorouderfamilies en andere families.
Vooral in streken, waar weinig of geen bloedmenging met vreemde
rassen plaats vond, kan men gerust - zeggen, dat in ,de voorgeslachten alien
familie 'zijn van :elkaar.
Letten we nu nog op de dorps- en stadsgeme-en:schappen, waar de
meeste menschen met een dorps- of stadsgenoot trouwen, dan beseft men,
hoe zulk een dorps- of sitadsgemeenschap reeds kan typeeren en kan
trekken in den grond van ons bestaan.
Het kan niet anders of ook in de schoolgemeenschap moeten deze
f amilie-, dorps-, yolks- en rasverbindingen het verkrijgen van psychisch
contact gemakkelijk maken.
2. De band van zedelijke soli-dariteit.
De menschheid is niet sleahts een physisohe eenheid door den band des
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bloeds, ze is ook een ethische, een zedelijke eenhelid '). Als een vader zijn
goed verbrast, zijn de kinderen arm, ;en beschaamhd ; als ►de lleerling -door
-de politie wegens •misdaad gevat ►wor►dt, vo-elt ook de onderwijzer lets van
schande. Er is solidariteit van zonde, van schuld, van Eiden ook solidariteit van 1goede szedelijke eigenschappen en daden. Tegen hen, die deze
soliidariteit willen loochenen, kunnen we ook nog wijzen op een psycholog^isch felt : Als een misdaa^d onzer ouuders ones niet aangaat, waarom
schamen we ons dan? of waarom verblijden wij ons in hun goede daden?
3. Geestelijke saamhoorighheid : een -geestelijke band van hen, die
of omigekeer►d de geestelijke
gedreven worden door Gods Geest
gemeenschap der goddeloozen.
4. De band der cultuur. Voor de school vooral van belang, omdat de
school als onderwijsinstituut beoogt de kinderen in te leiden tot het
-huiidige cultuurleven -en zee op te voeren tot het vereischte niveau. Hare
leervakken zijn alle cultuurmiiddelen. De kinderen groeien in die cultuur
en -daar►door onits-taat een typische schoolsche cultuurband. Het
in
onderwijs -zoekt gedurig contact langs deze cul tuurlijn. Hoe meer het kind
thuis in het cultuurleven inleeft, hoe sterker dit verband over 't algemeen
zal zijn.
Stadskinderen hebben -daarom over 't algemeen meer schoolrijpheid,
dan plattelandskinderen.
5. De band van 20e eeuwsch Christendom en kerkelijk leven.
Naarmate onz'e cultuur doordrongen wo.rdt van anti-christelijke tendenzen, zullen deze specifiek ohristelijke banden voor ons belangrijker
worden. We zuulien elkander -steeds meer als Christenen en ails loden van
Ch-ristus kerk gaan zien, als 't goed is, en omdat :de gemeenschap der
hheili gen als sterke ondergrondsche verbinding hiermee correspondeert,
kan deze band een zeer krachtig contact geven.
6. Een zeer gevoelige verbinding van plaats en tij d. Heele dagen
samen ziin binnen dezelfde schocalmuren; op denzelfden tijd beginnen en
ophouden; in hetzelfde rythme zingen; o dezelffde oogenblikken ook de
altemaal factoren om gemakkelijk contact te
stiilie hooren ru^isohen
bevordereen.
De toestellen: Zonder behulp van onze zintuigen werkt ge en enkel
verband. Een pasgeboren kind staat niet buitten ►de -gemeenschap, want
alle genoemde banden verbinden het aan zijn milieu, 1doch het 1staat wel
buiten de zielsgemeensohap. Zoo ook een zeer laagstaandd idioot
(ptantenleven).
,
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) Zie Dr. H. BAVINCK, Geref. Dogmatiek, III, pag. 93.
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De teletonisten : de zielen, op elkander aangelegd ; elkander verstaande
door dat groote mysterie, idat lief de heet; gedreven door een geest; en
achter die geesten weer drijvende geestelijke wezens. Zielen die elkaar
zoeken, of ook afstootcn, die elkaar kennen, of ook wel niet verstaan;
zieien, die elkaar steunen en helpen of ook elkaar -tegenstaan.
,

B. Dynam'ische besahrijving.
We bepalen ons thans tot het zielecontact door middel onzer zintuigen
en fangs de genoemnde verbindingen.
1. Psychisch contact door banden ides bloods.
Het meest opvallend is 'dit contact bij nauwe f armiliere laties. Daar is
dat zielevers'taan van ouders fen kinderen, van braertjes en zusjes. 't Is
het contact van het gezinsleven. Maar ook op !de school komt het voor.
Bijv. de onderwijzer en z'n -eigen kinderen op -school; broertjes, die voor
elkander opkomen; zorgende oudere zusjes; beschermende groote broers.
Vender het verband tussahen neven en nichter onderling. Vo-oral, waar
(dit verband dikwijls contact geeft op famiiliefeesten en visftes, zzliet het
kind zijn neefjes altijd min of meer ,,eigen". 't Klan zelfs in familiezi ekte
ontaarden. Op 't verjaarfeest worden dan uitsluitend njeefjes en nichtjes
van de school gevraagd en geen ,vreemde" kameraadjes.
Dan is er fdat gemeenschapsgevoel van dorpsgenooten, ;dat aanleiding
gaf tot rivali teit tusschien jongens van verschillende dorpen.
Doch in ieder geval is ler de band als menschen. Ook reeds dat algemeen
menschelijke kan zoo innig contact seven. We zijn op ide school dikwijls
meer onderwijzer, dan mensch, en 'dat is jammer, want daarmee laten we
een sterke verbindingslijn, die bij alie kinderen intact is, ongebruikt. Let
maar eens op het frissche contact met uw leerlingen (ook met de zwakke
broeders) als ge een schoolreisje maakt. Een gezellig praatje onder
schooltij d is zeker niet altijd tijdverlies to achten. Hoe meer ge als mensch
met uw ileerlin^gen omgaat, hoe meer ook in het kind de mensah voor u
opblloeit 'de mensoh in zijn groote waarde, maar ook in zijn groote
ell^ende, in zijn moleite om het :gooede to idoen. En omdat gij zelf ook in
dezelide lellende verkeert, kunt ge hun afdwalingen zoo licht verstaan.
2. Psychisch contact (door zedelijk verband.
De zedelijke orde van het gezag geeft zeer licht contact bij kinderen,
die thuis gewend zijn het vaderlijk gezag to eerbiedigen. De band is bier
het gezag, door God ingestelld : een objectieve zedelijke ordening. Het
contact 1draagt het karakter van eerbffed, van ontzag. Heel de schooltucht, en voor seen groot !deel het leidersehap van den onderwijzer, berust
op contact fangs dezen band.
,
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Verder kunnen we letten op het besef van zedelijk.e solidariteit onder
de kinderen. Het kind van 'den dief wordt als dievenkind ui^tgestooten. En
het beginsel der zedelijke solidariteit met die daad zijns vaders maakt
het kind beschaamd of ook wel woedend. Iedere bltk, iedere hoofdbeweging, iedere opgevangen klank van z'n kameraadjes begrijpt het arme
kind. Wij ouderen molten liefheb^bend ^zuilk een kind de hand boven
't hoofd houden, maar .......als voorwerp van medelij den, dus toch nog
als dievenkind, ook al is die qualificatie onderbewust in ons gebleven.
,

3. Psychisch contact door geestelijk verband.
Vertroostend is dit so lidariteitsbesef, de gemeenschap der heiligen.
Hebt ge in uw klas bij het samen bidden, samen zingen of bij de Bijbelles
nooit 1dat geestelijk contact gevoeld ; ddat een zijn in liefide tot den Heiland?
Zuiver komt dit contact voor bij het steribed van teen vroegrijp kind.
Het contact langs genoemde lijnen is gewoonlijk onbewust werkzaam.
Onbewust zult ge ttegenover uw eigen kinderen op school anders staan.
Onbewust een dievenkind steeds als dievenkind zien.
O'nbewust uw gezag doen gelden.
Onbewust zullen meestal de geestelijke banden trekken.
Alleen bij sommige gelegenheden uliten zich deze contacten met
groote kracht.
Wat doet ge niet voor een leerling in !doods gevaar !
Wat schaamt ge u voor een misdaad van een uwer jongens.
Wat zoudt ge liefhebben om Christus' will, als ge wist, dat er mart'elaren onder uw leerlingen waxen.
4. Cultuurcontact.
Ge spreekt cultuurtaal, 'leest samen een bock, ge spreekt over Parijs,
over Luther, over Karel V .... en ze begrijpen u.
Spreek voor een klasse voiwassen negers, zoo uit de binnenlanden van
ge zult geen cultuurco.ntact verkrijgen.
Afrika, over deze. dinngen
Het cultuurver►band is bij de kinderen, die pas op school zijn, nog heel
zwak. Vooral uit gezinnen, waar 't cultuurniveau laag staat, komen van
die heel onnoozele kindertjes. De onderwij zeres in de aanvangsklasse
heeft alle moeite om contact te verkrijgen. De cultuurband is nog te zwak.
Zelfs -4de cuultuurtaal kan een beletsel zijn. De klacht is dan : ze begrijpen
me niet eens, als 'k ze wat zeg. En dan die plotselinge uitroepen, zoo heel
onbeschaafd, van die echte natuurwezentjes ! De onderwijzeres kan zee
a1leen als mensch verstaan. Begint zij zich te plaatsen op algemeen
menschelijk bijna moederlijk standpunt, dan praat ze. wat over
zoekt contact langs, de 11jn van het algemeen menschelijke en
thuis
spoedig is het contact gevonden. De kleinen worden ,,eigen" aan de
-
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„Juffrouw" en van nu aan kan begonnen worden met het kweeken van
schoolcultuur. Langzaam groeit dit cul-tuurverband en wordt het cultuurcontact gemakkelijker. Ideaal is, dat in de hoogste klasse de schoolcultuur
bijv. lessen leeren, lessen opzeggen, vermindert en de echte cultuur
buiten de school de vrije belangstelling gaat verkrijgen. Bijv. Belgie m-ag
voor een 13-jarige 'niet meer zijn : een land uit een boekje maar een
echt land, met -de hand aan to wijzen in idie en diea richting.
Niet de schoolcultuur, _ 'maar de 'echte cultuur moet ons einnddoel zijn.
Daarom, zoo dikwijl:s mogelijk zoeeke de on-derwijzer echt cultuurverband.
Hij vertelle iets uit de krant, pas gebeurd, 'missehien praten groote menschen daarbuiten er ook over. Ge zult zien uwelk een sterk contact ge
verkrijgt. En de schoolcultuur zal er den weldadigen invlo ed van
ondervinden.
Want het is nu eenmaal zoo, dat de schoolcultuur bij vele leerlingen
maar moellijk levendig contact geeft. Dat kan liggen aan laag cultuurnniveau thuis, aan domheid en gebriek aan interesse, maar 't kan ook
liggen aan overdreven schoolcultuur, zonder Leven (intellectualisme). Er
zijn van die kinderen, idle absoluut geen aansluliting schijnen .te hebben aan
het onderwijs. Als ge Engeland behandeldd hebt en ge hebt ook even
over ide Rhone gesproken, dan idurven ze straks in hun opstel te
schrijven : Londen list aan de Rhone. Londen, Rhone, zijn geen namen,
tmaar ijdele kianken voor hen. 't Zijn van die kinders, die moeilijk warm
to maken zijn voor 'het onderwijs. Is er een pretje, ze zijn er als de kippen
bij, maar ^leeren .... 't is hun een -last. Telkens zijn ze weer met hun
eigen enge leventje bezig. Bijv. sommige Walchersche meisjes, die soms
nergens interesse voor schijnen te hebben, dan voor mooie ,,doekjes en
beukj es".
Blijven we nu in zulke gevallen straffe cultuurmlenschen zonder meeir,
willlen we toch met alle geweld alleen van den cultuurban ►d gebruik maken,
en ide cultuur er in stampen -- ik vrees, dat ze de schoolcultuur begin-nen
te haten, dat ze missdhien zullen memoriseeren, glad opzeggen -- en
straks alles vergeten. Wat hebben ze aan opgedrongen cultuur! De verwondering ontbreekt aan hun kennis -- hun schoolcultuur wordt een
broos laagje vernis.
't Middel is ook bier weer : contact zoeken op andere lijnen, mensch
zijn, 't leven in school brengen, meeleven in hun interessen, al zijn ze nog
zoo nietig en ze dan opvoeren tot hooger sfeer.
Het onderwijs vergt al onze kracht en al onzen tijid, dat is waar. Maar
onderwijs geven zonder levend contact met de leerlingen is van te voren
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met onvruchtbaarhelid geslagen. Wee den onderwujzer, die niet merkt als
hij Chet contact met de kinderziel kwij t is.
bij sommiigen
Is bij vele anger leerlingen de cultu'urband te izwak
komt ook het omgekeerde voor. Vooral als de kkin^deren grooter worden
(13, 14 jaar) en ide echte cultuur hen begint to trek•en beginnen ze soms
de schoolcultuur den rug tole te draaien. „Scihoolvosserij" is dan hun vernietigende cr iti ek. Helaas niet altijd is die cr'itiek onverdiend. Om contact
met zuike leerlingen te verkrijgen moet ons eigen cultuurleven gedurig
verfrischt worden van buiten.
A. JANSE.
,

+

Biggekerke.

(Wordt vervolgd.)

KIND EN ZENDING.
(Gelezen op de Zornereonferentie voor Zendingsstudie to Lunteren.)
Dames en Heeren,
De formuleering van mijn onderwerp eischt eenige to-elichting. Op een
Conferentie voor Zendingsstudie, waar de Zending en Naar belangen
nummer een is, zou een omgekeerde volgorde allieht verwacht kunnen
worden : Zending en Kind. En de vraag kunnen worden overwogen, hoe
wij van onze kinderen trouwe helpers en medewerkers in den arbeid der
zending maken. De zending zou dan doel zijn, en het kind middel.
Inderdaa d is in zendingskringen deze opvatting de meest gangbare. En
het komt mij voor, dat zelfs de Z. S. R. niet zoo spoedig zou gekomen zijn
tot een instituut als de Onderwijs-Commissie van den Z. S. R., indien niet
de gedachte voorgezeten had, die op een ander terrein haar uitdrukking
vindt in het bekende: Wie de jeugd heeft, heeft het vaderland.
Vermoedelijk heeft daardoor mede de voortgang van het zendingsonderwijs in de kringen -der onderwijzers met meer tegenspoe'd te kampen,
dan men aanvankelijk verwacht had. Dien tegenspoed kan men zich in de
kringen der Zending maar moeilijk verklaren. Men meent daar, dat alle
Christenmenschen en dus ook alle Christenonderwijzers en on derwijzeressen propagandisten voor de Zending moeten zijn en dat dus 'de onderwijzers wel oogenblikkelijk bereid moesten zijn in hun school het werk der
Zending te dienen.
Zoo meenen de dominees, dat men in de school den catechismus zou
moeten onderwijzen, wanneer men een go ed Gereformeerd Christen wil
zijn. Meent de ►landbouwer, dat de school aan landbouwdo-eleinden moet
worden dienstbaar gemaakt en meent het staatsboschbeheer, dat de
school de kennis der schadelijke insecten moet bevorideren. En zoo meent
iedere kring, dat -hij de school kan do en dienen om de dingen te bevorderen, waarin hij beelang s telt.
Geen wonder idus, dat ook de Zending aan dit euvel manic gaat. En
ddat men in Zendingskringen zonder critiek de stelling aanvaardt : de
kinderen moeten tot helpers en vrienden der zending worden opgevoed.
Spener en Francke en de Broedergemeente in 't algemeen de Duitsche
paedagogiek en bovendien de nit Engeland stammende groote
Zendingsvereenigingen h-ebben dit bevorderd.
Maar de school en de onderwijzer hebben niet in de eerste plaats te
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vragen : Wat is in het belang van den Staat, van de Kerk, van de Zending?
maar: ,Wat eischt de opvoeding van het kind?" - Het kind is in de school
niet middel, maar doe!. De school is er om het kind. Niet om den Staat
en met om de Kerk en niet om de Maatschappij en niet om de Zending.
En daarom heeft ode on-derwijzer niet in de eerste plaats te vragen naar
het belang van allerlei kringen bij 'de opvoeding van het kind, maar naar
het belang van het kind zeif. En zoo komen we 1dus tot een formuleering
van ons onnderwerp, waarbij niet de zending maar het kind op den
voorgrond staat.
Is Zendingsonderwijs voor kinderen geschikt? Men kan inderdaad tegen
het Zendingsonderwijs evenals tegen het onderwijs in de Bijbelsche
Geschiedenis heel wat moeilijkheden en bezwaren te berde brengen. En
men doet het.
Het kinderlijk verstand is voor dit oilderwijs niet geschikt. De zending
werkt in landen, die buiten den gezichtskring van 'het kind liggen. Het
werk geschiedt ver weg. Hoe zullen we kinderen, die hun -eigen land niet
kennen, wat doen verstaan van die ververwijderde streken. Men moet
immers van het bekende uitgaan. En heidenzending is onbekend werk, op
onbekend terrein, bij onbekende volkeren. De landen der heidenen, de
bewoners, hun zeden en gewoonten, hun planten- en idierenwerekl, hun
maatschappelijke verhoudingen, 't is alles vreemd. Ze kennen daarvan
niets en kunnen daarvan niets kennen door eigen aansohouwing.
En men moet immers van de aanschouwing opklimmen tot het begrip.
Grooter moeilijkheden vinden we, wanneer we letten op de betrekking,
die er bij het kind bestaat tusschen zijn -gemoeds- en wilsleven en den
arbeid der zending. Gaat de uitwendige stof reeds zijn verstandelijke
bevatting te boven, hoe weinig kan het kind meevoelen voor -de innerlijke
beweegredenen en voor het eigenlijke doel der Zending. „De wereld voor
Christus" is een schoone Zeus, maar wat verstaat het kind ervan? Het zit
nog zoo in zijn eigen, kleine kringetje gevan-gen, dat het van het groote en
grootsche doel der zending absoluut niets kan verstaan. Ben pop en een
vlieger, een tol en een bal, dat interesseert hen, maar kan het hun ook
maar lets schelen, of in Indie de menschen Mohammedanen of Christenen
zijn? Hun schoolwerk geeft ze al moeite genoeg. Dat doen ze noodgedwongen, plichtmatig, meestal uit vrees voor straf of om de belooning.
En zelfs dat sschoolwerk is voor hen veel belangwekkender plan de
religieuse vraagstukken in het leven der voljeren. De geheele wijde
wereld, met haar millioenen menschen, met haar honderden volken, rassen
en talen, die is de kring, waarvoor -de zending zich interesseert. Het
-
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kleine kringetje, dat het kind echte belangstelling inboezemt, vormt
daarmee een volstrekte 'tegenstelling.
En vergelijken we het zedeliijk karakter der zending met dat van het
kind, dan staan we voor nog grooter zwarigheid. Zending is zelfopoffering,
zending is onbaatzuchtigh eiid, zending is naastenliefde. Het kind is
egocentrisch in 'zijn heele bestaan. Alles draait 'bij het kind om het kleine
ik. Het kind kan zich niet inndenken in het leven, in het gevoel, in de gedachten van een ander. Het 1dartelt en speelt bij het versch gedolven graf
van zijn vader en wil wel -even lzijn weenende moeder liefkoozend troosten, maar straks loopt het weer onbezorgd te spelen en lawaai te maken.
Zou een wezen met zulk een vlindernatuur lets kunnen voelen van den
noo d -der heidenen, die het niet kent?
En zou het kind lets kunnen verstaan van de zelfopofferende liefde, die
noodig is, om de zending te doen slagen? Het wil zijn speelgoed zelfs niet
afstaan voor een oogenblik. Het schreeuwt, als een ander het in handen
neemt. Het peuzelt zijn ko ek alleen op. Het maakt branie om toch maar
meer te schijnen dan zijn kameraad.
Als de kleine offers reeds zoo zwaar vallen, hoe 'zal het tot de groote
in staat zijn? Hoe zal het ze zelfs kunnen waardeeren?
Zending vordert geloof, een rijp geloof, een hoogstaand religieus leven.
Heeft het kind dit? De vrome kindertjes hebben in den regel niet anders
dan een gewoontereligie, een historisch geloof, een geloof op het gezag
van hun ouders en onderwijzers, een geloof in ode idingen, -die ze geleerd
hebben, een geloof, dat rust op phantasie en verstand. Maar een persoonlijk geloof, daartoe komt het in den regel eerst veel later. Als het er toe
komt. Het kind heeft een worldend, een nog groeiend geloof. Niet het rijpe
geloof, dat voor de waardeering van den arbeid der zending noodig is.
Het heeft noch het recht noch ide kracht aan -den arbeid -der zending deel
te nemen.
Willen we alles in enkele woorden samenvatten, dan luidt het bezwaar:
Het kind is nog niet rijp voor de zending. Zendingsopvoeding behoort zich
te richten tot de volwassenen. Voedt -de gemeente op tot een zendingsgemeente. Maar laat het kind met rust. Wat ge wilt doen, is onrijpe
vruchten plukken. Waoht en de rijpe vrucht valt u in den schoot.
,

,

,

,

,

,

Is dat nu alles waar?
Laat me u een Icleine geschiedenis vertellen. Een reiziger kwam in de
zomervacantie in Schotland. Hij wou er van de schoone natuur genieten.
Maar hij trot het sjecht. Het was maar steeds mistig. Van uitstapjes maken
en van genieten van vergezichten de stakker had er zich zooveel van
,
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voorgestefl — kwam niets. Op 't la-atst werd hij door al then tegenspoed
baloorig. „Mist het hier dan altijd?" vroeg hij aan zijn hospes.
,,Neen", antwoordde deze, een droge Schot, -- tot zijn troost
„het
regent hier ook wet eens."
Was dat waar?
Volkomen, natuurlijk. Maar het was toch wel heel eenzijdig. Net als de
waardeering van het kind, die u uit al de opgesomde bezwaren en moeilijkheden heeft toegesproken. Ze is volkomen waar, maar buitengewoon
eenzijdig.
Laten we de school eens ingaan.
Hoe kunnen we nagaan, of een -onderwerp bij het kind aanslaat of niet?
Dat zien we aan zijn oplettendheid.
De aandacht, waarmee het kind luistert, is een :zeer goede maatstaf voor
de bruikbaarheid van de stof. De aandacht onzer leerlingen Is een goede
gids bij ons onderwijs. Als ge de aandacht uwer leerlingen niet bij tun
werk kunt bepalen, dan scheelt er iets aan uw onderwij!zen, aan uw
leerling of aan uw leerstof. Maar wanneer ge, ondanks 1de mogelijkheid
van slechte behandeling steeds en steeds weer ide aandacht uwer kinderen
kunt verkrijgen en behouden voor eenig onderwerp, geloof dan maar, dat
het een onderwerp is, dat past bij den kinderlijken geest.
De oplettendheid onzer kinderen is van een geheel andere soort 1dan -die
van volwassenen. Ze wordt spoediger vermo-eid, daardoor wordt ze
gemakkelijker afgel ei.d ; ze is meer -op het concrete, op het ziohtbare gericht; ze is niet -zoo goed in staat zich op het abstrakte te concentreeren.
Daardoor is het zoo uiterst moeilijk de aandacht van het kind gedurende
eenigen tijid te behouden. En juist !daarom is de oplettenndheid van een
geheele klas zulk een uitneniende proefsteen voor de bruih baarheid van
een bepaalde leerstof in de school. Kan ze de aandacht der leerlingen
vasthouden, vertrouw 1dan maar, dat ze voor hetkind --geschikt is, wat een
kamerpaedagoog of psycholoog er ook tegen moge inbrengen.
Een van de eerste eischen, die men aan den onderwijzer moet stellen, is
deze, dat hij de aandacht der leerlingen bij hun werk zal weten te houden.
Dat is het geheim van den schoolmeester. Wie het niet kan, Bien mislukt
zijn onderwijs. Wie het wel kan, behoeft Been andere tuchtnmiddelen. Onordelijkheiid komt vooral voor in klassen, die niet voortdurend met hun
aandacht bij hun werk zijn. Willen we -daarom eenige leerstof op
bruikbaarheid voor het kinderlijk psyche toetsen, 1dan moeten we een
onderwijzer, die bij andere 'dingen wel eens moeite heeft met de orde in
de klas, Bens zulk een leerstof met een klas laten ^behandelen. Is het er
rustig en stil en ziu ide kinderen oplettend, dan .kunnen we ge'rust aan,
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nemen, dat 'dit niet zijn oorzaak vindt in den persoon van den onderwijzer,
en ook niet In de tucht, die er in .de klasse heerscht, maar geheel alleen
in de leerstof zeif. Nemen we nu de proef met een zendingsonderwerp,
dan blijkt zelfs ide minst oplettende leerling te luisteren. Iedere onderwijzer weet, dat zendingsverhalen steeds de meest oplettende toehoorders
vinden. Wanneer in een aardrijkskundeles een zendingsverhaal wordt
ingevlochten, dan blijkt het vaak, dat van de les niet veel anders dan dat
zendingsverhaal is blijven hangen. Daaruit volgt, dat zendingsverhalen
niet alleen voor het onderwijs bruikbaar zijn, en niet boven het bevattingsvermogen der kinderen ui.tgaan, maar dat ze ook een uitnemend middel
zijn, om het onderwijs levendig te houden en de versiappende aandacht
weer te grijpen en vast te houden. Hieruit volgt, dat zelfs een onderwijzer,
die zich persoonlijk niet voor ide zending interesseert, toch bij zijn onderwijs van zendingsverhalen gebruik zou moeten maken. Op welke wijz e
dat kan wordt in het uitnemende boekje van onzen ontslapen vriend
Wielemaker voor 'de verschillende vakken en de verschillende onderwerpen duidelijk aangegeven. Niemand verzuime dit boekje eens ernstig te
bestudeeren en het bij zijn onderwijs te gebruiken.
Niet alleen de oplettendheid, ook het geheugen is een toets steen voor
de ontvankelijkheid onzer leerlingen voor de leerstof. Als kinderen uit een
les niets onthouden hebben, blijkt 1daaruit vaak, dat de leerstof boven hun
bevattingsvermogen lag. Indien idus het zendingsonderwijs boven het
bevattingsvermogen onzer leerlingen gins, dan zouden ze er niets van
onthouden. Wat blijkt nu evenwel bij het zendingsonderwijs? Dat ze
ongeveer de geheele les kunnen weergeven. Hieruit volgt, dat er een
natuurlijke verwantschap tussschen de leerstof en de kinderziel bestaat.
Zendingsverhalen blijven in het geheugen bewaard, als al {het andere er
reeds nit verldwenen is. Leest ge de levensbeschrijving van onze groote
mannen in het koninkrijk Gods, 1dan treft het u herhaaldelijk, hoe zij uit
hun jeugd vooral zendingsverhalen hebben onthouden. Het geheugen
bewijst dus ook, dat onze kinderen voor het zendingsonderwijs rijp zijn.
Tusschen opmerkzaamheid en geheugen ligt de belangstelling. Het kind
blijft opmerkzaam en onthoudt, wanneer zijn belangstelling voor een zaak
is gewekt. Belangstelling is als het ware de smaak, die den geestelijken
mensch aan het eten houdt. Dat het kind zich voor de zending interesseert
blijkt wel uit zijn oplettendheid bij het zendingsverhaal en uit het onthouden er van. Maar wij willen nu eens onderzoeken, hoe het komt, dat het
voor de zending zulk een belangstelling kan toonen.
In de eerste plaats worden we dan met onze gedachten geleid naar
de phantasie. Die phantasie is wel een van de grootste krachten in het
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zieleleven van het kind. En welk -een veld opent de zending voor de
werkzaamheid der kinderlijke phantasie. Daar zijn de heidensche landen
en valkeren en 'hun zeden. Hot kind kent -ze wel niet, maar ze zijn toch
uitermate belangwekkend voor -den kleinen wilde. Juist omdat ze hem
onbekend zijn, trekken ze hem aan. Zooals alles, wat verwijderd is, het
aantrekt. Ga maar eens met uw kinderen ult. Hoe verder ze komen, hoe
liever het hun is. De onbekende verte Iokt ze en boeit ze. De verre
afstand maakt de dingen schooner, zooals ze dat ook bij ons doet. Couperus laat Psyche de gouden stranden ult de verte zien. Komt ze er dicht
bij, dan blijken ze louter zand. ,Nur in der Ferne bluht das Gluck" geldt
voor menig onbevredigd Leven. De bergketen, die wij in de verte zien, is
schooner dan het steenbrok, dat onze voet na uren van moeizaam klimmen betreedt. Maar toch wordt onze moeilijke tocht beloond door het
schoone gezicht, op wat wij verlieten en dat we van dicht bij niet konden
waardeeren. De jeugd idealiseert -den volwassen leeftijd en wenscht groot
te zijn. En wij wij idealiseeren het verleden en wenschen de goede
dagen van onze jeugd terug. De geschiedenis idealiseert. Ach alles is zoo
schoon in de verte. En slechts de rijpe mensch vermag ide schoonheid en het geluk dicht bij te vinden.
Daarom is zendingsonderwijs zoo bij uitstek geschikt voor de jeugd.
Zij kan er bij phantaseeren en idealiseeren. Het nieuwe, het wonderbaarlike, het onbekende prikkelt de phantasie. Zeker, er ligt paedagogische
wijsheid in den regel, dat het onderwijs van het bekende tot het onbekende
moet voortschrijden. Maar voile waarheid is 'deze regel niet. Wie altijd
van het bekende tot het onbekende zou willen voortschrij den, die zou
ondraaglijk dor en saai worden. Herbart en zijn volgelingen hebben dezen
regel op ,de spits gedreven, om•dat ze intellectualisten waren. Wie ult het
geheele zieleleven een mechaniek van voorstellingen maakt, die mag Been
enkel raadje verwaarloozen en die moet komen tot lde formeele leertrappen, met 'hun 'dooding van de heerlijke belangstelling en van de
bereidwillige deelneming aan het leerwerk. Herbart kende beter de ziel
van den volwassene dan -de ziel van het kind en beter de philosophische
theorieen dan de ervaringsfeiten. En daardoor hebben ze, onndanks het
vele goede, dat ze geleverd hebben, toch zeer noodlottig op onze
paedagogiek gefnfluenceerd. De meeste tegenwerpingen tegen het zendingsonderwijs berusten dan ook op Herbartiaansche philosophie, al is
-men zich 1daarvan niet altijd bewust. Wanneer men zenndingsonderwijs
zou willen seven volgens het malletje der formeele leertrappen, dan zou
men er noolt toe komen. Wat vervelende voorbereidingen ! Alle voors tellingen, die op de nieuwe leerstof betrekking hebben, 'zouden n'ioeten
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worden ,aangebracht". Maar als het inderdaad zoo moest, waar zouden
we dan met al ons onderwijs been moeten, met onze Bijbelsche
Geschiedenis, met onze Vaderlanidsche geschiedenis, aardrijkskunde,
kennis der Natuur? Neen zoo moet het niet. Geef de nieuwe leerstof in
al den gloed barer nieuwheid en 'de kinderen zullen er van genieten en er
belangstelling voor -toonen. Het vreemde trekt aan. Daarom moeten en
mogen we ook van het onbekende uitgaan om tot het bekende to komen.
Dat is evengoed een goede onderwijsregel als zijn tegendeel: Ga
steeds van het bekende uit.
Juist doordat het ou{de, bekende, vervelend gewordene in samenhang
wordt gebracht met het onbekende, raadselachtige, verrassen'de, words:
het voor het kind nieuw belicht en belangwekkend.
Daarom doet men verkeerd, wanneer men den regel, dat het onderwijs
steeds van het 'bekende tot het onbekende moet voortschrijden, tegen het
zendings onderwijs aanvoert, omdat dit beginsel zelf de aanvulling van het
tegenovergesteld beginsel behoeft. En juist dit beginsel tegernovergesteld aan het algemeen geldende, overgeleverde bevredi.gt de
kinderziel.
Immers wordt de kinderziel met magische kracht getrokken naar het
vreemde en het onbekende. Waarom zou het anders op een bepaalden
leeftijd zoo gaarne sprookjes vertellën? Toch immers niet, omdat het met
reuzen en dwergen, met zeemeerminnen, draken en kabouters op zoo'n
goeden voet van bekendheid -staat? Juist het tegenovergeestel de is het geval. Het kind hoort ze zoo graag, omdat ze zoo geheeI anders zijn, dan
wat het iederen 1dag ervaart.
Waarom 1dwepen onze. jongens zoo met de boeken van Aimard, van
Cooper, van Karl May? Toch niet, omdat ze zulke intieme kennis hebben
aan het verre Westen, aan (den grooten Adelaar en met -den Vorst der
Bleekgezichten, of -met het land der Skipetaren? De gewone orngeving van
den kn aap, den afgepasten schooldag, het telken-s terugkeerende huiswerk
ontvluoht hij gaarne in het land van verbeeliding. En de woeste wildernis
vormt met zijn dagelijksch leven zulk een heerlijke tegenstelling. Juist
het wonderlijke, het onbegrepene, het wilde imponeert en interesseert
onze jongens. Vooral onze jongens uit de groote stad met haar veelvormige monotonie. Het onbekende is altij'd aantrekkelijk.
En nu komt ide zending en het zendingsonnderwijs idezen drang naar het
onbekende zoo uitnemend bevredigen. En claarmee wordt juist ook weerlegd de afgezaagde psychologische bewering, +dat uit de aanschouwing
het begrip wordt opgebouwd. De zending onttrekt zich aan de aanschouwing. Wat wij -met onze schoolcollecties doen. is werk, dat eerst in de
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tweede plaats komt. Het verhaal komt in de aller-allereerste plaats. De
vertelling wordt gevolgd -door de aansehouwing. Bij -die voorwerpen
wordt weer verteld. En de leesles is weer bijna uitsluitend vertelling. Het
kostelijke woord komt daarin weer tot eere. Maar daaruit blijkt ook, dat
het kind ook van het begrip tot de aanschouwing voortschrijdt. Wat trouwens de waarneming ook bewijst. Zie maar eens hoe een kind een paard
met een ruiter teekent. Het kent -den mensch met twee beenen. En het
teekent ook den ruiter met twee beenen, terwijl toch ide aanschouwing
hem leert dat hij maar een been ziet. Het kleine kind teekent een gezicht
met twee oogen en een neus op zij, een huisje met tafel en stoel en op
het dak een rookenden schoorsteen. Bewijs, dat hij zich niet door zijn
aanschouwing maar 'door zijn begrip liet Iefden. Eerst voortgezet teekenonderwijs brengt tot weergeving van het geziene en bevrijdt van het
schematische, dat het begrip kenmerkt. Zoo gaat het nu bij het zendingsonderwijs ook. En het kan dus geeen bezwaar tegen (dit onderwijs zijn, dat
de stof zich aan de aanschouwing onttrekt. Trouwens onze Christelijke
scholen hebben zich steeds van deze dwaling ten minste met betrekking
tot het bijbelsch onnderwijs vrij weten te houden.
Hoe begrijpt het kind nu die primitieve volken zoo spontaan? Het antwoord ligt voor de hand, ook al zijn we ,.niet met hart en ziel aanhangers
van ide philogenetische theorieen. Er zit toch wat bij 1de kinderen en bij de
natuurvolken, dat ze met elkaar verwant maakt.
Jachtlust, verzameldrang, die uitgaat naar al wat bont Is en schittert,
lust om een heiidensch -Leven te maken, bijzondere belangstelling voor alles
wat eet- en 1drinkbaar is, ^dat allies hebben onze kinderen met de primitieve volken igemeen. En evenals er nu een tijd is, dat onze kinderen graag
van andere kinderen lezen en hooren, is er een tijd, dat ze met bijzondere
belangstelling vervuld zijn voor alles wat met de heidenvolken en met
ide zending in verband staat. Er is ook een Wd, waarin de meeste jongens
matroos of zendeling wenschen te worden.
,

,

,
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Van de belangstelling gaan wij over tot het vOelen en het willen. Een
grondtrek in het leven van het kind is zijn beweeglijkheid, zijn drang naar
bezigheid. Een kind is altijd bezig. Het speelt ik zou haast zeggen tot op
zijn sterfbed. Het is nooit stil en heeft steeds behoefte aan activiteit.
Maar de zending is juist de grootste activiteit. Daar is eerst tde groote
reis naar het vreemde land, de storm, -die wordt doorstaan, de aankomst
in het onherbergzame oord, het bouwen van het hues en straks van de
kerk, de stichting van Jde gemeenten, er komt strijd; wordt een overwin,
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fling behaald of een nederlaag geleden; de zendeling wordt gedood of
gemartelld; of hij ontkomt ter nauwernood het gevaar.
Hoe aktueel is dat leven. En hoe voelen ze zich meeleven bij deze
geschi-edenissen, die niet verzonnen, maar werkelijk gebeurd zijn. Hoe
anders gaan ze de kerk beschouwen, van welke deze zending uitgaat. Hoe
belangwekkend is het voor het kind, dat het naar de mate zijner krachten
aan dit werk kan meedoen. Daarom mogen kinderen ook wat voor de
zending doen, niet in de eerste plaats, omdat de door hen verzamekle en
bijeengebrachte gelden den_ arbeidd der zending ten goede komen, maar
om'dat medewerken op deze wvijze hen zelf en hun opvoeding -dient. De
zending eischt daden. Ook van het kind, dat behoefte heeft aan daden.
Daarom zijn ook de zending en de kinderziel met elkaar verwant.
Dezelfde drang naar bezigheid, die het kleine meisje haar pop doet uit- en
aankleeden, doet het ook luisiteren, wanneer van de werkzaamheid der
zending wordt verteld. En ode jongen, die alleen oog schijnt te hebben
voor zijn hoog stijgen'den vlieger en zijn zeilenid scheepje, heeft ook
belangstelling voor het emotievolle leven van de zendelingen onder de
Wilde heidenvolken.
Zoo worden de zendelingen hem sympathiek. En zoo begint hij lets te
gevoelen van de liefde, -die hen moet drijven tot dit werk der heldhaftige
zelfop-offering en menschenliefde. Ook lets van de liefde -tot Christus, die
hen daarbij drijft. Wat geeft Bien mannen en vrouwen den moed en de
veerkracht tot hun vaak gevaarlijken en moedbenemenden arbeid? Waar
is de bron van hun geduld in het lijden?
Zonder zich er duidelijk van bewust te zijn, gaat hij den zendeling achten en liethebben om zijn liefde tot Christus en tot de arme heidenen. Uit
die liefde tot den zendeling, bloeit op de liefde tot de zending. En deze
liefde vermeerdert zijn vermogen om lief te hebben. De tegenwerping,
dat een kind te veel egoist is om wat voor de zending te kunnen gevoelen
blijkt in de ervaring wel onhoudbaar. Zeker, het kind is egocentrisch. Maar
juist in de periode, waarin het oog begint te krijgen voor den arbeiid der
zending begint het ook van zijn egocentrisch standpunt wat of te raken.
Het parentale instinkt gaat verschijnen, dat hem ook op de belangen van
anderen doet letten. En wel duikt zijn egoisme 'telkens weer op, maar
daarom zullen we toch niet mogen ontkennen, dat zich ook wat anders
bij hem openbaart. En joist -dit andere wordt door het zendingsonderwijs,
dat zendingsliefde meer dan zendingskennis wil kweeken, bevorderd. Uit
de zen'dingsliefde groeit schoonere naastenliefde.
Evenals het met de liefde gaat, gaat het met het geloof. Zeker is een
kind Been ervaren Christen. Maar zijn nadere kennismaking met de zen,
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ding brengt hem ook in nadere aanraking met een geloof, dat ;de knaap
waardeeren kan, omdat het zich niet in 'de eerste plaats uit in woorden,
maar in krachtige daden. Dez e aanraking versterkt zijn eigen geloof. Hip
ziet in het geloof der zendelingen de bron hunner kracht. Hij ziet de ellende van het heide'ndom, die ontstaat door hun gemis aan het geloof in 'den
Zaligmaker -der wereld. Ook deze ellende wordt hem tot een versterking
van het geloof en een grootere waardeering van het geloof, dat, naar hij
meent, terecht of ten onrechte, dat willen we nu niet onderzoeken
in zijn omgeving niet zoo sterk spreekt en zich niet uit in daden. En zooals de zendeling de heidenen helpt door zijn daad en door zljn gebed, zoo
wil ook het kind niet alleen wat voor de heidenen doen, maar het gaat ook
voor hen bidden. En zooals de liefde tot de zending zijn liefde tot den
naaste verdiept, zoo verinnigt ook zijn gebed voor de zending zijn gebed
voor zijn , omgeving en voor zijn persoonlijke lbehoeften.
En zoo ontvangt de kinderziel van haar kennismaking met de zending
zeer veel. Zendingsopvoeding is tevens opvoeding door de zending. Door
het zendingsonderwijs wordt de belangstelling bij het kind gewekt, wordt
zijn opmerk zaamhei'd gescherpt, zijn geheugen geoefend, zijn kennis
vermeerderd, zijn verstaan van ode -dingen om hem heen vergroot, zijn
drang naar bezighei-d geleid, zijn belangstelling in het vreemde en wonderbaarlijke in goede banen geleid, zijn liefde verinnigd, zijn geloof gesterkt
en zijn gebed bevrijd van het egoistische en oppervlakkige.
En ten -laatste : Wie belang stelt in den arbeid der vending, wier groote
leuze is de wereld voor Christus, die komt zelf met zijn geh-eele persoonlijkheid voor den Christus te staan. En hij wordt geplaatst voor de
levensvraag: Wat dunkt U, U persoonlijk, van den Ghristus?
De levensvraag van alle Christelijke opvoeding.
Een leerstof, die -zulke belangrijke voordeelen biedt, die zoo uitermate
geschikt is, om , de opvoeding te dienen, die zoo goed bij het kinderlijke
psyche past, molten we onze opgroeiende jeugd zeker niet onthouden.
Dat willen we ook niet. We zullen ze haar geven, in de hoop -en in het
vertrouwen, dat God er Zijn zegen over gebieden zal.
,
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MAANDKRONIEK.
Is het de moeite loonend elke maand een overzicht te seven van de
voornaamste gebeurtenissen op paedagogisch terrein? Deze vraag zou
niet opkomen, als wij altij-d overtuigd , waren van de waarde der -opvoeding,
bier nu genomen in den ruimsten zin. Het volksleven, zooals zich •dit
ontplooit, is grootendeels aIhankelijk van de opvoeding in huis en school.
Een huisgezin met een goeden geest, een school, die goed onderwijst en
, dus goed opvoedt, zijn van een onberekenbaren zegen. Ik herb zoo 't gevoel,
dat ik deze kronilek met banaliteiten begin, het is zoo'n toer, om wat wij
onmiddelhjk voor het intellect als waar erkennen, in het gemoed levendig
en frisch te bewaren.
Een school, waar de kleine, gewone voorvallen Been interesse meer
wekken, is op weg naar den 'doodelijken sleur, gelukkig de school, waar
het personeel behoefte heeft om samen to spreken en ;te denken over
onderwijs en opvoeding, gelukkig het gezin, waar wader en moeder
dagelijks over hun kinderen beraadslagen.
wij wenschhen in dit overzicht warme 'belangstelling te wekken voor
alles, wat er gebeurt in het werk der opvoeding, en trekken daarom de
grenslijnen zoo wijd mogelijk, om bij 't Licht van Gods Woord de vele
vraagstukken, die zich op dit terrein voordoen, te bespreken.
Tot dit terrein behoort ongetwij-felid de arbeid van de Heldringgestichten
te Zetten, waarvan in Juli de algemeene vergadering gehouden weed in
de Vluehtheuvelkerk te Zetten, -een vergaderring, waar vooral op den
tweeden idag belangrijke vraags-tukken aan de orde kwamen.
Het is jammer, dat die arbeid bij velen slechts zoo vaag bekend is. Geen
opvoeder behoort het boek : 0. G. Heldring: „Leven en arbeid" ongelezen
te laten, het is vol van praktische paedagogi-ek ; en het is een aanklaeht
tegen ons christelijk publiek, dat dit boek niet verscheidene drukken
beleefd ;.
Ik ben dankbaar dat 'k met de Heklringgestichten in nauwe aanraking
ben gekomen, van nabij lets van de moeilijkheden heb gezien, en beamen
kan, wat een jaar geleden iemand muj eens ,zeiide:

15.E
,,Te Zetten vindt ge de chr. philantropie op haar best."
Dat beteekent natuurlijk niet: zonder gebreken, maar wel voortdurende
correctie van sden arbeid, naar het echt chr. beginnsel: het zoeken van het
verlorene. 0. G. Heldring heeft 1de aanklacht uit Ez. 34 : 4 verstaan, en is
toen aan 't werk geto-g^en.
Het asyl Steenbeek verrees, reddingshuis voor vrouwen en meisjes,
het Magdalenahuis, voor ongehuwde moeders, Bethel, voor minderjarige
meisjes, die in gevaar zijn tot een val te komen, Talitha Kumi, voor meisjes, beneden 16 jaar, die men voor verkeerde invloeden wil bewaren (er
zijn er nu pl.m. 300), 'dit zijn alle gestichten tot redding.
Maar verder ook de inrichtingen voor onderwijs, de bekende Christeli ke
Normaalschool voor onderwi/zeressen, de Chr. opleidingshuizen voor
meisjes : opleidende voor hui shoudelijke betrekking en kinderverzorging
en 'de Christine Hermine School: vakschool voor Vrouwenarbeid (Hulishoudschool en Industrie-onderwijs).
Inder-daad het is de moeite ' waard om in de vacantie de Betuwe eens
op to zoeken en deze gestichten, die op een paar na, bezichtigd mogen
worden, nader te leeren kennen.
De wereld spot vaak over wat het Christendom vermag in deze -donkere
wereld, hier wordt zonder ophef gewerkt en geloof mij, als het hier niet
kan, d.w.z. ;door de kracht van - het Geloof en het Evangelie, dan kan het
,

,

nergens.
Het is bizonder ontdekkend zoo'n vetgaidering, die nu weer ;elk jaar
gehouden wordt, bij te woven.
Wie de Normaalschool bezoekt, zal in een der -lokalen opgehangen
vinden : Huisregelen voor de Chr. Normaalschool, opgerlcht. in 1864.
Voor de kennis van de paedagogische opvatti•g dier thden, mogen enkele
regels dienen:
I.
Ieder bedenke steeds dat onze inrichting is noch een gesticht, noch een
jonge-dames-kostschool, maar een 'Normaalschool.
IV.
Tot het karakter van een goede Normaliste behoort in -de eersste pylaats
de begeerte gehoorzaamh-eid to .leeren, omdat noolt letnand lets beteekenen
kan in het gebied der opvoeding, die niet eerst geleerd heeft . zelf te
gehoorzamen.
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VI.
Wij kennen slechts een naam, dien wij beschouwen van God gegeven,
door wien en tot wien alle dingen zijn. Die Naam is Jezus
Christus, de gekruisigde. Onze spreuk is de. gelijkenis van het Mosterdzaadje. Klein is het geloofsbegin, heerlijk de voortgang, volkomen de
voleindiging, zoo gij in Hem blijft en Hij in u.
LLit wien,

,
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VII.
flit huis, opgericht om u de liefde van Christus te doen kennen, zij u
gezegend. 0, blijft niet bier dan met de gedachte : Zuivere liefde alleen
bracht mij hier, om eenmaal van haar te getuigen, zelve er van vervuld
zijnde.
Vill.
De macht van het geloof, dat uit en in Hem is, overwInt de wereld.
Uw vraag zij steeds : Waar blijkt de vrucht mijns geloofs?
IX.
De Normaalschool eischt steeds van u, dat gij in Hem een onstraffelijken
wandel leidt. Zoo gij struikelt, erken uw schuld, en weet dat er vergeving
is, opidat Hij gevreesd worde.
X.
Onze -spreuk blijft: Straf, opidat er niet gestraft behoeft te worden.
Onze wensoh is : Voor U zij er geene wet, dan die der liefde, die uit het
geloof is. Nooit verlate ide tucht des Heili-gen 'Geestes uw hart, opdat gij,
dien Leidsman volgende, weten moogt, dat Hij, die overtulgt van zonde,
gerechtigheid en oordeel, ook uw Trooster pis.
XI.
Hebt uw onderwijzers, uw opvoeders lief, want dit is u groot gewin.
Wilt ze hoogachten, want zij zijn voor u alles. Zoo gij er niet aan denken
kunt hun het leven te veraangenamen, zal ook uw leven nooit door uw
toekomstige leerlingen veraangenaamd worden.
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XIIL
Voorts, zijt bescheklen, nederig, ootmo:ed-ig. Wordt de wereld niet
gelijkvormig. Zijt blijmoedig in alles. Vergeet niet dat het gebed en de
dankzegging tot ode kostelijkste gaven behooren.
Vroeger werden deze regelen op bepaalde tijden voorgelezen, thans
wordt dit niet meer gedaan, onze tijd voelt de 'dingen, hoop ik, nog zoo,
maar -de middelen zijn anders.
Opvoeding en correctie gaan te Zetten hand aan hand, machtig werkt
de geest van Heldring en Pierson daar nog na. Zich schrap zetten tegen
den geest der wereld, die uit den afgrond is, blijft nog steeds het werk
der Chr. opvoeding.
,

Schandelijk is, wat de vorige maand weer aan alle studenten werd
toegezonden door het Nederlandscli Wetenschappelijk Humanitair
Komitee.
Dit Komitee met haar pra.chtnaam stelt zich ten doel op te komen voor
het homo-sexualisme.
Den Uraniers wordt h.i. veelal onrecht aangedaan en nu maakt het
Komitee zich op, hun belangen te verdedigen.
Den vorigen keer protesteerde 'een dokter, dat aan zijn 17-jarige dochter idergelijke geschriften werden toegezonden, maar het Komitee stoort
zich bier niet aan en gaat voort de stuudenten in te 1ichten ; niet om hen
te waarschuwen, maar om hun uiteen te zetten, dat de Uraniers recht van
leven en bestaan hebben.
In dit Komitee hebben zitting: E. J. Aletrinp—van Stockum, M. J. J.
Exler, Ch. v. Heezen, W. v. Maanen, L. S. A. M. von Romer en Jhr. Mr.
J. A. Schorer.
Het Komitee ontziet :zich niet de verdediging van een dichter, ook bij
ons niet onbekend, op zich te nemen, hoewel zoo'n verdediging m.i. eerder
blamleert, dan dechargeert.
Homosexualisme wordt bier een bron van p oezie geno emmd. Deze menschen zijn niet ziek, maar ,anders dan de anderen".
,,Nu staat het vast," heet bet, ,dat de inwendige secretie der geslachtsklieren van den homosexueel anders is dan bil den heterosexueel."
Met deze -wet'enschappelijke stelling is de zonde van Sodom goedgepraat, het is zeer normaal, nits een ,mlooie liefde" de grondslag vormt.
,
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Dat er geen voortplanting is, maakt geen verschil, immers bij de liefde
tussehen man en vrouw is ook het kind niet altijd doe! -en resultaat.
Ziet u, dit Komitee is wetenschappelijk, humanitair, en nu moeten de
botteriken zwij.gen.
Maar wij waarschuwen de vaders, die zoons of dochters als studenten
hebben, voor deze quas-i-hulmaniteit.
Het is verwonderlijk, dat dergelijke brochures, straffeloos, kunnen
worden verspreid.
De liefde tusschen David en Jonathan wordt er in op zel,dzame wijze
naar beneden gehaald.
•
•
•
,

Hoe 1icht onze ziel dwaalt, als wij Gods wet verwerpen, blijkt ook uit
een rode van Dr. A. J. Resink te Haarlem, uitgespr-oken ter gelegenheid
van de tentoonstelling van negerkunst en primiti-eve Indonesi sche plastiek,
in Juli gehouden.
Z. E. sprak over ,,de Kunst van onbeschaafde volken" en kwam tot
deze verrassende stelling:
De wilde is de geniaal beschaafde mensch en als een beschaafd mensch
geniaal wordt, dan doet hii dit in onbewuste terugkeer tot den wilde.
Treffend, volgens den spreker, waren dan ook de woorden van een
zendeling, patient van spr., die hem zeide:
„Ik ging als zendeling van -de christenen naar de heidenen en ik meen
terug te keeren als zendeling van ide 'heiidenen tot de christenen."
Hier was natuurlijk applaus.
D-e anthropologie kwam tot de ontdekking, dat er in 's wezens kern
onder ;de wilde volken eigenlijk teen diepere en inniger beschaving leefdde
dan big de christenen (brandstapels). Zij verwonderlde zich over !de
teed erheid dier wil d en.
WWj leven teveel op ons verstand en wanneer Spr. nu constateert, dat
de beschaafde wereld de laatste jaren teruggaat naar de sterke krachten
van het wilde onderbewustzijn, dan leeft Merin een genezing, on .e sociaalpsychische phantasie is levend geworden. Er is een groote cultuur-vlucht
waar te nemen.
N. B. Dit go:ed te verstaan ! ! vlucht voor de cultuur. Dit schiint te
do-elen op oorlog en bolsjewisme, als ik het wel begrijp, maar dan
cultureel gedacht en geschreven.
De deugd van de inlanders lillustreert Spr. met :de Galilareezen op
Halmaheira. Deze hebben wellevendteidswetten.
,

,
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Bu hen staat op kwaadspreken een straf van Brie realen, op diefstal
slechts 2 (materie!), over iemand spreken en daarna ,hm hm" zeggen
6 realen, eveneens op: 'den draak steken met demands huffs, jets onliefelijks zeggen over iemands tuin.
Spr. vraagt, of ook -ons leven niet beter zou worden als wij zulke wetten
-steliden. Naief is 't 'zeker.
Het schijnt 1daar op Halmaheira idyllisch te zijn, wat let on-s het hier
ook -zoo te maken?
Dr. Resink zal onlgetwijfell-d de gemeentten prijzen, die straf op het
vloeken zetten, den draak steken met demands God, is vrij wat erger dan
met i'emands huis of tuin.
Overigens schijnt Chet 0. T. toch nog verder te zijn dan het wetboek der
Galilareezen, daar wend b.v. verboden de dooven te vloeken, of een
blinde lets in den weg te leggen, een geitje te koken in de melk zijner
moeder, een trouwen, broedenden vogel te doo den.
En 'de materie gold er niet zooveel als een menschenleven !
Dr. R. schijnt ver te zoeken, wat beter dichtbij te vinden is, hij maakt
ongedacht een compliment over de bijbel'sche opvoeding, al begrijpt hij
van 't christendom niets. Wie de menschen wil opvoeden naar hun schoone
natuur, komt bedrogen uit. Een weinig oprechte z:elfkennis zou bier veel
vermogen.
Maar dan moet 'de Bijbel een eereplaats hebben in onze opvoeding en
niet zooals Prof. Oort in ,Ons godsdiens'tonderwijs" vaststelt. 'Het beginsel, dat hij aanbeveelt, is: ,niet naar aanleidding van legenden, mythen,
verhalen (u'it den Bijbel), waarin verkeerde opvattingen omtrent Gods
wezen en werk voorkomen,over de waarheid spreken, maar : naar aanleilding van de verkondiging -der waarheid, voorzoover de catecheet die
verstaat en aan kinderen duidelijk kan maken, wijlzen op gebrekkige
denkkbeelden. Volgens deze methode een handleiding te geven, is zeer
moeilijk, maar zij moet te geven zijn."
Het is te lhopen, maar wij twijfelen er sterk aan.
De waarheid der H. S. gaat nog altijid bergenhoog uit boven ode waarheid, ,,zooals de catecheet die verstaat".
Ieder -die waarlijk met zijn Bijbel leeft, weet idat hij er voor de school
en 't leven een rij•en schat vindt, het is een nimmer-verdrogende bron
van opborrelendd ileven, zalig, wie de kracht der H. S. kent bij de opvoeding, hij zal eenmaal den zegen van 'zijn werk zilen.
Het behoeft geen betoog, dat 'de methode van Dr. Oort paedagogisch
moot mislukken.
Arm van ziel, maakt ten slotte ook arm aan levenswijsheid, de waarheid,
,
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zooals een doorsnee-catecheet die verstaat, is -- een ,gebrekkig denkbeeld", -dat alle leven in dorheid doet verkeer-en.
Arme kinderen, die met dit ,denkbeeld" worden opgevoed.
Het is steenen voor broad.
,

R. D.
Vacantie-maand.

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN.
In het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, afl. 1, van Mei 1920 komt
een hoogst belangrijk artikel voor van ►de hand van Dr. H. W. van der
Vaart Smit. Genoaem{de geleerde schrijver had in het bovenvermelde
tij dschrift in de Juni-, Juli- en Augus'tus-afleveringen 1919 een breed
artikel geschreven over bet Modernisme en in zijn brochure „Over de
Bijbelcritiek" eene beoordeeling van het rechts-modernismegegeven.
Naar aanleiding van verschii-llende beoordeelingen, vooral van Gereformeeraden kant, geeft ide schrijver nu in de le afl. van den 2len Jaargang
van het G. Th. T. !een ,,Nawoord op mime artikelen over het Modernisme".
Dr. J. C. de Moor had in het Noord-Hollandsch Kerkblad van 31 Oct.
1919 ook een critiek geleverd over een rede van Prof. Dr. K. H. Roessingh
van Leiden (rechts-modern) en hlierin naar het oordeel van Dr. Smit wel
wat zeer sterk zich gebaseerd op den uitsluitend intellectueelen maatstaf.
En 'deze 'maat der l'eerstellighei-d het een en het al . to doen zijn bij de
beoordeeling van Chet rechts-modernisme, verwerpt de schrijver absoluut
en wel om de volgennde theologische, philosophische en vooral ook
psychologische redenen.
En dit gedeelte vonden wij met het oog op de studie voor psychologie
belangrijk genoeg om in ons P. T. op te nemen.
Dr. H. W. v. d. Vaart Smit schrijft dan :
-

,

,,Onze ziel is meerder dan ons verstand. On'ze ziel is een drieeenheidd
van denken, willen en gevoelen. En ldeze drie zijn een in eene onsterfelijke,
redelijke ziel, welke God den menschen gegeven heeft en geeft. (creatianlisme). Met deze drieeenhei.dsgesteldheid onzer menschelijke z'iel
correspondeert ode driee-enheidsgestelidheid van het beeld en de gelijkenis
Gods, dat is: kennis, gerechtigheid en heiligheid. En deze drie zijn een in
het eene beeldd en de eene geelijken'is Gods. De kennis nu correspondeert
in zeer bijzonderen zin op bet denken, lde gerechtigheid op .het willen, de
heiligheid op het gevoelen. Niet alsof dit weer in ^mechanisch-technischen
zin als eelkander uitsluiten'd zou moeten opgevat worden. De drieeenh ►eidsgestel^dheld van het beeld Gods correspondeert in organischen zin met de
drieeenfh eidsgestteldhei d onzer mensch elijke ziel (dat is this ook in onderlinge ongescheiden onderscheidenheid). flit is het schoone verband dat
God van-af den beginne gelegd heeft tusschen het objective (het beeld en
,
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de gelijkeniis Gods) en het subjective (de menschelijke ziel) en wel zoo,
dat het objective voor ons bewustzijn en onder ons menschen nooit is
zonnder het subjective, noch het subjective izonder het objective. Ook na
-den val niet. Want hoezeer toch ook het objective beeld Gods in ons is
verbroken en het subjective daardoor gedesorganiseerd, zoo zijn nochtans
niet alleen ,kl;eine overblijfselen!' (art. 14 confessie) van dat objective ons
steeds overgebleven, zoodat de desorganlisatie van het subject niet
absoluut en hopeloos werd., maar zoo is ook vanaf den beginne het
objective beeki Gods ons dadelijk in de belofte (Gen. 3 : 14 en 15) teruggeschonken en later in Christus' vleeschwording en in 'de uitstorting des
Heiligen Geesites volkomen geopenbaard in ware kennis, gerechtigheid en
heiligheid (Ef. 4 : 24 :et parall.).
En daarmee is ook de behoudenis van het subject, dat ,,in Hem" is,
gewaarborgd. Door de objective openbaring van het beeld en de gelijkenis
Gods in Christus, welke objective openbaring -den mensch geschonken is
vanaf Gen. 3 : 14 en 15 en geschonken wordt tot aan de voleinding, is de
reorganisatie van het door -den val gedesorganiseerd subject mogelijk en
werkelijk geworden.
In en uit Christus den Logos (naar Joh. 1 : 1 18) is er een permanente
relatie mogelijk en werkelijk tussehen het objective en het subjective, een
relatie, die voor den Christen onverbrekelijk is en hem du.s ook voor axle
terrein des levens een fundament schenkt. Indien 'dit voorop mag staan
(en onzes inziens moet ldit voorop staan) dan list' hierin de grondslag
gegeven van een kentheorie naar Gereformeerd inzicht, een kentheorie
die u.i:tgaat van de gegeven relatie tusschen het objective en het subjective,
gelijk boven gesteld. En op grond dezer kentheorie, idie aldus is bepaald,
laat zich eenig psychologische, philosophisehe en theologische weerlegging van het neo-kantianisme opbouuwen (en dus ook een weerlegging
van het rechts-modernisme).
Kan uitgegaan van :de bovengestelde relatie tus'schen het objective en
het subjective, dan staat dus ook en a priori vast, dat het objective drieeenig is en dat het ontvangende en reciproceerende subject drieeenig is.
Hierbij hebben wij ons aan to sluiten aan de resultaten der oude
theologise, speciaal voor Augustinus, den kerkvader van het Westen, gelijk
hij deze drieeenheid-sgedachte in meerdere werken lieeft neergelegd.
Korthei^dshalve onderstellende, dat Augustinus' theologie under ons ter
zake volkomen zekerheid heeft, kan dan vender worden gezegd, dat noch
in het objective noch in hest subjective aan eenig primaat mag worden
gedacht. De Oostersche theologie ging uit van een primaatsgedachte bij
de Drleeenheidsleer en bleef toen steeds min of imeer subordinatiaansch
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in ide theologie. 't Is de verdienste inzonderheid der Westersche theologie,
-dat zij di overwon en ide primaatsgedachte bij de Drieeenheidsleer loisiliet.
Weinu, als alit -dan onder ons allgemeenn aanvaarid wordt en wij daarom
de scholastiek van Thomas van Aquino b.v. een achiteruittgang achten op
Augustinus' theologie, 1-aaat ons dan consequent zijn en de eenmaal in de
trim- t;eit aanvaarde leer ook toepassen op de leer van 't beeld Gods en ook
toepassen in psychologise en kentheorl'e. Dat is te zeggen : indien on'ze ziel
heeft een drie eennheidsgeste ldheid van ,,denken, willen en gevoelen", zoo
is daarin het lidenken niet primair bov en ide beide andere, noch het willen,
noch het gevoelen, doch zijn ze alle idrie gelijk en gelijkelijk, van gelijken
oorsprong, gelijke waardij en gelijke doelstelling. Er is geen primaat van
het intellect (de intelectualisten, rationalisten, Hegel, Darwin, Marx,
Haechel, enz.), nosh een primaat van 'den wil (o.a. Schopenhau.er,
Nietzsche, maar ook in anderen zin, ide Kantianen en de neo-Kantianen),
noch een primaat van het gevoelen (de valsch-e mystieken, 'enthousiasten,
enz., ook (de asceten, oak in -zekeren zin de Roomsche kerk in haar
religieuse practijk). Heel het spreken over eenig primaat werkt verwarrend en bederft de relatie tusschen het objective ien het subjective. De
kennis (in het beeld Gods, gerestaureerd in Christus) is niet meerder
(noch ook minder) dan de gerechtigheid of ►de heiligheid, noch ook is de
gerechtigheid :meerder of minder, noch ook ode heiligiheid. Zij zijn drie en
toch ook een in ongeschheiiden onderscheidenh+eid, in een object-subject,
relatie, welke •gedacht moet worden naar parelleliie met de Westersche
Driieeen}hieldsleer 1 ).
De eenheld is meerder, dieper en rijker 1dan ►de mechanisohe optelling
!der ►drieh+eid. Dit geldt objectief, dit geldt ook subj-ectief. Het „Ding an
rich" is meerder dan +dc som van zijn relaties (c.f. de „schopferische
synthesen" van Wundt, maar vooral +dc philosophfe van Lotze, Sigwort,
Brusse e.a.).
Hiervan uitgaande mag nu wel als conclusie worden gesteld, dat, bouwende •inzonderheid op Augustinus' theologie, de stelling als zou ,,de
maatstaf van het leerstellige voor ons den en al zijn" aabsoluut te verwerpen isdoor . -den Gereformeerden theoloog. Het wezen van onzen
.godsdienst is niet uitsluitend het leerstel-lige, hoe hooge waardij dit ook
heeft, nooh ook uitsluitend het ethische, noch oak uitsluitend het mystieke
(ode ,bevinding" widen onze oudere theologen). Doch het wezen van onzen
,

,

") Nat aisof diet wezen +der zi ►el nu opgaan wu in ide as ►soeilakie van denken, Alen
-en gevoelen (de as +ware ide zn+el een op'te c m Bier thie
(medhanhseh) . Dat met.
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godsdienst is de harmonie dier 4drie sferen, de organische harmonie van
leer, leven en mystiek.
En deze harmonie is verbroken en het wezen van den Christelijken
godsdienst is verbroken, indien wij een deter sferen verheffen ten koste
der beide anderen. Wile •dit doet, idie ldwaalt in ide trhriteitsleer, en die
dwaalt in de psychologle, en die dwaalt in de kenleer, en die dwaalt in +de
theologie geheel en al, afwijken-de van ide grondslagen, de historische
gron dslagen (der Westersche theologie. Precies evenveel kracht en waarde
er to eko'mt aan de maat der leerstel-lighei d, precies ;evenveel waardij komt
er toe aan de moat van het ethische en precies tevenveel waardij aan de
maat van het ,ervaringsleven" '). Niet meer, maar ook niet minder.
Tegenover het oude intellectualisme brengen wij dus het ethische en
mystieke naar voren. Doch wij moeten ons weren voor de font der
-ethischen en ider neo-Kantianen en nu niet anti-intellectualistisch worden
door het ethische en het mystieke te verheffen ten koste van het intellectueele. Uit reactie tegen lde eene eenzijdigh-ei-d verviel men 1dan in de
andere. En in deze laatste eenzij di gheid is inderdaad +de ethischle richting
bevangen. En met haar het rech'ts-modernisme, voor zoover bij deze
laatste richting al reeds van teen bepaalden tendens mag worden
gesproken. Geen intellectualisme, maar ook Been anti-intellectualisme!
Doch een volkomen ,gleichberechtigte", gelijkberechtigde coordinatie van
kennis, gerechtigheid en heliligheid, alsook van ddenken, willen en
gevoelen ! Slechts omdat men (op deze aarde) niet alle drie tegelijk
noemen kan, noemt men ze na elkanlder in een bepaalde volgorde. Die
volgorde is echter niets meer en mag niets meer zijn, dan enkel en alleen
volgorde."
,

,

,

,

,

,

Tot zoover ide gleleerde schrijver, Wiens woorden we zeer gaa•ne ter
overdenking aan !de le zers van ons Paed. Tijdschrift voorleggen, opdat
ze tot nadenken mogen prikkelen over 'de psychologische vraagstukken,
die in onzen tijld van zoo groote beteekenis zijn.
Tevens meenen wij hiermede het Geref. Theol. Tijdschrift te mogen
aanbevelen, omdat daarin allerlei vraagstukken worden behandeld, die
zoo nauw verband houden met de studie der psychologie ten paedagogie.
,

1 ) cIn ondersbheid +met ide etihisithe riches yen +de n^e^o-Kanti:anen meenen wij; hest
,,,e^tth+i,sdhe" ten het , crvari ►ngs^leven" te moeten -onders , dheiden van elika.der, ales zijnide
het fwllis1evven ,its anders dan het g evoel.s+1even.

A.

K. v. d. B.

PSYCHOLOGIE
DER SCHOOLGEMEENSCHAP.
II (slot).
5. Psychisch contact door eenheid van tied en plaats..
Er is contact mogelijk zonder deze banden. Vondel kan nog tot ons
spreken in zijn werken, doch hoeveel meer zou 't zijn hem op dit oogenblik te zien en te hooren. Dat zou contact geven door onze zintuigen met
_zijn levende persoon.
Vergelijk ook : brieven schrijven of : elkander spreken. Hoeveel frisscher
en levendiger is dan het contact. Er is dan levens- en lotsgemeenschap
ten dat geeft contact. We zijn elkaar gewoon, op elkaar gehand, we
merken elkanders nabijheid.
Eenzelfde zonneschijn verblijdt ons, eenzelfde onweer bedreigt ons,
dezelfde loomheid plaagt ons. Al deze dingen geven zeer Licht contact.
Merkt ge bij uw onderwijs, dat ge in uw cultuurdrift het cultuurcontact
kwijt zijt zet het werk eens 3 minuten uit uw hoofd, praat even over
't heerlijke zonnetje in school, over vogelgezang kijkt samen naar de
dwarrelende sneeuwvlokken of luistert naar den rollenden donder- of
meer gewoon : luistert naar de voorbijratelende wagens, zingt des noods
samen een lied en merk dan eens op wat 'n psychisch contact ge op
eens hebt, zoo frisch, zoo spontaan. Tien tegen een, dat ge straks weer
beter onderwiiscontact hebt.
De menschen daarbuiten, die contact zoeken met een vreemde, weten
wel wat ze doen, als ze beginnen met over het weer te praten. Dat is niet
belachelijk, maar psychologisch zeer juist. Dat mooie weer is voor het
-oogenblik de meest voor de hand liggende band. Zeer sterk sprekend is
-dit bij storm, sneeuwbui of op de ijsbaan. Op en top cultuurmenschen
beginnen dadelijk over de politiek of het courantennieuws maar
kinderen zijn (gelukkig !) nog maar natuurmenschen.
6. Contact door Christendom en kerkelijk leven.
Meer dan de innerlijke geestesgemeenschap geeft het uiterlijke samen
bidden, samen zingen, de Bijbelles enz. contact.
Hoe ,eigen" vinden de kinders dat bidden en danken den eersten
schooldag. Psalm 81 : 12 zongen ze thuis ook al. Dat geeft direct contact.
En dan: Meester in de kerk te hebben gezien, wat heeft . dat al vele
kinderoogen doen glunderen.
,

-

-
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meer nog : onze kerkelijke
Helaas, onze kerkelijke gedeeldheid
hoogmoed. Dat elkander niet willen en kunnen begrijpen, ook waar we
geen verschil van beteekenis hebben.
Ook met anderer kerkelijk leven kunnen we contact zoeken. Bijv. Bij
de plaat uit de Serie Wagenvoort, van de hagepreek bij Utrecht, waar
uit de pas nieuwe berijming van Datheen werd gezongen Ps. 89 : 7, liet
ik de kinderen Bien psalm zingen in oude taal. Bij Leidens beleg weer de
psalm, die stokte in de kelen. Daarmee werd het historisch besef versterkt
en ...... op ongedwongen wijze was contact verkregen met de OudGereformeerde kindertjes, die in de kerk niet anders hoorden dan
Datheens psalmen.
Zoo ook geeft het zingen van Evangelische gezangen als : het lied van
Gustaaf Adolf, het oude Te Deum e.a. contact met den Hervormden
eeredienst voor Gereformeerde onderwijzers. Het Te Deum is zelfs
eenigermate contact met de oude Roomsche eeredienst.
En waarom geven alleen Roomsche taalboekjes tusschen vragen als:
wat doet de bakker, de smid, de slager? ook zulke als : wat doet de
pastoor, de koorknaap, de koster?
't Kerkelijk leven is voor de kinderen ook een levende band, dat voelt
ge direct, als ge maar eens contact wilt zoeken lanes deze lijn.
We hebben thans alleen de meest algemeene verbindingslijnen tusschen
ons en de leerlingen gevolgd.
De meer toevallige, van sociale klasse, van karakter en temperament,
van leeftijd, geslacht en physieke verschijning, ja, nog duizenderlei speciale verbindingen, waardoor kameraadschap, genegenheid, vriendschap
en liefde zelfs kunnen ontstaan (of ook de negatieven van deze gevoelens)
moeten we achterwege laten.
Vele toevallige banden zijn slechts onderdeelen van de groote, die we
noemden. Bijv. karakter, temperament, physieke verschijning kunnen
twee kinderen aantrekken of afstooten. Oorzaak van de gelijkheid of
ongelijkheid van die karakters (enz.) kan liggen in verre bloedverwantschap. Gelijkheid van sociale klasse is een cultuurverschijnsel, enz.. Al
deze speciale verbindingen leveren rijke stof voor hem, die eens z'n eigen
bepaalde klasse in studie neemt. Een zeer aantrekkelijke studie, zoolang
het geen exameneisch wordt. Voor ons onderwerp, de schoolgemeenschap
in het algemeen, zou 't een warnet van mogelijkheden worden.
De toestellen (de zintuigen).
a. Het oor en de spraak. Dit toestel past op alle lijnen. 't Is het voor-
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naamste middel ,voor psychisch contact. In de taal klinkt van ziel tot ziel
het voile, rijke leven, gedragen door het levende woord. Door het woord
hereikt ge de diepten der ziel. In uw vertelling trilt de kinderziel op
dezelfde snaren als uw eigen bestaan. De vertelling is een contactmiddel
bij uitnemendheid.
Toch verliezen we wel eens contact bij het spreken. 't Kan zijn, dat het
aan den leerling ligt. Maar 't kan ook aan ons liggen. Als de onderwijzer
te lang, te onbeduidend of te saai telefoneert, dan loopt de telefoniste aan
het andere kantoor weg het toestel is er nog, maar de juf
de ziel
is met haar eigen zaken bezig. Belt ge ze dan op en buldert ge : wat heb ik
daarnet gezegd? dan weet ze 't naturlijk niet. Wee hem, die 't niet merkt
als de juf weg is. Wee hem ook, die door lichaamsstraf de ziel wil dwingen tot interresse
't instrument wordt dan op contact gezet, maar de
ziel blijft weg ('t oog actief, 't oor luisterend, maar niet de ziel).
6. Het oog. Ook dat geeft nauw zielecontact. 'k Herinner me nog nit
eigen schooljaren, dat ik een groote appel onder m'n bank had ongelukkig een beetje te groot, om achter m'n hand te verbergen bij 't strafbaar
delict. De meester zei nets, doch keek even begrijpend me aan, als won
hij zeggen : ,,och, doe dat nou niet ! " Die blik is me niet weer uit het
geheugen gegaan. Van Bien dag aan, voelde ik toen genegenheid
voor hem.
Door het oog krijgen we ook contact met elkanders zieleuiting in en door
het lichaam. Onze houding, onze bewegingen, onze gelaatstrekken, onze
oogen vooral, verraden gedurig onzen zielstoestand en ons zielsbeweeg.
Zelfs de onzichtbaar kleine trillingen van ons lichaam kunnen psychische
beteekenis hebben. En zoo fijn is het waarnemingsvermogen reeds bij de
kinderen, dat ze de kleinste bewegingen en de zwakste poses, die we
aannemen, direct opmerken. Wij denken meestal, dat dit „raden" van
onzen zieletoestand door de kinderen, door onmiddellijke zieleaanvoeling,
door een snort mystieke kracht geschiedt. Maar 't vermoeden ligt voor
de hand, - dat wij zeif ons verraden eer we 't weten. Een voorbeeld uit 'een
onzer schoolbladen van 't vorig jaar, hoe nauwkeurig ons lichaam op
onze gedachten zelfs reageert. Maakt ge iemand wijs, dat een trouwring,
aan een fijn draadje boven een mannenhand vastgehouden, In een cirkel
ronddraait en boven een vrouwenhand heen en weer slingert, en ge laat
hem het draadje vasthouden, dan gebeurt dit meestal zoo. 't Is het gevolg
van zelfsuggestie; van inbeelding, die de oorzaak is van onzichtbaar kleine
lichaamstrillingen, die door den ring worden 'gevolgd.
Als de invloed van een simpele gedachte zoo groot is op ons lichaam,
-
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hoe moeten we dan niet telkens ons zielsbestaan aan anderen verraden.
Hebt ge inwendig een hekel aan ,dien jongen", het zal niet lane verborgen
blijven; de kinderen zien u en vinden in uw lichamelijke verschijning
direct het contact met uw inwendig bestaan.
C. Het gevoel. Ook dat geeft psychisch contact. Een zegenende
meestershand, bij 't verlaten van de school, op mijn hoofd, vergeet ik
nooit. Een rustige hand op den arm van een stotterend kind, kan kalmeeren. Een vaste greep om den arm van een koppigen jongen, kan z'n
koppigheid doen breken door 't gevoel van onmacht.
Vooral de handdruk 's Vrijdagsavonds kan dienstig zijn als lichamelijk
contact. Een physisch ongenaakbare meester heeft voor kinderen niets
aantrekkelijks.
Doch vergeten we niet, dat het terrein van lichamelijk contact in het
huisgezin list. De school doet beter eenigen afstand te bewaren. Ongemotiveerde aanraking van vreemden wekt zoo licht te groote familiariteit,
die omslaat in heftige afkeer of in te groote genegenheid, die tot
sexueele driften vervoeren kan. Voorbeelden : Rousseau, als kind, en
helaas, menigeen onzer beste onderwijzers.
d. Reuk en smaak liggen nog meer op 't gebied der lagere zinnen.
Nog verleidelijker of nog afstootender dan 't gevoel. Behooren op de
school voor het verkrijgen van zielscontact streng geweerd te worden.
C. Sociale beschrijving.
Bezien we thans de klasse als geheel.
't Is bij den aanvang van den schooltijd. Vrij komen de kinderen binnen.
Ze praten druk, lachen, enkelen stoeien nog wat na, anderen kijken naar
de nieuwe les op het bord.
Ge staat daar voor een lokaal met kinderen, die onder elkaar psychische gemeenschap oefenen.
Beziet ge nu het geheel, dan krijgt ge een indruk, een impressie van een
wirwar van kinderuitingen. Tot volledige kennis van wat ge daar ziet,
komt ge niet. Let ge op een paar, dan zijt ge 't geheel kwijt, let ge op het
geheel, dan ziet ge een chaos. Dat komt, doordat wij eindige menschen
zijn, doordat onze waarneming beperkt is. God kent alles en ziet alles
tegelijk. Hij is eeuwig, onbeperkt.
Stel u voor, dat ge daar staat voor Bien wirwar, ge hoort het geroezemoes, ge bemerkt Bien chaos van interressen, van zieleacties en nu
hebt ge hier opdracht om onderwijs te seven.
Gij moet de leiding nemen in deze gemeenschap. Gij moet aller inter-
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resse en aandacht op uw onderwerp richten, aller ooren doen luisteren,
aller oogen doen zien, aller denkkracht te werk stellen.
FIG. 3 1).

pact-

Contact.
Bg het binnenkomen. Geen klasse-contact. Onderling contact door plants en tijd en alleen als
menschen, als kinderen. Geen cultuur- of kerkcontact.

Hebt ge u nooit machteloos, gevoeld voor die taak?
Heerlijk zou 't zijn, als die kindertjes daar vol begeerige aandacht
gingen zitten voor 't onderwijs. Als ze over uw schoolcultuur zaten te
praten. Over de wetten der zwaartekracht, over de Zwitsersche bergen,
over de inneming van Den Briel. -Maar ge merkt niets van cultuurverband
en- cultuurcontact. Bijna zonder uitzondering oefenen ze contact over
algemeen-menschelijke lijnen (spel, vreugde, vriendschap, schelden,
knikkers, appels). 't Doet ons al zoo goed als er een z'n cahier naziet, of
z'n grif f el aanpunt.
En nu komt gij daar met uw schoolcultuur. Daartoe zult ge eerst het
juk van uw gezag opleggen en stilte vragen. Ge verkrijgt zelden onmiddellijk cultuurcontact.
1 ) De stralen stellen de leden der gemeenschap, de kinderen en de onderwijzer,
voor. Ook in de volgende figuren.
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Gelukkig, als de zedelijke band van het gezag u contact geeft. Het
ontzag (psychisch contact lanes gezagslijn) brengt op uw wenk de stilte.
Maar het ontzag (gezagscontact) mist we! eens. En dan .... Ge spreekt
ze hooren het niet. Ge verheft uw stem
ze praten nog harder om
elkaar to verstaan. Ge slaat met de vuist op de tafel
't geraas wordt
daardoor nog grooter. Ge schrijft een der luidste schreeuwers op
't
gaat de anderen niet aan.
Niet zoo zeldzaam zijn dan de gevallen, dat de onderwijzer wanhopig
wordt. Zun plichtsgevoel dringt hem en hij voelt zich machteloos. Een
sterk affect grijpt hem aan en in toorn ontstoken gri pt hij een willekeurig
lid der gemeenschap, alsof deze een groote misdaad had begaan of is
hij (zij) b trst in tranen los.
hij (of zij) teederder aangelegd
En ziedaar ! alsof een onzichtbare tooverstaf dat schoollokaal aangeheel.
raakte : er zijn geen individuen meer, de klas is
Vergeten is de knikker, waar twee om kibbelden; vergeten het interressante geheimpje, dat nog niet uitverteld was; vergeten de appel, die
zoo heerlijk smaakte en . nog niet op is 't is stil alleen het verontwaardigde of bedroefde woord van den meester wordt gehoord.

een

FIG. 4.

Contact
Klasse-contact door een sterk affect.
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Ge hebt hier een voorbeeld van klassevorming door middel van een
affect van een sterk werkend gevoel.
Hier zijn alien door eenzelfde schrik of emotie aangegrepen en dit affect
heeft een levende band om hen alien geslagen. Dit affect is een psychisch
verschijnsel. We hebben hier dus geen physieke band als bij
bloedverwantschap, geen zedelijke als bij solidariteit, geen cultuurband
ook, maar een zuiver psychische band. De schrik, de emotie bindt alien
te samen.
't Is alsof een bliksemstraal insloeg in het dradennet en alle ander
onderling contact onmogelijk maakte.
Deze manier van klassevorming moge bij Bemis van ontzag spontaan
't is toch geen
bij ons opkomen als eenige uitweg, als laatste redmiddel
wij zijn geen
geschikt middel van opvoeding. Affecten zijn gevaarlijk
ze
meester van ons zeif, later schamen we ons over het affect, en
stompen zeer spoedig af, zoodat ze steeds heftiger moeten herhaald worden. Ze zijn ook zeer nadeelig voor ons zenuwgestel.
Wie ontzag heeft kan meestal reeds door zijn verschijning en door een
wenk of een enkel woord stilte verkrijgen. En in het vasthouden aan
vaste regels en gewoonten heeft hij een geschikt vliegwiel om over doode
punten (bijv. een dag, dat zijn ontzag mist) heen te komen.
Wie voor een vreemde klas komt en imponeeren kan door zijn verschijning reeds, heeft ook direct stilte.
Maar staande voor 't geval dat ontzag noch gewoonte, woord noch
verschijning baten, dan zijn er nog andere middelei,genoeg om een klasse
te vormen.
Een middel is : ie'ts ongewoons te doen, dat de aandacht trekt.
lemand verkreeg eens in een rumoerige klasse ademlooze stilte, door
nets anders te doen, dan twee houtjes aan elkaar te binden. 't Is een
kunst om zulke middeltjes te vinden en op den juisten tijd aan te wenden.
Ze gelden ook maar voor een keer.
Natuurlijker en bestendiger is het voigende middel. Ge heft een bekend
lied aan. In zang zit rythme en rythme bindt, onwillekeurig voert het
u mee. Eer ze 't weten zijn de kinderen een geworden in 't rythme van het
lied. 't Is weer niet toevallig, dat we overal den schooltijd beginnen met
het lied.
Na het lied volgt het gebed. en als er geen goddelooze geest onder de
kinderen heerscht (want ook dat komt helaas voor), dan ruischt straks
de stilte, waar geen 5 minuten geleden hooren en zien vergingen.
En de stilte over de massa is zulk een macht ! Ze werkt zoo suggestief. Ons diepere zieleleven ontvangt de indrukken dan zoo zuiver, de
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klanken zoo sonoor, de gevoelens zoo intensief. De woelende, kokende
zee van indrukken legt zich veer het slib bezinkt. Er komt eenheid,.
rust. Piet hoort niet Jan meer schelden en de rest roezemoezen, maar hij
beseft de tegenwoordigheid van al z'n kameraden gelijkelijk. En dan is
er in 't gebed, naast de stilte, nog een verbindend, contactgevend
element. Als God spreekt in den rollenden donderslag, of als Hij spreekt
in Zijn oordeelen (denk aan Aug. 1914), dan zijn wij menschen alien stil
en ook een in lotsgemeenschap. Dan spreekt het algemeen menschelijke zoo sterk. Gezegend de school, waar eenigermate beseft wordt, dat
we in 't gebed voor het aangezicht des Almachtigen staan. Dat geeft een
sterk psychisch contact. Dan zijn we geen individuen meer, maar menschen, geen goden, maar schepselen.
Vervolgens gaat de onderwijzer vertellen. Als hij weet to boeien, dan
zijn woorden wekken voorstelling en
bindt hij de klas aan zich
FIG. 5.

Contact.

Klasse-contact door zang, gebed, vertelling, plaats en tijd.

gedachte bij de klas; de fantasie en het gevoel worden werkzaam. En
zooals een gedachte ons lichaam kan influenceeren (denk aan den ring
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aan een draadje) zoo beinvloedt de eene gedachte van den onderwijzer
hart en ziel en zinnen en lichaam van alle leerlingen. Niet enkel hun oor,
maar heel hun Iichaam „luistert". De psychische energie verbruikt ook de
physische, vooral waar emotie in 't spel is.
Het woord van den onderwijzer is nu een macht geworden. Hij is de
leider van deze gemeenschap. Hij laat ze denken wat hij wil hij slaat
door zijn woord een psychischen band van gedachten om de massa. Hij
verwekt een collectieve gedachte.
Na de vertelling vermag hij ook een collectieve wil, een eenheid van
streven te voorschijn te roepen (gewoonte als vliegwiel voor doode punten!) en zoo is op zijn klas van toepassing het schoone bondslied der Chr.
Zangvereenigingen:

Een in geest en streven,
Een in lied en leven,
Een in daad en woord,
Een in 't rijk der klanken,
Een om God te danken,
Een bij 't lof akkoord.
Deze psychische banden van affect, massa-ontzag, rythme, eerbied,
;edachte, werklust en gewoonte, door den onderwijzer om de klasse gelegd, zouden we kunnen vergelijken met een hoepel, over al de verbinadingslinen heen geworpen en met sterke electriciteit geladen, die
kortsluiting veroorzaakt en ander onderling contact onmogelijk maakt.
Of ook ze zijn gelijk aan den cirkel van den slangenbezweerder
getrokken om de slangen. Geen waagt zich er buiten. Die gebondenheid
der personen in de massa, dat verlies van individualiteit om alleen te doen
wat men doet, alleen te denken wat de leider denkt en zegt, alleen te
voelen, wat men voelt is een algemeen verschijnsel bij de massa.
Ge zit daar in een vergadering. 't Is stil ! Er behoort moed toe om de
stilte te verbreken. We huiveren dan voor de publieke opinie. Staan we
op, en we vinden geen bijval, geen contact met de massa, dan doet ons
dit pijn. We schamen ons dan als hadden we een misslag begaan. Krijgen we bijval, applaus, dan streelt ons dit.
Zoo ook op school. In de massa wordt het enkele kind opgenomen. En
binnen den cirkel heeft ieder naar zijn karakter en temperament zijn
plaats. De vrijmoedigsten vooraan de schuchteren naar achter.
Over het ontstaan van dezen psychischen band ware nog veel te zeggen.
De suggestie (in ruimeren zin) speelt zeker wel een rol. Het ontzag
(erkenning van objectief gezag) niet minder. Prestige,liefde, ,bewondering,
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achting en meerdere gevoelens spelen ook een rol. Nabootsing en sociaal
gevoel eveneens.
Voor psychologische beschrijving van het klassecontact moeten we
vasthouden aan de volgende f eiten :
1. er is een verbindingslijn voor alien;
2. er is een contact door de zintuigen en lanes die lijn;
3. de leider geeft contact aan de klasse ;
4. het contact is van de zijde der leerlingen niet persoonlijk, maar
gemeenschappelijk.
Vooral dat laatste is een moeilijk vraagstuk. Hoe hebben de leerlingen
onder de vertelling, behalve met den onderwijzer, ook contact met elkander? Niet door op elkander te letten, want dan breekt het groote contact
juist. Waarschijnlijk is het een vaag en toch diep wortelend besef van
samen zijn en sainen denken en samen voelen, dat zijn diepsten grond
vindt in het samen menschen zijn. En daar de menschheid een organisme
is, kan ook in een groep menschen die eenheid zich weerspiegelen.
En nu staat de eenheid van denken hooger dan de eenheid van affecten.
Eenheid van affecten vindt ge ook bij de dieren. Een schrik doet een
gansche kudde bisons voortrennen, een verwarrende onrust kan een
gansche bijenkolonie razende maken.
En hooger nog dan de intellectueele eenheid is de eenheid van geest.
Wat zal het zijn als de nieuwe menschheid als een geheel, bezield door
eenen geest, doortrild van eene emotie, verrukt door eene gedachte,
verrast door een aanschouwen den lof zal zingen van zijn God?
Doch voor zulk een eenheid is noodig volmaakte liefde. Liefde is het
groote mysterie van de eenheid van ons geslacht. Neem de liefde in al
hare vormen weg en de menschheid valt in atomen uiteen. Nooit of te
nimmer zult ge een blijvende eenheid er van maken.
-De haat kan ook binden. Opgezweepte volksmassa's waren .soms een
in haat, de grootste misdaden werden een van zin verricht. Straks Bing
de menigte huiswaarts. En zie tot zich zelve gekomen nam geen van
alle de verantwoordelijkheid voor zich. Berouw kwelde schuldgevoel
drukte. De eenige neerslag van die collectieve daad in het persoonlijke
leven was berouw, spijt, wroeging, schuld werpen op de anderen. Hoe
anders is de collectieve goede daad. Zij vormt ook een neerslag in ons
persoonlijk leven. Zij sterkt ons karakter, helpt ons in den strijd om het
leven tegen den dood ze vervult ons met gemeenschapsbesef met
liefde voor de gemeenschap, die ons steunde.
Zoo ook geeft de goede klasse-eenheid een weldadigen neerslag in de
persoonlijkheid en het karakter.
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Ook de 'schoolgemeenschap vertoont- de macht van de collectieve zonde
als tijdelijk verband.
Er zijn. soms kinderen, die de leiding van den onderwijzer wet eens
overnemen. Ze luisteren niet, gaan eigen gang, worden bestraft, kijken
eens rond, vinden sympathie, worden daardoor aangevuurd, worden
brutaal en de klas grinnikt van plezier.Hier is niet de onderwijzer,
FIG. 6.

Onderwijzer

Contact.
Een scene. Een belhamel verbreekt het cultuur-contact bij de vertelling en neemt de geestelijke
leiding over en vindt contact. De onderwijzer is de klasse kwijt".
Aant. Was zunachst die Fllhrernaturen betrifft, die der Amerikaner ,,Key boys," ,Schliisselknaben"
nennt, well sie gleichsam der Schlussel zur ganzen Horde sind, so ist es wohl der stdrkste Miszerfolg der alten Padagogik, dass sie es nicht verstanden hat, die Schlusselknaben and Schlusselmadchen fair sick zu gewinnen and sie durch legitime Befriedigung ihrer Fuhrerinstinkte aus
Gegenregierern zu Mitregierern zu machen."
F. W. FOERSTER, Autoritat and Selbstregierung in der Leitung der Jugendlichen, Langensalza
1915, pag. 14. (Cursiveering van mij).

maar de belhamel de geestelijke leider. Ook al zit hij straks, bukkend voor
overmacht huilend z'n strafwerk to schrijven.
't Is soms een heele toer om de publieke opinie aan den kant van orde en
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tucht te houden. Niet onze persoonlijkheid, maar orde, recht, wet, gezag,
Gods wil in laatster instantie, moeten dan als onze drijfveer ongedwongen
openbaar worden. En hoe zal dat ongedwongen gaan, als deze dingen niet
bij ons leven?
Helaas, hoe dikwijls putten wij in onzen strijd om het leiderschap uit
allerlei onzuivere bron onze kracht.
Ook bij kinderen is de zonde meestal aantrekkelijker, dan den wil Gods
te doen. Menig onderwijzer lijdt onder zijn eigen zonden en die zijner
leerlingen.
Broeders en Zusters, laten wij toch biddend worstelen om de leiding.
Niet alleen het persoonlijk leven van u en van uwe leerlingen heeft een
dagelijksche bekeering noodig. Ook de publieke opinie op school heeft
die bekeering gedurig van noode. En we weten het alien: de publieke
opinie is nog bezwaarlijker te bekeeren dan de enkeling. Ook voor uw
klasseleven is de werking van Gods Geest noodig.
En ook die Geest werkt Tangs verbindingslijnen van Genadeverbond en
Kerk en Heilige Schrift. Hij zoekt contact door uw onderwijs, door middel
van het geschreven en gesproken . Woord Gods. Gij moogt ze de letters
leeren. Gij moogt Gods 'Word doen klinken tot hun oor, doen indringen
in hun verstand doen vallen in het hart doch de kiemkracht dier
zaden is Gods werk. Leven verzorgen is uw werk. Leven geven en onderhouden doet God alleen. ,
Gelukkig, wie de publieke opinie op school voor zich heeft gewonnen.
Waar de meerderheid den overtreder boos aankijkt, waar werklust is
(arbeid is zulk een heerlijk tuchtmiddel), waar de meerderheid aan den
onderwijzer gehecht is.
Neen, dan zijt ge niet klaar dan begint uw taak eerst recht en
groot is dan uw verantwoordelijkheid. Dan juist is het gevaar het
grootst, dat ge bloedschulden zoudt op u laden.
Dan begint eerst recht uw onderwijs ook.
Maar dan is het ook heerlijk om onderwijs te geven. Ook de zwakken
-- de ,blokken aan uw been" ondervinden den weldadigen invloed van
de klasse-eenheid. Hebt ge nooit van die stumperdjes gezien, die het
onderwijs niet goed konden volgen? Maar toen gij verteldet, en de klasse
een oor was, ondervonden zij den invloed van die massaspanning de
doffe oogjes begonnen te blinker ze zagen u aan verwonderd als
sprak er een orakel. Misschien, dat de begeerte ontwaakte, om ook te
weten dat wonderlijke, dat alien zoo boeide. 0, verstoor die vage verwondering niet in uw hooge cultuureischen, zet toch vooral niet zoo'n
stakkerd in 't zonnetje, door een vraag, die hid niet kan beantwoorden:
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koester dat blijk van een lichtvonkeling over die schemerende ziel
't is
't begin van de kennis. Misschien blijft het bli een begin. Veracht dat kleine
nlet i Wat is onze kennis anders dan een lichtvonkeling over onze verwonderde ziel, vanuit de glanzende schoonheid van Gods wereld?
Met verwondering wilden we beginners laten we, ziende den rijkdom
van het leven der ziel, en de veelvormigheid en de diepte van daze
Schepping Gods, ook met verwondering eindigen. Beter nog : met aanbidding van Hem, Die den adem inblies in de neusgaten van den eersten
mensch, zoodat hij werd tot een levende ziel.
A. JANSE.
Biggekerke.

UIT ANDERE TIJDSCHRIFTEN.
Otis eigen blad, 15 Sept. 1920.
DE GODSDIENSTIGE OPVOEDING NAAR MONTESSORI.
Tr. S. Rombouts, de schrijver van het pas in Malmberg's Paedagogische
Bibliotheek verschenen boek over Montessorianisme, publiceert in
aflevering 18 van den loopenden jaargang van ,Ons eigen Blad" een brief
van Dr. Maria Montessori over de godsdienstige opvoeding.
In dezen brief is allereerst opmerkenswaard de korte samenvatting,
welke zij zelve geeft van de beginselen, die haar systeem beheerschen en
die zij aldus opsomt : „De bescheidenheid en het geduld der onderwijzeres, het meer nadruk leggen op daden dan op woorden, de waarneembare
omgeving als een inleiding van het psychisch leven, het voorgeschreven
stilzwijgen en de daardoor verkregen ingetogenheid der kinderen, de
aan de kinderziel gelaten vrijheid zich te vervolmaken, de minutieuse
zorg in het voorkomen en verbeteren van alles wat slecht is, of ook alleen
dwaling en kleine onvolmaaktheid, het controleeren der dwaling door het
ontwikkelingsmateriaal zelve en het eerbiedigen van het inwendige leven
in de kinderen, vereenigd met het beoefenen der liefde."
Ten aanzien van haar denkbeelden over de godsdienstige opvoeding
geeft de doctoresse, op een vraag haar van katholieke zijde in ons land
gedaan, in dezen brief positieve uitspraken. Veroordeelend spreekt zij
over „het onderwijzen der Bijbelsche geschiedenis" en „het toevertrouwen
der Christelijke leer aan het geheugen onder den vorm van een Katechismus". De groote hervorming van het godsdienstig onderricht is : „de
liturgie toegankelijk te maken voor de kinderen." In de Montessori-school
te Barcelona is op initiatief van haar groote medewerkster, Mej.
Maccheroni, voor de kleintjes van 3-6 jaar, die deze school bezoeken,
een kapel ingericht. De mooiste zaal dezer school werd hiertoe door
uitstekende kunstenaars gedecoreerd in wit en goud, de muren werden
bekleed met gee! damast. „Kleine stoeltj es, wijwatersvaten ter hoogte
van de knieen van volwassenen, beelden, geplaatst op een meter van den
grond, toonden aan, dat die nieuwe kerkgangers van het lilliputtersras
er op rekenden, dat zij hier ontvangen werden als aktief optredende leden
der kerk."
Dit ,actief optreden" bestaat in: „het in stilte voortschrijden met ver-
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mijding van alle geraas, het verschuiven van stoelen zonder gedruisch,
het bedaard opstaan en gaan zitten, het tusschen banken en omstaanders
door loopen met vermijding van alle duwen en botsen, het in . de handen
dragen van licht breekbare voorwerpen, terwijl men er op let, dat bij het
ooverbrengen niets geschaad wordt : zooals b.v. brandende kaarsen, die
gedragen worden zonder handen of kleeren met was te besmeuren, of
een bloemenmandj e of vazen vol water, om daarin bloemen te zetten en
aan den voet der altaren te plaatsen."
De Eerw. Heer Angles, die de leider is in deze kapel, legt den kinderen
ook de Sacramenten uit. Zelfs de kleintjes van drie jaar zijn hierbij
tegenwoordig en toonen voile opmerkzaamheid. Montessori schrijft : ,hij
maakte de doopvont gereed en al de benoodigdheden van den ritus, koos
uit de kinderen zelf een peter en meter, liet een klein kindje van enkele
-dagen komen en vervulde een voor een de diepzinnige, symbolische
plechtigheden, gebruikelijk bij de toediening van dit sacrament."
Ook de H. Mis wordt verklaard. „De ouderen oefenen zich hierbij in
het misdienen en de kleinsten komen bij de Offerande hunne offers bren.gen aan het altaar en dooven hun kaarsjes uit, als het H. offer
geeindigd is."
Hoe het godsdienstonderwijs aan kinderen boven zes jaar gegeven
moet worden, daarover zwijgt de geleerde schrijfster.
Zij besluit haar brief met deze ontboezeming : ,Godsdienstig, vrij in de
werkzaamheid van hun verstand, en in het werk, dat mijn methode hun
biedt, toonen de kinderen zich krachtig van geest en sterk van hart, gelijk
-ook de lichamen der kinderen, die goed gevoed worden, krachtig, rein
en gezond zijn. Groeien zij op deze . wijze op, dan vertoonen ze geen
schuchterheid, geen vrees, geen lichtgeloovigheid, ze bezitten een rustige
onbevangenheid, moed, een klare kennis van de dingen, een geloof boven
alles sterk in het leven en in God, Schepper en bewaarder van het leven."
Uit deze ontboezeming blijkt wel, hoe Montessori haar methode als de
alleen zaligmakende beschouwt. Van een Zaligmaker wordt in dezen
brief over de godsdienstige opvoeding niet gerept. Consequent is Montessori bij de toepassing van haar beginselen op de godsdienstige
opvoeding wel, dock wij vreezen, dat juist op dit gebied deze consequentie
naar het woord van Luther ,zum Teufel fuhrt". Op zichzelf reeds achten
wij het een ernstige grief, dat haar methode de kleintjes beschouwt en
behandelt als groote menschen in zakformaat, of, zooals zij in dezen
brief zegt, als een „lilliputtersras". Bij het gewone onderwijs moet dit
reeds noodlottig werken, daar alle onderwijs eerst wezenlijk vrucht,

-
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dragend kan zijn als het past bij het wezen van den te onderwijzen
persoon. Doch voor de godsdienstige opvoeding achten wij dit niet
erkennen van het kind in het kind, des te noodlottiger, naarmate de zaak,
welke het hier geldt, ernstiger is. Bij de godsdienstige opvoeding het
kind als grootmensch beschouwen en laten optreden, moet wel op den
groei van het godsdienstig leven een verderfelijken invloed hebben.
S.

Uit , Stemmen des Tijds".
DE STAAT EN DE VRIJE JEUGDVORMING,
door MR. H. VAN HAERINGEN.
De schrijver lest in dit artikel allereerst den nadruk op wat onder vrije
jeugdvorming moet worden verstaan, n.l. die vorming der jeugd in den
overgangsleef tijd van kind tot volwassene, die zich kenmerkt door
onverplichte aansluiting en ongedwongen wijze van werken, zooals deze
wordt nagestreefd door patronaten, padvindersorganisaties, jongelingsvereenigingen, jeugdclubs, jeugdtehuizen, leeszalen en bibliotheken voor
jeugdigen, gymnastiekvereenigingen en sportvereenigingen. Zijn doel is
nu, na te gaan in ,hoeverre in ons land staatsbemoeiing met de vrije
,i eugdvorming bestaat en in de toekomst te verwachten is en wat tot verklaring en rechtvaardiging van deze staatsbemoeiing kan Belden.
Daartoe geeft hij vooraf een kort overzicht van hetgeen er hier te lande
voor de vrije jeugdvorming gedaan wordt van Protestantsch-Christelijke,
van Roomsch-Katholieke en van Sociaal-Democratische zijde en door
middel van godsdienstig en politiek neutrale organisaties, om dan de
vraag te beantwoorden, of Staatsbemoeiing verklaarbaar is. Een vraag,
die daarom bevestigend beantwoord moet worden, will de organisaties
en instellingen der vrije jeugdvorming instituten zijn, waarin zoowel de
algemeen-intellectueele als de zedelijke opvoeding der rijpere jeugd wordt
nagestreefd, terwijl de geringe financieele draagkracht deter instituten
hen dwingt of te zien van verdere verdieping en uitbreiding van hun
arbeid, hoezeer deze ook worden begeerd. Vandaar dat de staat dezen
arbeid, die een algemeen volksbelang vertegenwoordigt, wil gaan steunen.
Deze steun zal voornamelijk bestaan in het verleenen van subsidies, opdat
het particulier initiatief zich krachtiger kan ontwikkelen en de arbeid der
vrije jeugdorganisaties zich zal kunnen verdiepen en uitbreiden. Zoo zijn
de voorstellen der Staatscommissie. De Staat zelf neemt dus volgens deze
voorstellen de vrije jeugdvorming niet ter hand.
Hoe is nu van Christelijk standpunt te oordeelen over deze staats-
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bemoeling met het werk der vrije jeugdvorming? Criterium voor
overheidssteun is de vraag, of de arbeid, die van overheidswege gesteund
moet worden, in 't algemeen nuttig en noodzakelijk moet worden geacht.
De staat steunt de Christelijke scholen, niet omdat ze Christelijk zijn
(ze steunt ook Roomsche en Joodsche scholen), maar omdat ze scholen
zijn. Het algemeen erkend belang en de algemeen erkende waarde van
onderwijs geeft hier den doorslag. De vraag is nu: Is er in den arbeid der
Christelijke Knapen- en Jongelingsvereenigingen een voldoend in 't
algemeen nuttig en noodzakelijk element aanwezig. Nu geeft de Christelijke jeugdarbeid aan de jeugdigen allereerst ontwikkeling in
godsdienstig opzicht. Hoezeer ook van godsdienstig standpunt bezien de
godsdienst kern en onmisbaar levensbeginsel voor de geestelijke welvaart van den mensch is, van niet godsdienstige zijde wordt deze
zienswijze niet gedeeld. En aangezien deze niet godsdienstige groep een
belangrijk volksdeel vertegenwoordigt, kan men godsdienstige ontwikkeling niet rekenen als een algemeen erkend opvoedingselement. Voor den
godsdienstigen ontwikkelingsarbeid zonder meer mag men alzoo van de
overheid geen steun verwachten.
Naast de godsdienstige ontwikkeling verstrekt de Christelijke jeugdvorming ook ontwikkeling voor het maatschappelijk leven : onderricht
in geschiedenis en letterkunde, soms lichamelijke vorming, cursussen in
talen, stenografie enz., ontspanning door feestavonden, uitstapj es en des
zomers kampementen. Deze arbeid, ook al is ze van uit Christelijkgodsdienstig oogpunt bezien, secundair, moet algemeen als belangrijk en
waardevol worden erkend. Bij jongelingsvereenigingen echter, die zoo
goed als uitsluitend godsdienstige vorming bijbrengen, is nog wel een
algemeen element aanwezig, omdat ontwikkeling in godsdienstig opzicht
ook ontwikkeling op ander terrein meebrengt, doch dit algemeen element
is in verhouding tot den geheelen arbeid te bijkomstig, om voor staatssteun in aanmerking te komen. De vraag rust : heeft de staat de
maatstaven, om te beoordeelen, of een bepaalde jeugdarbeid het
algemeene element bevat. Een strikt-logische maatstaf van beoordeeling
zal vaak ontbreken. Doch moet niet elk controleerend college met min
of meer zwevende normen werken?
In rechtspraak en bestuur moet de overheid vaak oordeelen naar
ongeschreven normen als ,algemeen belang" en ,algemeen nut". Big
deze oordeelen spelen intuitie en instinct een groote rol. Al kan dus de
logische motiveering niet steeds worden gegeven, zulke oordeelen naar
ongeschreven normen blijven noodzakelijk en onontbeerlijk voor de
samenleving.
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Mag de Christelijke arbeid op het gebied der vrije jeugdvorming van
den geboden steun gebruik maken? Het antwoord op deze vraag is in het
voorafgaande gegeven. Buiten staatsbemoeiing toch blijft bet strikt
godsdienstige van den arbeid, doch daarnaast ziet de vrije jeugdvorming
zich ook aangewezen op arbeid buiten het strikt godsdienstige, op verder
ontwikkelingswerk. Daarvoor is er behoefte aan hulpmiddelen, als:
lokaliteiten, boeken, instrumenten, salarissen voor cursusleiders enz. De
kosten hiervoor kunnen niet alleen uit particuliere bronnen worden
bestreden. Evengoed als voor het Christelijk onderwijs mag men „ter
bestrijding van deze kosten, aanspraak maken op overheidssteun voor
dozen belangrijken opvoedingsarbeid."
Tot zoover het overzicht over dit belangwekkend artikel, waarop in 't
bijzonder onze aandacht viel in verband met de werkzaamheid der
Christelijke Jeugdcentrales, die in verschillende plaatsen van ons land
zijn opgericht. De vraag toch rust, in hoeverre ook deze voor steun van
overheidswege in aanmerking kunnen komen. Getoetst aan het door den
heer Van Haeringen gestelde criterium of de arbeid dier Jeugdcentrales
in 't algemeen als nuttig en noodzakelijk moet worden erkend, zullen zij
zeker den toets kunnen doorstaan. Zonder deze Jeugdcentrales is in
eenigszins grootere plaatsen het opsporen van de niet-bearbeide jeugd,
het samenwerken in take voorlichting bij beroepskeus, het organiseeren
van opleidingscursussen niet mogelijk. Wij achten het niet ongewenscht
de aandacht van Mr. van Haeringen op deze instellingen to vestigen.
S.

DE MOTIEVEN VOOR DE SCHOOLLEUGEN.
Aan „Die Luge bei Kindern and Jugendlichen" van Dr. phil. F. Baumgarten ontleenen we over bovenstaand onderwerp het volgende. Uit de
enquete, door de schrijfster in de Poolsche scholen van Lodz gehouden,
Meek, dat voor de schoolleugen in 't algemeen slechts twee motieven
bestaan, n.l. de vrees voor een slechte aanteekening, en de ongunstige
invloed van de persoonlijkheid van..onderwijzer of onderwijzeres.
Van de 505 voorbeelden van liegen in school zijn er 230 die in allerlei
variatie hun motief vinden in vrees voor een slechte aanteekening. Zoowel de jongsten, als de oudsten schrijven: „Ik heb gelogen, dat ik hoofdpijn, kiespijn, pijn in mijn vinger had, dat ik mijn schrift had vergeten,
dat ik mijn boek had verloren, dat ik zelf mijn opstel had gemaakt, dat
ik alleen mijn sommen had opgelost ; ik heb valsche mededeelingen
gedaan van mijn vader, van mijn moeder, van mijn broeder, zuster, oom,
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tante; - ik -onderteekende alles zeif, mijn rapportboekje enz. Het vergeten
-van het schrift is een zoo systematisch voorkomende uitvlucht, dat men,
zoo zest de schrijfster, • den onderwijzer moet aanraden nooit
aan deze uitvlucht geloof to ' slaan. Een van de leerlingen verklaart het
veelvuldig voorkomen van deze uitvlucht op deze zeer logisch klinkende
wijze : „ik bog, dat ik mijn schrift had vergeten, omdat de straf voor het
niet maken van het opgegeven werk grooter is dan voor het vergeten
van het schrift. (16 jaar, j.) Deze angst voor een slecht cijfer heeft
tengevolge, dat het verblijf in school soms aanleiding geeft tot een
aaneenschakeling van leugens. Een meisje van 14 jaar geeft de volgende
beschrijving van een schooldag: „Op zekeren dag heb ik niets gemaakt
van al mijn huiswerk. Bij de eerste les zeg ik als uitvlucht, dat ik mijn
boek kwijt was en daarom niet leeren kon. Bij de tweede les, dat ik de
aanteekening had verloren, die de leeraar ons had gedicteerd, en dat
ik daarom niet leeren kon. Bij de derde les : dat ik mij niet lekker voel,
en daarom niet weet te antwoorden. Bij de vierde les, dat ik mijn schrift
heb vergeten. Bij de vijfde les behoefde ik niets te zeggen, omdat we toen
handwerken hadden en zoo lukte het mij, er mij netjes uit te draaien."
In het angstmotief komen echter enkele subtiele verschillen voor. Bij
de meerderheid is het zoo, dat ze de slechte aanteekening willen ontgaan,
omdat ze anders thuis straf krijgen. Bij anderen is het echter, om het
goede cijfer zelf te doen. Dan is het motief dus meer vrees, bij de
medeleerlingen achter te komen staan en is dus de eerzucht in het spel.
Interessant is het, dat men niet alleen soms een of andere ziekte
simuieert, maar ook wel een werkelijk bestaanden ziektetoestand ontkent.
Zoo schrijft een meisje van 13 jaar: „Ik had keelpijn, maar ik wilde toch
naar school, omdat we spoedig ons rapport zouden krijgen en ik een goed
cijfer Wilde hebben. Daarom zei ik, toen ze mij thuis vroegen, hoe het
kwam, dat ik zoo bleek zag, dat ik een beetje hoofdpijn had. Naderhand
werd ik erg ziek, maar ik had mijn goed cijfer."
De ongunstige invloed der persoonlijkheid van onderwijzer of onderwijzeres is zeer veelvuldig motief voor de schoolleugen.
De volgende antwoorden op de vraag naar het motief voor de leugen
geven te denken :
„Ik heb de onderwijzeres voorgelogen, omdat zij zoo streng is." ,,In de
school lies ik altijd tegen een van de onderwijzeressen, omdat ik zoo'n
hekel aan haar heb, *want zij is altijd onrechtvaardig." ,Een onderwijzeres
heeft de pik op • mu. Doordat ik zoo dikwijls leelijk door haar behandeld
ben, heb ik alle lust in het.. leeren verloren. Daarom maak ik oak mijn
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huiswerk dikwijls niet en zoo ben ik hoe langer hoe meer achter geraakt.
Nu ben ik begonnen op alle mogelijke manieren uitvluchten te zoeken en
zelfs ben ik er toe gekomen buiten medeweten van mijn ouders stilletjes
de school te verzuimen" (15 jaar, m.). „In de school kan men het moeielijk
zonder leugens stellen als men zich moet rechtvaardigen, dan zijn de
werkelijke redenen onvoldoende voor de heeren leeraren en daarom
moet men wel een beetje ,kleuren", om meer indruk te maken"
(16 jaar, j.). ,Als ik mijn werk door een of andere onbeteekenende oorzaak niet heb gemaakt, dan word ik uitgescholden. Natuurlijk wil ik zulk
een eventualiteit liever voorkomen en daarom lieg ik" (17 jaar, j.). „Ik
lieg alleen uit angst voor de onderwijzeres ; want er zijn er, die goed
voor ons zijn en die onze behoeften begrijpen, maar er zijn er ook, die in
ons leven niet indringen en voor die moet ik liegen." „Ik lieg alleen,
opdat de leeraar mij niet met een hoongelach antwoorden zal, want het
cijfer kan muj niets schelen" (17 jaar, m.). „Ik lieg in de school alleen, om
niet aangeteekend te worden en om niet door mijnheer W. te worden
uitgescholden voor ezel" (14 jaar, j.).
Uit deze opsomming blijkt, hoe de jeugd klaagt over de strengheid,
de onrechtvaardigheid, de vijandelijke verstandhouding en het gemis aan
welwillend begrijpen van de zijde der onderwijzers. Daarentegen hoort
men de onderwijzers klagen, dat de kinderen lui zijn, geen plichtsbesef
hebben, dat zij hun huiswerk niet maken. De enquete werpt ook op deze
zijde van het vraagstuk licht. Een groot aantal kinderen .geven als oorzaak
van hun liegen op, dat het voor hen onmogelijk is het huiswerk behoorlijk
te maken, omdat het te moeielijk is. Anderen klagen er over, dat het
huiswerk zoo veel is, dat zij het onmogelijk af kunnen : „Ik lieg thuis
wegens de overlading met huiswerk." ,Zeer dikwijls ben ik niet in staat
de massa werk af te maken, hoewel ik niet tot de dommen gerekend
word en er ook niet toe behoor. Daar ik voor dit tekort, dat door den
leeraar beschouwd wordt als een gevolg van luiheid, niet wil gestraft
worden, bedenk ik altijd leugentjes en wend een of andere ziekte voor.
Van zulke leugens heb ik geen spijt, want een mensch is maar een mensch
en doet niet meer dan hij kan" (16 jaar, j.).
Dikwijls is echter ook touter gemis aan leerlust oorzaak van liegen op
school. De plichten, die de school hun oplegt, gevoelen de jongens als
zwaar, omdat het hun daardoor onmogelijk wordt gemaakt aan hun
natuurlilke neiging tot spel en vroolijkheid den teugel te vieren.
„Iri school had ik heelemaal Been zin om te leeren. Daarom zei ik, dat
ik onpasselijk was. Toen werd ik door het hoofd der school naar huffs
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gestuurd. Thuis zei ik, dat ik op school gebraakt had, maar 't was zoo
Yiiet, ik had niet gebraakt op school. Zoo bog ik."
,,Als ik van school thuis kom, heb ik in 't geheel geen lust om te werken.
Ik vind het al verschrikkelijk, alleen om er aan te denken; dan goof ik
mijn boeken in de la en doe wat anders. Ik vervalsch daarom mijn
rapportcijfers en wend voor, dat ik ziek ben."
Het liegen in school is te ernstiger, omdat het onvermijdelijk tot nieuwe
leugens in huis aanleiding geeft. De overlading met huiswerk en het gemis
aan leerlust of wel de onmogelijkheid het huiswerk te maken, veroorzaakt
de leugenachtige uitvluchten in school en ook gelijktijdig thuis. De ouders
willen gaarne, dat het kind goed leert en gaan het huiswerk na, altijd
weer met dezelfde vraag: heb je je huiswerk voor morgen al gemaakt,
waarop zij dan ook stereotiep het leugenachtige antwoord krijgen : „Ja,
ik heb mijn huiswerk af." ,Wij hadden vandaag erg weinig." „Het huiswerk was erg gemakkelijk." ,Morgen komt de onderwijzer niet."
De slechte cijf ers, waarmee de leerlingen thuis komen, provoceeren
natuurlijk weer leugenachtige verklaringen, die zoo talrijk zijn, dat men
ze in eenige groepen moet verdeelen:
1.

Leugenachtige verklaringen : a. dat men in het geheel niet aan de
beurt geweest is, b. dat men niet weet, welk cijfer de onderwijzer
gegeven heeft.

2.

Na het eigenhandig onderteekenen van het rapport, opdat de ouders
het slechte cijfer niet zullen zien, liegt men thuis, dat men geen rapport
gekregen heeft.

3.

Het cijfer wordt vervalscht, om de ouders te misleiden: het wordt
uitgegomd en een hooger cijfer er voor in de plaats geschreven, of
wel, men gooit op het slechte cijfer een inktmop.

Als de ouders al kennis gekregen hebben van het slechte cijfer,
dan blijft als laatste redmiddel nog de leugen over, dat de onderwijzer
onrechtvaardig is geweest, of dat hij zich bij het schrijven heeft
vergist.
De schoolleugen is dus gewoonlijk een leugen ,naar twee fronten".
Uit vrees voor het slechte cijfer liegt men zoowel in huis, als in school.
Hiervan nog een kras staaltje. ,Voor Fransch heb ik op mijn rapporn, een
twee, voor Algebra dito. Aanstaanden Zaterdag moet ik een opstel
maken in het Fransch en een Algebra-som. Al sedert een paar dagen
picker ik er over, hoe ik de leeraars en mijn ouders een rad voor de oogen
kan draaien. Ik moet toch allebei de opgaven zien te ontduiken. Wacht:

4.
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daar heb ik het al. Mijn schoenen zijn wat stuk, die maak ik heelemaal
kapot, dat is voor thuis. En op school zeg . ik, dat ik ziek ben geweest.
Zoo zal ik dubbel liegen". (16 jaar, j.)

Uit het bovenstaande zou men kunnen concludeeren : schaf ten spoedigste de rapportcijfers af en schaf het huiswerk af. Doch deze conclusie
is voorbarig. Niet de rapportcijfers als zoodanig hebben schuld, noch het
huiswerk als zoodanig, maar het misbruik, dat van beide gemaakt wordt,
waardoor de zonde van het liegen krachtig wordt geprikkeld. Eerst als
zou kunnen aangetoond worden, dat misbruik van beide onvermijdelijk
aan het gebruik verbonden was, zou de conclusie juist zijn.
S.

SCHOOL EN BEROEP.
Op verschillende plaatsen zijn Commissies van Advies ingesteld voor
de beroepskeuze. Amsterdam heeft naast particuliere ook een gemeentelijke Commissie voor dit doe!. Deze zond aan alle Besturen en hoofden
van Christelijke Scholen een leerlingkaart ter invulling. De kaart is bestemd voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen van het zesde leerjaar
of voor hen, die, voor ze dit leerjaar hebben doorloopen, aan de leerplichtwet hebben voldaan. De voorzijde vraagt naar aanleg en vorderingen
in verschillende vakken en naar enkele gemakkelijk te constateeren
uitwendige bijzonderheden, zooals schoolverzuim, voorliefde voor
bepaalde leervakken en liefhebberijen. De achterzijde is, behalve voor
enkeel opmerkingen omtrent het uiterlijk van den leerling, geheel bestemd
voor de vermelding van innerlijke bijzonderheden, die minder gemakkelijk
te constateeren zijn, n.l.: a. opmerkzaamheid; b. geheugen; c. zedelijke
eigenschappen en karakter ; d. vaardigheid.
Sommige der vragen zijn zonder opzettelijk psychologisch waarnemen
wel uit de dagelijksche ervaring in te vullen : zoo, b.v. „Kan de leerling
zijn aandacht gemakkelijk op een bepaalde zaak gevestigd houden, of laat
hij (zij) zich licht afleiden?" Andere echter zijn niet zoo eenvoudig en
eischen naast ervaring ook psychologische waarneming door middel van
het psychologisch experiment. Zoo b.v. deze vraag : „Kan zijn (haar)
aandacht zich richten op meer dan een zaak, of is hij (zij) beter geschikt
voor het nauwkeurig en langdurig waarnemen van een zaak." De vraag
is zeker alleszins gepast. Doch de beantwoording is zonder psychologisch
onderzoek niet wel mogelijk. De school toch eischt van den leerling bii
het onderwij s in alle vakken steeds een zich bezig houden met de eene
bepaalde zaak, -die onderwezen wordt en zij laat niet toe, dat de leerling
zijn aandacht richt op meer dan een zaak. Toch is het in verschillende
gespecialiseerde beroepen een onafwijsbare eisch, dat de beoefenaar
zijn aandacht op meer dan een zaak kan richten, zoo b.v. de wagenvoerder bij de electrische tram; hij moet voortdurend zijn aandacht
hebben op de snelheid van zijn wagen en tevens op alles, wat de rails
passeert. Vandaar dat bij het onderzoek naar het al of niet bezitten van
bovenbedoelde eigenschap het psychologisch experiment wordt toegepast, door b.v. den proefpersoon als taak te geven uit zijn hoofd Pen
reeks vermenigvuldigsommetjes uit te voeren en de antwoorden op te
schrijven en tegelijkertijd te luisteren naar een verhaal, dat voorgelezen
-
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wordt, om na b.v. tien minuten bezig te zijn geweest met hoofdrekenen,
alles op te schrijven wat hem van het voorgelezen verhaal is bijgebleven.
Op deze wijze kan men inderdaad niet alleen constateeren of, maar ook in
welke mate een leerling zijn aandacht op meer dan een zaak kan richten.
Ook de vraag : ,Werkt hij (zij) regelmatig of is zijn (haar) ijver in den
aanvang groot en spoedig verslapt" zal bij de beantwoording moeielijkheid opleveren; als ook : ,Heeft hij (zij) veel of weinig uithoudingsvermogen."
In den gewonen gang van het onderwijs toch is de graad van het
uithoudingsvermogen en van verslapping van ijver moeilijk vast te stellen.
Men zal zich met een vage beantwoording moeten tevreden stellen.
Een vraag als deze : ,Vertoont hij (zij) voortdurend gebrek aan belangstelling en werklust", kan tot allerlei scheeve beoordeeling aanleiding
geven, wanneer, zooals in het onderhavige geval, de beoordeeling geldt
het gedrag van den proefpersoon gedurende slechts een schooljaar.
leder toch weet, hoe belangstelling en werklust in hooge mate afhangt
van den invloed van den klasse-onderwijzer in 't algemeen en van de
wederzijdsche persoonlijke sympathie of antipathie tusschen leerling en
onderwijzer in 't bijzonder.
Over de zedelijke eigenschappen en karakter is slechts den vraag
opgenomen, en wel een die, naar wij meenen, het allerminst voor beantwoording in aanmerking komt; n.l. ,Zijn u sprekende gevallen van
oneerlijkheid of leugenachtigheid bekend? Zoo ja, welke?" Zelfs al draagt
de kaart het opschrift : ,strikt vertrouwelijk", desniettemin zal er zeker
wel eenige scrupule zijn, zulke sprekende gevallen van oneerlijkheid of
leugenachtigheid in twee regels schrift toe te vertrouwen aan zulk een
kaart, die jarenlang bewaard dient te blijven op het bureau voor beroeps.keuze. Wat al gelegenheid tot onjuiste beoordeeling en ongerechtvaardigde conclusies zou hierdoor in 't leven kunnen geroepen worden! Niet
toch het sprekende geval van oneerlijklieid of leugenachtigheid op zich
zelf zegt iets omtrent het karakter, doch de beoordeeling is alleen
mogelijk bij volledige kennis van alles, wat vooraf ging, de omstandigheden waaronder het felt plaats had, en vooral, hoe de persoon zelf zich
na ontdekking bij de behandeling en daarna heeft gedragen.
Bij vaardigheid wordt gevraagd : „Geschikt voor werk, dat geduld en
opmerkzaamheid, maar Been groote spierkracht vereischt, of wei voor
groven spierarbeid?" Hoe zal de school deze vraag naar behooren
kunnen beantwoorden, zonder geduld en opmerkzaamheid opzettelijk te
hebben'waargenomen?
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Het komt ons voor, dat het gemeentelijk adviesbureau te Amsterdam
met deze kaart te vroeg komt. Veel beter achten wij den weg, die van
Roomsch-Katholieke zijde wordt ingeslagen. Ook hier is een streven
school en beroep nader tot elkander te brengen, zooals ook van
Protestantsch Christelijke zijde wordt beoogd, getuige de behandeling van
het onderwerp: School en Beroep op het 2de Nat. Christelijk Schoolcongres. Bij die gelegenheid drongen wij er op aan, in de eerste plaats
bij de ouders betere begrippen aan te brengen omtrent de factoren, die
op de keuze van beroep al of niet van invloed molten zijn en hen in te
lichten omtrent opleiding, vooruitzichten, godsdienstig-zedelijke gevaren
bij verschillende beroepen. Doch niet minder noodzakelijk kwam het ons
voor, ook de onderwijzers een steun te bieden bij het psychologisch
waarnemen der leerlingen, en hen in staat te stellen de intellectueele en
moreele eigenschappen hunner leerlingen na te gaan. En in de derde
plaats spraken wij den wensch uit, dat de Protestantsch. Christelijke
arbeiders, zooals zij vereenigd zijn in het Christelijk Vakverbond, hun
medewerking zouden verleenen tot instelling van een Christelijk psychologisch beroepskantoor.
Naar aanleiding hiervan werd door den heer Joh. van der Spek onze
aandacht gevestigd op een artikel voorkomende in het R.-K. ,Tij dschr ift
voor Zielkunde en Opvoedingsleer", welk artikel tot opschrift draagt:
,,Een woord ter inleiding van een nieuwe persoonslijst." Hierin wordt
aangedrongen op hetgeen ook wij onmisbaar achten, zal school en
beroep nader tot elkander worden gebracht, n.l. de psychologische voorlichting der onderwijzers. Binnenkort verschijnt bij Teulings' UitgeversMaatschappij te 's-Hertogenbosch een ,Handleiding voor psychologisch
onderzoek op de school". Deze handleiding zal -de nieuwe persoonslijst
bevatten, die in genoemd artikel wordt besproken. Met instemming
halen wij omtrent het doel van deze persoonslijst het volgende aan:
,,De persoonslijst heeft geen ander doel, dan het geheel van eigenschappen en vaardigheden, physische, psychophysische en psychische,
die bij mogelijkheid maar voor den aanleg van gewicht kunnen zijn, in
zijn componenten te ontleden. En dat alleen maakt een onderzoek naar
den aanleg en de geschiktheid al veel gemakkelijker. Men staat niet meer
voor een bijna onontwarbaar complex met het gevoel van onmacht, dat
men eigenlijk niet weet, waar te beginnen. Het lastigste deel van het
voorber'eidend werk is al gedaan;*) als nu nog maar de gelegenheden,
*) De thedoeling is hier o.i. het samenstellen der Persoonsliist aan to duiden als
het lastigste deel der gestelde iaak.

•
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waarbij de betrokken eigenschappen het best vallen waar te nemen en
de hulpmiddelen voor het onderzoek bekend zijn, dunkt ons de weg voor
den onderwijzer geheel geeffend. Ook deze beide laatste voorwaarden
trachten wij te verwezenlijken. Aan de liUst van eigenschappen voegden
wij n.l. een tweede toe, waarin zooveel mogelijk de gelegenheden staan
aangegeven, die de school en de omgang met de kinderen buiten het
schoolgebouw den onderwijzer ter observatie van elk dezer eigenschappen biedt. Een derde lijst ten slotte bevat van een gedeeIte der in de
eerste lijst genoemde eigenschappen een opgave van Tests, waarmee
zij, als de observatie alleen niet al te duidelijk spreekt of quantitatieve
gegevens gewenscht zijn, nader kunnen worden onderzocht."
Tot zoover deze aanhaling.
Persoonslijsten, als in het aangehaalde bedoeld, werden tot dusver zoo
goed als uitsluitend gebruikt op scholen voor zwakzinnigen. Volkomen
stemmen wij echter in, met de volgende woorden in hetzelfde artikel:
„Terecht heeft W. Stern in „Die Jugendkunde als Kulturforderung"
(Leipzig 1916) opgemerkt, .dat het tegen alle recht en billijkheid en allerminst in het belang der Maatschappij zelve is, wanneer zij haar ,,Floffnungskinder" de weldaden onthoudt, die zij met kwistige hand over haar
„Sorgenkinder" uitstrooit. En het is voornamelijk wel aan het beroep op
het goed begrepen eigenbelang der maatschappij te danken, dat de
gemeentebesturen van Berlijn, Hamburg, Mannheim en andere Duitsche
steden tot een individueel-psychologisch onderzoek van getalenteerde
kinderen ter eventu eele plaatsing op een bijzondere school voor buitengewoon begaafden besloten hebben."
Waar het in deze aanhaling op aan komt is „het individueel-psychologisch onderzoek". De invoering toch van persoonslijsten wordt niet
alleen, zelfs niet in de eerste plaats aanbevolen met't oog op de bevordering eener juiste beroepskeuze, al wordt ze hiervoor terecht als onmisbaar beschouwd, doch vooral is deze invoering noodzakelijk, om individueel-psychologische behandeling der leerlingen bij de schoolopvoeding
rnogelijk te maken. Zoo wordt de psychologie grondslag voor de
paedagogie. Altijd is wel de algemeene, theoretische psychologie aan de
algemeene, theoretische paedagogie ten grondslag gelegd, doch de
invoering der persoonslijst bedoelt de praktische paedagogie te baseeren
op de praktische psychologie en van de laatste mede te profiteeren bij de
voorlichting in zake beroepskeus. Wij stemmen dan ook geheel in met de
slotwoorden van bovengenoemd artikel: ,Een grondslag voor degelijk
gemotiveerd advies bij beroepskeus en een middel om zijn onderwijs bij
-
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de individueele behoeften zijner leerlingen aan te passer, dat willen onze
persoonslijsten voor den onderwijzer zijn." Slechts zduden wij, wat pier
als grondslag eerst en als middel In de tweede plaats genoemd worth,
liever in omgekeerde volgorde genomen zien, . omdat invoering van
persoonslusten in de school en dat wel te beginnen van het eerste leerjaar
af, haar doel moet hebben voor de school in de eerste plaats en eerst
daarna voor de beroepskeus, al maakt het laatste de invoering er van
mede noodzakelijk.
S.

EEN ENQUETE OVER DE PSYCHOLOGISCHE
KARAKTERISTIEK DER HOOGERE BEROEPEN.
door
F. ROELS EN JOH. VAN DER SPEK.

De behoefte aan een betere regeling der beroepskeus wordt wel heel
sterk gevoeld ; anders zou een leus als die van „de rechte - man op de
rechte plaats" niet zoo van alle kanten weerklank vinden. En inderdaad,
er is aan de manier, waarop gewoonlijk met de keuze van een vak wordt
omgesprongen, wel het een en ander los. Aanleg en geschiktheid, die bij
het kiezen van een beroep eigenlijk den doorslag moesten geven, leggen,
vergeleken bij overwegingen van economischen en maatschappelijken
aard, haast Been gewicht in de schaal.
Zoo langzamerhand begint er echter verandering te komen en het feit,
dat men voor de begaafden uit minder gegoede kringen ruim baan gaat
maken door de talrijke moeilijkheden, die de vrije ontplooiing van hun
aanleg in den weg staan, neer te halen, is wel het beste bewijs, dat men
zich eindelijk van de juiste hierarchie der motieven bij de vakkeus bewust
wordt. De toepassing der psychologie op sociaal-economische problemen
en daarmee op dat der beroepskeus, heeft er den voornaamsten stoot toe
gegeven. Want de onkunde, waarin men aangaande de zielkundige eischen
voor de verschillende vakken verkeerde en de onmogelijkheid om viug en
zeker uit te maken of een individu de benoodigde eigenschappen bezit,
waren wel de voornaamste oorzaken der onderschatting, waaraan men
zich in de praktijk ten opzichte van aanleg en geschiktheid heeft schuldig
gemaakt. Toen de psychotechniek dan ook de middelen bood om hierin
te voorzien, was het ergste Teed geleden en kon met een zielkundige
analyse der beroepen, die den grondslag voor een onderzoek naar den
aanleg en de geschiktheid vormen moet, worden begonnen. In het buitenland en ook ten onzent is men, wat de gespecialiseerde lagere industrieele
en de middenberoepen betreft, daar al druk mee bezig. 1 ) Een psychologische analyse der hoogere beroepen en daaronder verstaan we die
vakken, waartoe de onmiddellijke voorbereiding aan de universiteit of
1 ) Piorkowski: Beitrage zur psychologischen Methodologie der wirtschaftlichen
Berufseignung. Barth, Leipzig 1915. Van Ginneken: De rechte man op de rechte
plaats. N.V. de R.-K. Boek-Centrale, Amsterdam 1918.
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een daarmede gelijkwaardige instelling dient te geschieden -- heeft
natuurlijk heel wat meer voeten in de aarde. Voornamelijk wel, omdat
de eischen, welke zij stellen, zoo talrijk zijn en zoo gecompliceerd, dat
zelfs hij, die zoo'n beroep al jarenlang met succes uitoefent, niet in staat
blijkt zich er volkomen rekenschap van te geven. Een zielkundige, die
Been vakman is, vult met zijn dieper psychologisch inzicht dit gemis aan
kennis natuurlijk niet aan. Zoodat f eitelijk een betrouwbare psychologische karakteristiek der hoogere vakken slechts door een arbeidsgemeenschap van psychologen en deskundigen op het gebied der verschillende
hoogere beroepen tot stand kan komen. Op het philologencongres, dat
in de Paaschweek van het vorige jdar te Amsterdam werd gehouden,
hebben wij het tot stand komen eener dergelijke arbeidsgemeenschap
bepleit, terwijl een onzer later nog haar taak en werkwijze meer in bijzonderheden heeft bepaald. 1
Aan het daar uitgesproken voornemen geven wij nu gevolg. Op het
voorbeeld van Martha Ulrich 2 ) hebben wij namelijk een lijst samengesteld, die een groot aantal vragen omvat naar zoo ongeveer alle
eigenschappen, waarvan bij de oefening der hoogere vakken maar sprake
kan zijn. De bezwaren, aan het schema van Ulrich verbonden, hebben wij
trachten te ondervangen door meerdere en scherper geformuleerde
vragen op to nemen omtrent den wil en de activiteit. Ook lagere en hoogere gevoelens kregen een plaats en naar de karaktereigenschappen
werd breeder geinformeerd. Daardoor hebben wij, dunkt ons, de lijst,
naar alle zijden verdiept. Toch meenden wij ons hierin te moeten beperken, wilde de gevraagde medewerking niet te omvangrijk en te tijdroovend worden. Zoodat wij onze lijst, die aanvankelijk 341 vragen telde,
tot een reeks van 186 nummers hebben teruggebracht. Ze boette daarmee
aan volledigheid in, won, naar wij hopen, aan bruikbaarheid. Een aantal
vragen over de beroepskeus en eventueele beroepsverandering van den
beantwoorder gaat vooraf.
Deze vragenlijst wordt kosteloos aan ieder, die lust heeft met ons aan
een psychologische karakteristiek der hoogere beroepen mee te werken,
toegezonden. Aanvragen zijn te richten aan Dr. F. Roels, Psychologisch
)

,

1) De taak van den leeraar in de beroepskeus der leerlingen. Roels: Beschouwiugen; Van der Spek: Voorstellen. Zie het eerlang te verschijnen versiag van
het in 1919 te Amsterdam gehouden Philologencongres. Roels: Aanleg en Beroep.
N.V. de R.-K. Boek-Centrale, Amsterdam 1919.
2) Ulrich: Die psychologische Analyse der hoheren Berufe als Grundlage einer
kunftigen Beruisberatung. Zeitschrift fur angewandte Psychologie. 13, blz. 1.
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laboratorium, Nicolaas Beetsstraat 24, Utrecht. Bii hem ook worden de
ingevulde lijsten, liefst zoo spoedig mogelijk, terug verwacht. Wij binden
echter niemand aan een datum.

Het bovenstaande werd ons met de in dit stuk genoemde vragenlijst
door den heer doh. van der Spek weiwillend toegezonden. Gaarne brengen
wij ter kennis onzer lezers, dat een psychologische karakteristiek voor
het beroep ,onderwijzer" nit de door onderwijzers ingevulde en ingezonden vragenlijst zal worden bewerkt. Hoe meer onderwijzers aan de
enquete deelnemen, hoe nauwkeuriger de karakteristiek zijn kan. Wij
vestigen er daarom in 't bijzonder de aandacht op, dat het adres, waar
de vragenlijsten kosteloos verkrijgbaar zijn, in het bovenstaande wordt
genoemd. S.

INGEZONDEN.
Geachte Redactie en Uitgevers!
Gewoonlijk is bij den „Ingezonden" zoo'n aanspraak puur voor den
vorm en richt de schrijver zich tot enkele bepaalde lezers. Dit stukje is
werkelijk tot de Redactie en Uitg. gericht en dat wet uit oprechte belangstelling in den bloei van ons Tijdschrift. Ik hoop dan ook, dat de Redactie
zoo welwillend zal zijn het te plaatsen en zoo noodig haar meening zal
zeggen over 't onderstaande. Voor een en ander mijn dank.
'k Heb van den len jaargang of het Tijdschrift gelezen, met menigeen
over den inhoud gesproken en meen het dus te kennen. Zeer verblijd
was ik over de voorgenomen reorganisatie en waar zooiets niet in een
handomdraaien tot stand komt, hoop ik van harte, dat de eenvoudige
mededeeling aan mijn wenschen het Tijdschrift moge ten goede komen.
Eerst wat den uiterlijken vorm betreft. Mag die niet wat aantrekkelijker
zijn? De aflevering maakt zoo het idee van studieboek, wat stiji en
rechtvaardig. Het is waar, 't betreft slechts den vorm, maar voor velen
-blijft dat de eenige kennismaking, omdat het uiterlijk niet lokt tot kennisneming. Hoe het dan wel wezen moet? Och, de Uitgevers weten ook wel,
welke Tijdschriften door hun uiterlijk aantrekkelijk zijn, en mannen van
smaak als zij zijn, is het hun veilig overgelaten voor een innemend uiterlijk van hun papieren kind te zorgen.
Wat den inhoud in 't algemeen betreft, zeg zelf, geachte Redactie, als
men zoo'n jaargang heeft laten binden, heeft men dan niet een ,,bundel
paedagogische vertoogen"? En zoo'n boekwerk wil men niet meer in den
tegenwoordigen tijd. Hoe wenschelijk zou het, dunkt mij, zijn, als er
afwisseling kwam in den inhoud der artikelen. Natuurlijk mogen de
stukken, zooals die nu in extenso geplaatst worden, niet ontbreken, het
tijdschrift moet geen paedagogisch prul worden, hoorde ik iemand zeggen
en van harte stem ik dat toe. Maar winnen in belangstelling bij de lezers
zou het zeker, wanneer er geregeld ook in voorkwamen:
Veel onderwerpen uit en voor de school, door ervaren schoola.
mannen geschreven, met het doe! jonge ,onderwijskrachten" steun
te bieden;
Artikelen, geschikt voor een ouderavond, of van Bien aard, dat
b.
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onderwijzers daarin een leidraad vinden, om een lezing saam te
stellen;
Een rubriek „Ingezonden" en een dito ,Vragenbus", beide zich
C.
strikt tot het terrein der Paedagogiek beperkend, waardoor vooral
de praktijk aan het woord zal komen en de belangstelling in de beoefening der Paedagogiek en ook die in het Tijdschrift zal stijgen;
Zoo nu en dan een artikeltj a meer speciaal voor de vorming van
d.
candidaat-bestuursleden, die veel meer dan tot dusver zich met de
geestelijke zijde van hun taak moeten inlaten. Dat zal de bestuursleden uitlokken, het Tijdschrift meer geregeld te lezen,
Stukken, waaruit blijkt, dat het Tijdschrift zijn ti d verstaat, in Bien
e.
zin, dat het leiding geve bij de interpretatie der nieuwe Onderwijswet. Waar het ontwerp reeds een compromis was, zoodat men van
zijn wenschen al veel had moeten laten vallen, huiveren vele
onderwijzers, als ze denken aan de paedagogische vrijheid der
Christelijke Scholen, en ik weet, dat velen gaarne zouden zien, dat
het Tijdschrift, zonder aan schoolpolitiek te doen, toch paraat bleek
om goede wenken te seven in 't belang van die vrijheid en ze meenen,
dat dit te gereeder kon geschieden als orgaan der Paedagogische
Vereeniging.
En eindelijk een vervolgrubriek als in 't orgaan van 't Geref.
f.
Schoolverband : ,Uit de school geklapt", frisch en pittig, prikkelend
tot zelfonderzoek bij sleurmenschen en schoolambtenaars.
Vraag ik te veel, geachte Redactie en Uitgevers? Te veel om direct
werkelijkheid te worden?
Bedenk dan, dat het een oprechte poging is om den bloei van het
Tijdschrift te bevorderen, gedaan door
een belangstellend lezer.
Gaarne plaatsen wij bovenstaand „Ingezonden". Het zal ons zeer
welkom zijn, als meerdere belangstellende lezers, met vermelding van
hun naam aan ons adres, gelijk ook inzender van dit ingezonden stuk
deed, ons hun opmerkingen willen doen tDekomen. Reeds nu verklaren
wig gaarne, dat wij met de gemaakte opmerkingen rekening zullen houden.
Wie ,Uit en voor de School" iets tezeggen heeft op paedagogisch terrein,
zullen wij gaarne in het Tijdschrift het woord verleenen. Wie paedagogische ,Vragen" heeft, zal bij de Redactie een geopend oor vinden.
Wij komen later op dit „Ingezonden" terug. S.

INTELLECTBEPALINGEN BIJ SCHOOL
KINDEREN EN OUDEREN.
(MEDE IN VERBAND MET DE BEROEPSKEUZE).
Het streven, om de verstandelijke ontwikkeling der schoolkinderen te
bepalen, onafhankelijk van de schoolkennis en de vorderingen bij het
onderwijs, heeft de laatste 20 jaren een groote vlucht genomen.
De eerste bedoeling, die daarbij heeft voorgezeten, was, om een nauwkeurig overzicht te krijgen over den graad van intelligentiedefecten.
Daarnaast had men tevens gelegenheid, de begaafdere kinderen, die hun
leeftijd vooruit waren, to -kunnen ontdekken.
Volgens statistieken uit Amerika zijn 10-15 % der kinderen 2 of meer
jaren ten achter, en 5-8 % 3 of meer jaar.
Van deze kinderen, die achterblijven bij het normale, dient onderzocht
te worden, of dit een gevolg is van een aangeboren ongeschiktheid, van
een gebrek aan belangstelling, of van fouten bij het onderwijs.
Hiervoor dienen de zoogenaamde intelligentietests, dat zijn vragen van
verschillende moeilijkheid, die zoo gekozen zijn, dat een normaal, of
gemiddeld ontwikkeld kind op een bepaalden leeftijd bepaalde vragen
moet kunnen beantwoorden.
Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen heeft men van
deze tests gebruik kunnen maken. Speciaal bij het onderzoek van misdadigers is gebleken, dat er een duidelijke relatie bestaat tusschen
geestelijke minderwaardigheid en misdadigheid.
Vroeger werd de mate van de achterlijkheid bij misdadigers wel wat
onderschat, daar de onderzoekers, zooals Lombroso en zijn volgelingen,
meer letten op de lichamelijke degeneratieteekenen, als de abnormale
schedelvorm, gespleten verhemelte, hazelip, abnormale beharing,
vergroeide teenen, enz. Men zocht naar lichamelijke kenmerken, die aan
het misdadigerstype eigen waren.
Van veel grooter belang in dit opzicht zijn evenwel de intelligentiebepalingen.
Lichamelijke abnormaliteiten zijn vaak slechts aanwijzingen van
geestelijke afwijkingen. Er is dan aangetoond, dat zeker wel bij 25 %
van de misdadigers een belangrijke graad van achterlijkheid bestaat.
Hoe groot het verband vaak is, dat bestaat tusschen achterlijkheid en
degeneratie, blijkt ook uit bepaalde erfelijkheidsstudies.

Bekend is de geschiedenis van de Amerikaansche familie Kallikak.
De stamvader hiervan was een soldaat, die tijdens een vroegeren oorlog
bij een zwakzinnige vrouw een achterlijken zoon kreeg. Uit deze tijdelijke
verbintenis waren in 1912 480 directe afstammelingen bekend ; 36
hiervan waren onwettige kinderen, 33 waren immoreel op sexueel gebied,
24 waren bekende alcoholisten en 8 hielden huizen van ontucht. De
verklaring van zooveel immoraliteit list voor de hand, wanneer blijkt,
dat van die 480 nakomelingen er 143 zwakzinnig waren.
Dezelfde Kallikak huwde na den oorlog een nette vrouw van goeden
huize. Uit dit huwelijk zijn 496. afstammelingen bekend, zonder onwettige
kinderen, en zonder immoreele vrouwen, zonder misdadigers ; slechts,
twee alcoholisten zijn er onder. Onder deze nakomelingen was er geen
enkele zwakzinnige ; integendeel verscheiden doctoren, advocaten, rechters, paedagogen, enz.
Een ander voorbeeld is de familie Hill Folk, waarvan 709 personen zijn
nagega an, 24 % van de gehuwde vrouwen hadden onwettige kinderen,.
10 % waren prostituee's ; misdadige neigingen bestonden bij 24 leden van
de familie, en alcoholisme nog meer; terwijl in 48 %, dus bijna de helft,
zwakzinnigheid aanwezig was. Er is berekend, dat in de laatste 60 jaar
deze familie door armenzork, zorg voor zwakzinnigen, toevallijders en
krankzinnigen, door misdaad en straf, en prostitutie ten minste 500.000
dollar aan den staat heeft gekost.
G

Niet alleen voor het onderzoek van de achterlijken, maar ook voor hetontdekken van de superieure kinderen hebben de tests groote beteekenis.
Van hoeveel belang dat is, wordt pas den laatsten tijd ingezien.
De welvaart van een land hangt voor een groot deel of van de juisteopvoeding van de meer begaafde kinderen ; zij zijn het toch, die later
leiding moeten geven, of pioniers op verschillend gebied zullen zijn.Maar dan is het ook gewenscht, zulke kinderen van zoo gunstig mogelijke
omstandigheden te laten profiteeren. Het is noodzakelijk, eventueel verborgen schatten te ontdekken; het gezegde, dat een genie van zelf aan
den dag komt, is wel wat gevaarlijk. De psychologische tests hebben
aangetoond, dat kinderen met buitengewone bekwaamheden vaak op
school niet begrepen worden. Een Amerikaansch onderzoeker vond
talrijke kinderen met een superieur verstand, die op school niet verderwaren, dan andere kinderen van denzelfden leeftijd met een gemiddeld
verstand. Elk kind, waarvoor het gewone werk te gemakkelijk is, zou
moeilijker werk moeten krijgen, of in een speciale klas voor buiten
gewoon begaafde kinderen moeten worden geplaatst. In Berlijn en
,

-
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Hamburg heeft men dit ideaal reeds verwezenlijkt, en een afzonderlijke
begaaf denschool gesticht.
De . intelligentietests zouden ook dienst kunnen doen in de plaats van
examentj es, wanneer een leerling van de eene school op de andere overgaat, om te bepalen op welke hoogte hij staat ; wanneer hierbij alleen
wordt afgegaan op de schoolkennis, zouden de kinderen soms in een te
lage klasse geplaatst worden, ten gevolge van het gebruik van
verschillende leermethoden.
Nu zal men allicht vragen: is de beoordeeling van het verstand volgens
de gewone schoolkennis dan zoo onvoldoende, dat daar afzonderlijke
intellectproeven voor noodig zijn?
Binet, de pionier op dit gebied, stuitte bij zijn eerste onderzoekingen op
veel tegenstand en critiek.
Hij heeft echter aangetoond, dat het noodzakelijk is, een nauwkeurige
standaard aan te leggen. Het is niet voldoende, te weten of iemand
zwakzinnig of geniaal is, maar er moet ook uitgemaakt worden, in welke
mate dat het geval is.
Het intellect van achterlijke kinderen wordt meestal overschat, omdat
niet gelet wordt op den leeftijd in evenredigheid met het schoolwerk.
Meermalen wordt aangegeven, dat er geen achterlijke leerlingen in een
klas zitten, maar als de leeftijden worden nagegaan, blijkt b.v., dat er
leerlingen in zitten, die volgens hun leeftijd in een hoogere klas moesten
zitten.
Omgekeerd wordt het verstand van begaafde kinderen meestal
onderschat.
Andere oorzaken van vergissingen kunnen gelegen zijn in de moeilijkheid, om echte domheid to = onderscheiden van den geestelijken toestand,
welke dikwijls ontstaat door ongunstige sociale omgeving of gebrek aan
oefening. Een vroolijk, druk, sanguinisch kind kan gemakkelijk overschat
worden, een stil, weinig geemotioneerd kind evenwel onderschat. ' Men
vindt soms volwassen zwakzinnigen met een verstand van een kind van
10 jaar, die door hun levendigheid en zelfbewustzijn kunnen misleiden.
Ten gevolge van den tegenstand, die Binet ondervonden heeft, besloot
hij, een onderzoek in te stellen naar de methoden, waarnaar de onderwijzers het intellect der kinderen. beoordeelen. Hij stelde schriftelijk de
beide volgende vragen: le. Waarnaar beoordeelt gij het intellect van
uw leerlingen? en 2e. Hoe vaak werd uw oordeel bedrogen?
Ongeveer 40 antwoorden kwamen in. De meeste waren vaag, en eenzijdig. Weinigen begrepen, wat intellect was, en. wat daarvan de
verschijnselen waren. Er bestond een alge'meene neiging, om het naar
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de schoolvorderingen te beoordeelen. Sommigen dachten, dat rekenen een
criterium was, of lezen; een beweerde, dat wanneer een kind zoo las,
dat men duidelijk de komma's en punten hoorde, dit een bewijs was.
Een enkele gaf kennis van geschiedenis en aardrijkskunde op, wat een
verwarring is met geheugen. „Het geheugen", zegt Binet, „is een nabootsing van het intellect."
Een kleine minderheid noemden vindingrijkheid bij het spel, of andere
criteria buiten -de school. Anderen wilden den leerlingen vragen stellen
als : waarom bemint gig uw ouders. Velen grondden hun oordeel op het
uiterlijk der oogen, den vorm van het hoofd, enz. Wel is waar kan men
soms aan het gezicht wel eens zien, dat men te doen heeft met een
zwakzinnige, maar vaak kan het misleidend zijn.
Op de tweede vraag werd geantwoord door sommigen, dat ze nog nooit
een fout gemaakt hadden, terwijl anderen erkenden, dat ze zich vergisten
in het derde deel der leerlingen; anderen weer eens in 10 of 20 jaren.
Deze antwoorden, zegt Binet, zijn niet erg schitterend. In de eerste
plaats verliezen de onderwijzers hun leerlingen te snel uit het oog.
Dwalingen worden niet ontdekt, omdat er geen gelegenheid toe is. In de
tweede plaats is de schatting zoo ruw, dat de dwaling al heel groot moet
zijn, om ze te herkennen.
Binet heeft persoonlijk nagegaan, hoe onderwijzers het intellect der
kinderen bepalen. Hij liet drie onderwijzers bij zich komen om eenige
onbekende kinderen te onderzoeken. Ze gebruikten elk een middag en
onderzochten vijf kinderen. Ieder mocht op zijn eigen methode tot een
conclusie komen.
Binet constateerde, hoe zij allen kwamen tot de zoo gewraakte testsmethode, maar dat ze daar een zeer onhandig gebruik van maakten.
De gestelde vragen waren meestal te speciaal. Als standaard werd o.a.
aangenomen het een of andere kind, dat als intelligent bekend stond, wat
natuurlijk niet juist is.
Om aan de bovengenoemde fouten te ontkomen, en op een juiste wijze
het verstand der kinderen te bepalen, heeft Binet gezonnen op een
onderzoekingsmethode, die zooveel mogelijk onafhankelijk was van de
schoolkennis, en is tot de vinding gekomen van de algemeen bekende
naar hem en zijn medewerker Simon genoemde methode van Binet-Simon.
heze methode bestaat in het gebruik van een lijst van vragen of tests,
die dienen voor het onderzoek van kinderen van 3 jaar of tot de gemiddelde volwassepen toe. Voor elken leeftijd zijn bepaalde vragen
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uitgezocht, die een normaal kind van Bien leeftijd moet kunnen
beantwoorden.
In 1905 heeft B. de eerste schaal in het licht gegeven, die alleen bestond
uit 30 vragen, zonder specialiseering voor den leeftijd.
In 1908-1911 heeft hij de 2e en 3e methode gepubliceerd, die telkens
verbeteringen brachten. De laatste methode ' bestaat uit 54 vragen, waarvan er vijf bestemd zijn voor een kind van 3 jaar, vier voor een kind van
4 jaar, en verder telkens vijf voor elk volgend jaar, tot het 10de jaar,
dan voor het 12de en het 15de jaar, en voor volwassenen.
Deze lijst is opgesteld na een onderzoek van ruim 200 normale
kinderen van verschillenden leeftijd, en zoo gekozen, dat de vragen voor
een bepaalden leeftijd door normale kinderen van Bien leeftijd wel, door
jongere kinderen niet beantwoord kunnen worden.
Hieronder volgt de vragenlijst van Binet, van 1911.
3 j aar.
1. Neus, oog, mond aanwijzen.
2. Twee getallen (van een cijfer) naspreken (voorspreken een ciifer
per . 1/2 sec.).
3. Figuren van een plaat opnoemen.
4. Familienaam opgeven.
5. Zin van zes lettergrepen herhalen.
4jaar.
1. Vertellen of hij (of zip) een jongen of een meisje is.
2. De naam van een sleutel, mes, gulden noemen als deze voorwerpen
worden getoond.
3. Drie getallen. (van een cijfer) naspreken.
4. Aangeven welke van twee linen de langste is (evenwijdige Lunen
van 5 en 6 c.M. lengte met 3 c.M. tusschenruimte).
5 j aar.
1. Aangeven welke van 2 doozen de zwaarste is (uiterlijk van de
doozen is hetzelfde; gewicht 3 en 12 gr., 6 en 15 gr.).
2. Een vierkant nateekenen (3 c.M. lang, met inkt; de vorm moet te
herkennen zijn, de lijnen en hoeken behoeven niet correct te zijn).
3. Een zin van 10 lettergrepen herhalen.

II

4. Vier centen tellen.
5. Een rechthoek, die lanes een diagonaal in twee driehoeken is
verdeeld, reconstrueeren (een evengroote rechthoek erbij als
voorbeeld).
6 jaar.
1. Het onderscheid opgeven tusschen avond en morgen (d.w.z. correct antwoord geven op de vraag: Is het nu morgen of 'avond?).
2. Begripsbepaling (n.h. gebruik) geven van gewone dingen: Wat is
een work, stoel, tafel, paard?
3. Een op een punt geplaatst vierkant nateekenen.
4. Dertien centen tellen.
5. Aangeven welke van twee geteekende gezichten de mooiste is
(3 X 2 gezichten).
7 jaar.
1. Rechterhand, linker oor aanwijzen.
2. Een plaat beschrijven.
3. Drie eenvoudige opdrachten achtereenvolgens uitvoeren (b.v. Hier
is een sleutel, leg hem op Bien stoel (aanwijzen), sluit daarna de
deur, naast de deur zult ge een doosje op een stoel zien liggen,
breng dat niee hierheen. Opdracht nog eens kort resumeeren).
4. Drie centen en drie halve centen optellen.
5. De naam van vier kleuren : rood, blauw, groen, geel noemen als ze
getoond worden (gemiddelde tijd 6 sec.).
8 jaar.
1. Het verschil zeggen tusschen: een hond en een . kat, hout en glas,
papier en karton.
(Uitvoering: Gil kent een hond en een kat? Zijn ze gelijk? Neen?
Waarom niet? Wat is het verschil? Antwoord binnen 2 minuten.)
2. Terugtellen van 20 tot 0 (onderzoeker begint 20, 19, max. tijd 20
seconden, geen fout).
3. Aanwijzen van lacunes in onvolledige figuren. (Binet gebruikt
gezichten zonder neus, mond of oog.)
4. Datum opgeven.
5. Vijf getallen (van een cijfer) herhalen. (4. 7. 8.2. 3.)
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9jaar.
1. Kind laten' teruggeven van een gulden in de veronderstelling, dat
men twintig cent moet betalen. (Winkeltje spelen.)
2. Een definitie (anders dan alleen - naar het .gebruik) geven van
gewone voorwerpen.
3. De gangbare munten kennen.
4. De maanden in volgorde opnoemen.
5. Antwoorden op eenvoudige vragen, dagelijks voorkomende gevallen betreffende b.v. wat moet men doen:
a. als men te laat is gekomen voor den trein?
b. als een kameraad je bij ongeluk geslagen heeft?
c. als ge iets van een ander gebroken hebt?
(Twee van de drie vragen moeten goed beantwoord worden.)
-

10 jaar.
1. Vijf, uiterlijk gelijke doosjes van verschillend gewicht in volgorde
naar de zwaarte plaatsen (3, 6, 9, 12, 15 gr. of 6, 9, 12, 15. 18 gr.,
2 maal zonder fout; tijd voor eenmaal hoogstens 3 minuten).
2. Beide onderstaande teekeningen uit het hoofd nateekenen na het
voorbeeld 10 secoiiden gezien te hebben.
-
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(Een figuur moet goed zijn, de andere minstens half goed.)
3. Absurde verhalen critiseeren, b.v.:
a. Gisteren is ingebroken in een huffs op de Keizersgracht. De
portier, die sinds eenigen tijd blind is, zag .den inbreker wegloopen.
b. Gisteren viel een man van een wagen, hij zei : ik ben niet dood,
maar geheel sprakeloos.
C. Er heeft een spoorwegongeluk pkaats gehad, maar het was niet
erg, er waren maar 48 dooden.
d. Ik heb drie broers : Jan, Gerrit en ik zelf.
(De vragen zijn gedeeltelijk niet dezelfde als bij Binet. Men zest
vooraf aan het kind, dat men een zin zal zeggen, waarin iets staat,
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dat niet kan, en dat hij de fout moet aangeven.) Drie vragen moeten
goed beantwoord worden.
4. Antwoorden op de volgende vragen: Wat moet ge doen:
a. Als gij te laat zijt om op tijd op school te komen?
b. Voor' ge deejeemt aan een gewichtige zaak?
C. Als men je meening vraagt over iemand, die je niet kent?
d. Waarom vergeeft men eerder een verkeerde daad, die in toorn,
dan een verkeerde daad, die in kalmte verricht is?
C. Waarom moet men iemand meer naar zijn daden, dan naar zijn
woorden beoordeelen?
(Drie antwoorden moeten "goed zijn.)
5. Drie opgegeven woorden onderbrengen in twee zinnen.
12 j a a r.
1. Suggestie-proef met lijnen.
(Men vertoont achtereenvolgens 6 blaadjes papier, op ieder der
der blaadjes zijn twee lijnen geteekend in elkaars verlengde met
1 c.M. tusschenruimte.
Op het le blaadje zijn de lijnen 4 en 5 c.M.
„ „ 2e „
„ „ „ 5 en 6 c.M.
„ ,, „ 6 en 7 c.M.
„ . „ 3e „
„ „ 4e, 5e en 6e blaadje zijn beide lijnen 7 c.M.
Bij het toonen der eerste drie vraagt men telkens : welke lijn is
de grootste? Bij de volgende drie telkens : „en hier?"
('t Kind moet minstens tweemaal bemerken, dat de lijnen even
groot zijn.)
2. Drie opgegeven woorden in een zin brengen (Amsterdam, rijkdom,
rivier).
3. Minstens 60 woorden in 3 minuten opnoemen.
4. Definitie seven van abstracte begrippen. (Wat is : goedheid, medelijden, gerechtigheid?)
(Twee antwoorden moeten goed zijn.)
5. Een zin maken uit dooreen geplaatste woorden:
En Buiten Naar
Mijn Heb Zien
Een Verdedigt
Zijn Vroeg 's Morgens
Meester Ik Gevraagd
Hond Goede Zijn
Vader
Gegaan Ik.
Werk Na Te
Meester Dapper
15 jaar.
1.

Zeven getallen (van een cijf er) herhalen. (5. 8. 3. 2. 9. 6. 4.)
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2. Drie rijmwoorden , opnoemen voor een gegeven woord (zelf een
voorbeeld geven en daarna driemaal een prikkelwoord).
3. Een zin van 26 lettergrepen . herhalen.
4. Antwoorden op de volgende vraag:'
Mijn buurman heeft a chtereenvolgens bezoek gehad van een dokter,
een notaris, een predikant. Wat zou er zijn met mijn buurman?
5. Invullen van een schema volgens Ebbinghaus, d.i. aanvulling van
weggelaten Iettergrepen of woordgedeelten uit een verhaaltje.
V o I w a s s e n e n.
1. Teekening van een vierkant stuk papier, dat tweemaal dubbel
gevouwen is, en waarbij een driehoekje is geknipt uit den vouwkant. (De teekening moet voorstellen, hoe het papier er uit ziet,
als het weer opengevouwen is.)
2. Reconstructie van een driehoek in de verbeelding.
3. Verschil opgeven tusschen enkele paren abstracte termen (gierigheid, zuinigheid,).
4. Drie verschillen opgeven tusschen president en koning.
5. De hoofdgedachte weergeven van een voorgelezen verhaal.
Als een onderzocht kind de vragen beantwoordt in het 7de jaar, en b.v.
3 vragen van het 8ste jaar, dan zest Binet, dat de verstandelijke ontwikkeling staat op een hoogte van 7 3/ 5 ' jaar. Is een kind meer dan 2 jaar
achter, dan wordt het beschouwd als zwakzinnig.
Men bemerkt, dat deze vragen een bout mengelmoes vormen en betrekking hebben op allerlei functies ; ze zijn niet volgens een vast Principe
opgesteld, maar alleen uitgekozen, omdat ze in de praktijk bruikbaar
bleken; de beantwoording geschiedt deels met de schoolkennis, deels door
allerlei ervaring uit het practische leven, deels door toevallige kennis,
deels door het geheugen. Door hun groote practische bruikbaarheid zijn
deze tests overal toegepast, in Frankrijk, in Duitschland, in ons land, en
vooral veel in Amerika.
Hierbij is echter gebleken, dat er nog wet eenige fouten aan kleefden,
die door verschillende onderzoekers zijn aangetoond, o.a.. dat de tests
voor de jongere jaren te gemakkelijk, voor de oudere te moeilijk zijn, .dat
ze niet in voldoende mate gelijke geldigheid hebben voor kinde"ren uit
verschillend milieu ; dat verschillende tests verplaatst moeten worden,
hetzij een jaar naar boven, hetzij naar beneden.
Vooral in Amerika heeft men zich moeite gegeven, om het werk van
,

,

,
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Binet grondig te herzien; dit is gebeurd aan de Stanford-Universiteit In
California ; en het resultaat hiervan is bekend onder den naam van
Stanford-Revision van de methode van Binet-Simon, en in 1919 uitvoerig
beschreven door Prof. Terman.
Deze herziening is het . werk geweest van , verscheidene jaren. In 't
geheel zijn hiervoor 2300 personen onderzocht, waarvan 1700 normale
kinderen, 200 abnormale of meer begaafde kinderen en 400 volwassenen.
Aan de schaal van Binet werden 40 tests toegevoegd, en er werd naar
gestreefd, voor elk jaar 6 tests vast te stellen. Om de juiste proefpersonen
te krijgen, moest een school worden uitgekozen in een plaats, waar in
sociaal opzicht de verhoudingen niet te veel afweken van het gemiddelde,
en bijna alle kinderen dezelfde school bezochten. Om het juiste verschil
van leeftijd na te gaan, werd elk kind onderzocht op een tijdstip, dat niet
meer dan 2 maanden verwijderd was van zijn verjaardag.
Alle gegeven antwoorden werden woordelijk genoteerd. Om eenvormigheid te verkrijgen, werd een half jaar besteed aan het oefenen van de
onderzoekers, en een ander half jaar aan het overzien van het onderzoek.
De tests werden zoolang gerangschikt, tot er overeenstemming was
tusschen den werkelijken leeftijd en den geestelijken ouderdom, die
bepaald wordt door het intellect onderzoek.
Voor een gemakkelijke omschrijving van de uitkomsten heeft Terman
den term Intelligentiequotient ingevoerd. Dit is een getal, dat gevormd
wordt door den geestelijken ouderdom, gedeeld door den natuurlijken
leeftijd, en dit vermenigvuldigd met 100.
De geestelijke ouderdom wordt gevonden uit het aantal tests, dat goed
beantwoord wordt. Wanneer een kind b.v. alle tests, die bestemd zijn
voor het 8ste jaar, goed beantwoordt en van de 6 tests voor het 9de jaar
er 2 oplost, wordt de geestelijke ouderdom bepaald op 8 jaar en 4 maanden; elke test van een bepaald jaar wordt beschouwd als een waarde
te hebben van 2 maanden.
Wanneer de werkelijke leeftijd van dit kind ook 8 jaar en 4 maanden
is, zooals het geval is, als dit kind precies het juiste . gemiddelde intellect
voor zijn leeftijd heeft, is het I.Q. 100.
Stel dat het kind den leeftijd had van 7 jaar en 6 maanden, dan zou
100
111.
1.11 X 100
het I.Q.. zi'n in maanden omgerekend
90
Dit kind, wat dus vragen beantwoordt, die bestemd zijn voor een hoogeren leeftijd, is in intellect zijn leeftijd vooruit, en dit wordt in
eenigszins nauwkeurige maat uitgedrukt door het getal 111.
Omgekeerd- hebben alle kinderen, die. de vragen, die voor hun leeftijd
;
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bestemd zijn, nog niet kunnen beantwoorden, een I.Q. kleiner dan 100.
Hoe werd nu vastgesteld, voor welken leeftijd een bepaalde test als
maatstaf- kon dienen?
Dit is geschied bij het onderzoek van die 2300 personen. Een test voor
een kind van 8 jaar moest zoo zijn, dat de middelmatige kinderen van
Bien leeftijd hem doorgaans kunnen beantwoorden, en dat kinderen met
een beter intellect 1 em veel beter beantwoorden dan die met een minder
intellect.
Van elken leeftijd werden de kinderen verdeeld in 3 groepen, met een
I.Q. < 90, van 90 109, en > 110 ; de percentages goede antwoorden uit
de laatste groep moet veel grooter zijn, dan die uit de eerste, anders
is het geen goede -test.
Op deze wijze zijn 90 tests vastgesteld. Van de tests van Binet zijn er
slechts 19 op hun plaats gebleven, 3 weggelaten, 26 naar beneden verplaatst, d.w.z. dat deze dus te gemakkelijk waren, en 6 naar boven; en
bovendien de formuleering vaak gewijzigd.
Behalve kinderen zijn ook onderzocht verschillende soorten volwassenen, zakenmenschen, werkeloozen, delinquenten, studenten.
De gemiddelde volwassene heeft een geestelijken ouderdom van 15
tot 17 jaar.
Enkele voorbeelden van de Stanford-lijst wil ik nog vermelden,
speciaal die niet door Binet zijn gebruikt.
4 jaar : Wat moet ge doen, wanneer ge slaperig, koud, hongerig zijt?
5 jaar : Noemen van den leeftijd.
6 jaar: Herhaal 16 a 18 lettergrepen.
7 jaar : Namaken van een schippersknoop.
Herhaal 3 getallen van achteren naar voren.
8 jaar: Bal-en-veld-spel. (Een bijna gesloten cirkel stelt een grasveld
voor ; in het grasveld is een bal zoek geraakt ; teeken den weg,
dien ge gaan moet, om den bal zeker te vinden.)
Noem de gemeenschappelijke eigenschappen van twee dingen.
(B.v. van hout en kolen; appels en perziken; ijzer en zilver;
schip en auto.)
9 jaar: Aangeven van de waarde van postzegels.
10 jaar: Bepalen van den woordenschat.
(De woordenschat wordt bepaald door definities te vragen van
een reeks van `100 woorden, met toenemende moeilijkheid.- Deze
woorden zijn uitgezocht uit een " woordenlijst van 18000 woorden.
Kan iemand de 100 ' 'woorden def inieeren, zoodat daaruit blijkt,
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dat hij hun beteekenis kent, dan wordt gerekend, dat hij beschikt
over het geheele vocabularium van 18000 woorden. Elk woord
vertegenwoordigt, een waarde van 180 woorden. Op het lode jaar
moeten 30 woorden worden gedefinieerd, wat dus overeenkomt
met een schat van 5400 woorden.)
Lezen en navertellen van een kort verhaal.
12 jaar: Interpretatie van fabels.
Noem de gemeenschappelijke eigenschappen van drie dingen.
(Slang, koe, spreeuw; boek, onderwijzer, courant; roos, aardappel, boom.)
14 jaar : Voorstellingsvermogen van de wijzers van het uurwerk. (Stel
u voor, dat het 22 min. over 6 is; hoe laat zou het zijn, wanneer
de groote en kleine wijzer met elkaar verwisseld waren? Het
antwoord mag varieeren van 4.30 tot 4.35 uur.)
Gemiddelde volwassenen :
Herhalen van 6 getallen achterste voren.
Het begrijpen van natuurkundige verhoudingen. (De weg van een
kanonskogel ; het gewicht van een visch in het water.)
Superieure voiwassenen :
Definities seven van 75 woorden.
De papier-uitknip-test van Binet.
Herhalen van 8 getallen.
Vernuftigheidstest. (Hoe haalt men 7 Liter water, wanneer men
alleen beschikt over een maat van 3 en een van 5 Liter?)
Over de resultaten, die Terman bij dit onderzoek gevonden heeft, wit
ik nog een en ander meedeelen.
Hij heeft gevonden, dat de verdeeling van het intellect op alle leeftijden
van 5-14 jaar dezelfde is, d.w.z. dat er op elken leeftijd dezelfde verhouding bestaat tusschen de gemiddelden, de superieuren en de inferieuren. , Er is Been plotselinge, maar een geleidelijke overgang van
zwakzinnigheid naar het normale, en van daar naar het genie. Verder
zijn er evenveel en even groote afwijkingen boven en beneden ?iet
gemiddelde, hoewel de gangbare meening is, dat- er veel meer onder het
gemiddelde zijn. Ook is de ' mate van het intellect in de jeugd even
goed vast to stellen als op lateren leeftijd.
Wat de geslachtsverschillen betreft, is gevonden, dat het gemiddelde
intellect van meisjes en vrouwen even hoog is als van jongens en mannen.
Men meent in 't algemeen, dat de afwijkingen van hef gemiddelde bij
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de vrouwen minder zijn, dat er dus onder de vrouwen minder genieen, en
minder , zwakzinnigen bestaan.
De nauwkeurige vondsten van Terman zijn, dat tot het 13de jaar de
meisjes lets beter intellect toonen dan de jongens, wat ook zou correspondeeren met de opgave der onderwijzers ; dit verschil is echter practisch
te verwaarloozen. De verdeeling van het intellect is bij beide sexen
dezelfde; de meisjes zijn niet dichter bij de middellijn gegroepeerd dan
de jor.gens. Bij sommige tests bestaat er echter wel een duidelijk verschil
tusschen jongens en meisjes; voor een deel ligt dit hieraan, dat bij de
meisjes het geheugen sterker ontwikkeld is, en de jongens een b'eter•
begrip hebben.
De geestelijke ontwikkeling van jongens na het 14de jaar duurt langer,
en strekt zich verder uit, dan bij de meisjes.
Dat zoo weinig vrouwen hebben uitgeblonken, schrijft Terman toe aan
uitwendige oorzaken : de gelegenheden voor verdere ontwikkeling beginnen pas voor vrouwen open te staan ; bij de verzorging van het
huishouden is uitblinken in den strengen zin van het woord onmogelijk.
Een groot deel der vrouwen, die een beroep kiezen, trouwen later ook,
en gebruiken een betrekkelijk klein deel van hun energie voor de ontwikkeling en opvoeding der kinderen; de opvoeding der meisjes is niet
bevorderlijk voor constante en ingespannen intellectueelen arbeid;
de emotioneele trekken van de vrouwen begunstigen mogelijk de
ontwikkeling van het, sentiment ten koste van aangeboren intellectueele
gaven.
Wel is er een verschil geconstateerd naar het sociale milieu, waaruit
de kinderen voortkomen, in Bien zin, dat kinderen uit een klasse van laagstaande menschen 7 % beneden, en uit de klasse van superieure menschen 7 % boven het gemiddelde waren. Op een leeftijd van 14 jaar
scheelt dit 1 jaar naar beneden en naar boven.
Niet alleen is dit verschil te wijten aan den invloed van het milieu, maar
wellicht in sterkere mate aan den aangeboren aanleg, die bij kinderen
van meer begaafde menschen gewoonlijk beter zal zijn dan van minder
begaafden.
In 't algemeen bestond er overeenstemming tusschen het I.Q en
qualiteit van het schoolwerk.
Wel was er vaak een wanverhouding tusschen bet I.Q. en de klas;
waarin de kinderen zaten; het sterkst gold dit voor de beide uiterste ,
naar de richting van het zwakzinnige en het geniale ; ' dit kem t, oridat to
school de neiging heeft, de kinderen meer te bevordferen: de ier-
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tijd dan naar de bekwaamheid ;de vlugge kinderen worden tegengehouden,
de domme te ver opgeschoven. Een afdoend middel zou zijn speciale
klassen, niet alleen voor de zwakzinnigen, maar ook voor de besten.
Wat is nu de beteekenis van de verschillende I.Q.'s, overgezet in de
meer gebruikelijke aanduidingen?
. Bii een nader overzicht over de gevonden uitkomsten blijkt, dat 1 % der
kinderen een I.Q. beneden 70, en evenzoo boven 130 hebben; dit zijn de
uitersten.
Wat beneden de 70 ligt, behoort tot de groep van duidelijk z w a k z i nn i g e n, waarbij nog een onderverdeeling kan worden onderscheiden van
debielen, van 70 50, van imbecillen van 50-25 en van idioten beneden
de 25. Bij volwassenen komt in deze gevallen de geestelijke ontwikkeling
overeen resp. met den leeftijd van 7-11 jaar, van 3-7 jaar en beneden
de 3 jaar.
Al deze zwakzinnigen behooren in speciale klassen of buitengewone
scholen. Na de puberteitsjaren behoort de Staat voor hen te zorgen in
hun belang, en in het eigen belang, voorzoover ze niet hun eigen verzorgers in de familie hebben.
Na de zwakzinnigen volgen de kinderen met b e p e r k t v e r s t a n d,
met een I.Q. tusschen 70 en 80. Verscheidenen hiervan kunnen zich een
levenspositie verwerven als losse werklieden zonder vakkennis, dank zij
andere factoren dan het intellect; zij zijn de ,houthouwers en waterputters" der wereld; psychologisch kunnen zij echter niet als normaal
beschouwd worden.
Op een leeftijd van 14 jaar hebben ze een geestelijke ontwikkeling van
10 jaar en 8 niaanden; op een leeftijd van 16 jaar en 8 maanden een dito
van 12 jaar.
Bij berekening van het I.Q. wordt de leeftijd boven 16 jaar
verwaarloosd.
Kinderen uit deze groep moeten in afzonderlijke klassen worden
ondergebracht, en vooral concreet en practisch onderwijs krijgen.
Dan volgen de d o m m e normalen met een I.Q. van 80 90, die
volgens een algemeen aangenomen standaard niet zwakzinnig zijn, maar
die toch beneden het " gemiddelde staan.
Het g e m i d d e l d intellect strekt zich uit van 90 tot 11.0 ; hier.onder valt 60 % van de schoolkinderen; . deze maken op school de
gemiddelde, gewone vorderingen. Ze zijn in 't algemeen niet geschikt voor
verdere studie. Het gemiddeld intellect 'van leerlingen van middelbare
.scholen -staat n.l. op 110, dat van studenten meestal boven. de 115.
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120;
Kinderen met een s u p e r i e u r intellect hebben een I.Q. van 11O -12O;
op school zijn tdeze kinderen alien goed; de vlijt speelt hierbij : echter
ook een rol. Wanneer deze kinderen met de gewone kinderen gelijk
opgaan, worden ze in ontwikkeling eigenlijk tegengehouden.
Deze kinderen worden 5 maal zooveel aangetroffen in de sociaal
hoogere dan in de lagere kringen.
Eindelijk volgen de kinderen met een z e e r s u p e r i e u r verstand,
die een I.Q. van 120-140 hebben, en de g e n i a 1 e kinderen, die nog
hooger stijgen. Van deze laatste groep komt er misschien maar 1 op de
10.000 voor.
Aan Terman, die dit onderzoek over verscheiden jaren heeft uitgestrekt, en de kinderen, die hij in het begin heeft onderzocht, later weer
controleerde, is gebleken, dat de resultaten van zijn onderzoek nooit
misleidend waren geweest.
Algemeen wordt dan ook de groote waarde van deze test-methode
erkend door de verschillende onderzoekers, die zich op dit terrein hebben
bewogen (Kuhlmann, Bobertag, Meumann, Stern, Goddard) ; in een kort
tij dsbestek geeft zij een indruk van de intellectueele ontwikkeling van een
kind, waar anders maanden van observatie voor noodig zijn, en waarbij
de schatting nooit zoo juist is te bereiken.
De persoon, die deze onderzoekingen doet, moet evenwel goed geoefend
zijn, om de tests en de antwoorden op de juiste waarde te schatten; de
methode is natuurlijk niet absoluut mechanisch.
Men moet tact gebruiken, om de kinderen op hun gemak te zetten; men
moet zich verzekeren van de aanda'cht der kinderen, door allerlei storende
invloeden te vermijden; men zal de kinderen, vooral als ze wat bedeesd
zijn, aanmoedigen, zonder evenwel hun antwoorden te beinvloeden; om
vermoeienis to 'vermijden, mag het onderzoek bij - jongere kinderen niet
langer dan 30 minuten, bij oudere' hoogsten een uur duren. Komt men
niet klaar, dan zal men liever den volgenden dag de* enquete voortzetten.
Verder mag men, om tijd to sparen, ev'entueel gemaakte fouten niet
verbeteren.
Bij een kind van b.v. 10 jaar vraagt men niet alle tests van het 4de jaar
af, maar men begint met de tests voor het 9de jaar; komt hierbij nog een
fout voor, dan zal men ook die van het 8ste jaar vragen; men daalt' zoo
ver naar beneden, tot alle tests van een bepaald jaar goed worden beantwoord. En men gaat Hoover naar boven, als er nog een test goed wordt
beantwoord.
Verder heeft men gelegenheid bij het onderzoek een indruk to krijgen
van het gedrag van het kind, de snelheid waarmee het antwoordt, de mate
-
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van afleidbaarheid, het uithoudingsvermogen, welke gegeveris ook van
belang zijn bij de algemeene beoordeeling van den leerling.
Deze scala van tests, zoowel van Binet als van Terman, is berekend
voor de geheele reeks van schopljaren.
Daarnaast zijn de laatste jaren allerlei afzonderlijke tests gemaakt,
door verschillende andere onderzoekers, die meestal bestemd zijn voor
een bepaalden leeftijd, of voor enkele jaren.
Prof. W. Stern, uit Hamburg, heeft deze ` alle verzameld in zijn boek:
Methodensammlung zur Intelligenzprufung von Kindern and Jugendlichen, een boek van meer dan 200 pagina's, waar niets anders in staat,
dan alleen de opsomming der verschillende tests.
Het zou mij te ver voeren, hiervan ook maar eenigszins een overzicht
te willen geven, maar toch wil ik nog een paar grepen doen, om u op
enkele interessante tests te wijzen.
le. De tests van Mikulski : deze gebruikt teekeningen van verschillende dieren, op gelijke grootte, die in twee helften zijn gesneden.
De proefpersoon moet dan uit de door elkaar liggende helften de juiste
combinaties samenstellen. Gelukt hem dit niet, dan ontstaan absurde
teekeningen, als b.v. een aap op de pooten van een reiger. Door onzen
landgenoot Albertijn is het gelukt, bij deze plaatproeven een opklimmenden graad van moeilijkheid - vast te stellen, zoodat ze voor verschillende
leeftijdsklassen bruikbaar zijn.
Bovendien heeft hij nog plaatjes gebruikt, waar de ongerijmdheid niet
ligt in de voorgestelde figuren, maar in de betrekking, waarin ze tot elkaar
staan, b.v. een visch in een kooi, een man met de schaduw van een
paard, enz. 1
2e. De plaatjes van Heilbronner : dat zijn een reeks van figuren, die
betrekking hebben op een voorwerp, waarvan de eerste figuur alleen den
omtrek vertoont, terwijl elke volgende figuur steeds vollediger het
voorwerp aangeeft; b.v. van een horloge eerst een cirkel, dan een cirkel
met een wijzer, dan met twee wijzers, dan met de uurcijfers er op. Hoe
eerder geraden kan worden, welk voorwerp bedoeld wordt, des te
intelligenter is het kind.
3e. De proef van Bourdon, voor de opmerkzaamheid : bepaalde letters
aanstrepe*n in een stukj a proza.
4e. Verklaring van afbeeldingen, of series van platen, waarbij het
onderschrift is weggelaten.
)
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5e. Vragen, wat men doen moet bij lastige situaties, b.v.: In een keuken.
bevindt zich lemand, terwijl plotseling de gordijnen in brand vliegen; op
korten afstand van het huis is de brandweer. Het juiste antwoord is, dat
die persoon niet de brandweer gaat waarschuwen, maar ' omdat hij in een
keuken is, heeft hij zelf water bij de hand om den brand te blusschen.
6e. Bepalen van den zin voor kritiek (vgl. de vragen van Binet voor
het 10de jaar). Men leest b.v. voor : onlangs werd in een Bosch een lijk
gevonden, ' dat in 18 stukken was gesneden ; sommigen dachten, dat er
zelfmoord had plaats gehad. Is dat mogelijk?
Stern zelf heeft uitvoerige verhaaltj es geconstrueerd, waarin verscheiden ongerijmdheden voorkomen, zooals : Op een schoonen dag in Maart
maakte onze Was een uitstapje. Ofschoon het den geheelen nacht geregend
had, waren de wegen 's morgens nat en vuil ; dit verstoorde ons genoegen
evenwel niet. Wij kwamen door een woud, dat alleen uit denneboomen
bestond. Wegens het vroege jaargetijde waren de boomen helaas nog
geheel , kaal ; hoe heerlijk moest het 's zomers wel zijn, daar te wandelen,
als de boomen dicht met loof bedekt zijn! Op eens zagen wij in de verte
een wild konijntje voor ons uitloopen. Ik snelde het na, maar daar het
steeds vlugger liep dan ik, kon ik het slechts langzaam nader komen,
en ving het ten slotte. Enz .....
7e. Aanvullingstest van Ebbinghaus: In een stukja lectuur worden
lettergrepen of gedeelten van woorden weggelaten, of geheele woorden,
die moeten worden aangevuld.
8e. Rangschikkingstest: een stel voorwerpen, figuren of woorden in
een logische volgorde te rangschikken, b.v. de reeks : kamer, huis, straat,
wijk, stad, provincie, staat;, of ult een groote verzameling plaatjes telkens
paren uit te zoeken, die bij elkaar behooren, b.v. een sleutel en een slot,
een schoorsteen en een schoorsteenveger, een kaars en een kandelaar.
Voor de begaafdenschool te Berlijn, die ik in het begin van mijn opstel
genoemd heb, hebben Moede en Piorkowsky een aantal vragen
opgesteld,. die vermeld zijn in de rede van Prof. Bouman op het onlangs
gehouden 2de, Nationale Schoolbongres, over „School en Beroep". Het
was de bedoeling, van alle lagere scholen te Berlijn de meest begaafde
jongens van 13 a 14 jaar en meisjes van 12 a 13 jaar uit te zoeken, en
die bijeen to brengen op de begaafdenschool, waar het onderwijs dus op
hooger peil kon komen, dan ' op de" gewone middelbare scholen. De
proeven moesten als maatstaf dienen voor het geheugen, het concentratievermogen, het associatievermogen, de distributieve opmerkzaamheid, het combinatievermogen, het oordeel, het begrip, 'de geestelijke
,
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rijpheid, het aanschouwingsvermogen, de scherpte en nauwkeurigheid van
de waarneming.
Zooals uit deze opsomming blijkt, hebben de proeven alle betrekking
op de verschillende uitingen van het intellect.
Maar in den laatsten tijd heeft zich aan deze onderzoekingen van het
intellect het vraagstuk aangesloten, of men op grond van deze of andere
proeven ook eenige gegevens kan krijgen voor een advies in zake de
beroepskeuze. Hierover wil ik nog een en ander zeggen, daar dit vraagstuk een brandende kwestie is.
Hiermee kom ik echter op een eenigszins ander terrein. Natuurlijk
hebben intellect en beroepskeuze veel met elkander te maken, maar
daartegenover staat, dat het intellect niet beslissend is voor de beroepskeuze, daar hierbij zeker veel grooter rol gespeeld wordt door de
bepaalde voorliefde van het kind voor een bepaald beroep, en voor het
goed uitoefenen van een beroep allerlei andere factoren van belang zijn,
als : moreele eigenschappen, geestelijk en lichamelijk uithoudingsvermogen, handigheid, vlugheid, slag om met menschen om te gaan, vermogen
om zelfstandig te kunnen werken, enz.
Wel kan men de beroepen in het algemeen verdeelen naar de mate van
intelligentie, die noodig is, zooals Piorkowsky dat gedaan heeft. Hij
onderscheidt de vakken, waarvoor een ,intelligentieminimum" noodig is,
zooals dat van de landarbeiders, daarna de fabrieksarbeiders, daarna de
vakken, waarvoor . speciale begaafdheid noodig is, zooals van de
handwerkslieden; bij . de. hoogere beroepen, zooals van jurist, groothandelaar, staatsman,, zijn echter hoogere functies onmisbaar, zooals het
zelfstandig beslissen, het organiseeren, het onderscheiden van het
wezenlijke van het bijkomstige, de constructie van nieuwe synthesen uit
oude gegevens, i.e.w. het vermogen tot eigen spontaan denken.
Maar om uit te maken, of iemand beter geschikt is voor timmerman
dan voor machinist, beter voor boekhouder dan voor bloemkweeker, be'ter
voor jurist dan voor medicus, is de juiste kennis van iemands intellect
absoluut onvoldoende.
Toch vereischt ieder vak zijn bijzondere gaven en bekwaamheden.
Is het nu niet mogelijk, om toch van de schoolkinderen een dergelijke
kennis, of indruk te krijgen, dat men hen kan helpen bij de beroepskeuze?
Hoeveel zou het niet waard zijn, wanneer het steeds kon worden voorkomen, dat iemand een verkeerde keuze van zijn beroep doet, hoeveel
schade zoowel ' van het individu als van de gemeenschap zou voorkomen
kunnen worden,- wanneer steeds „de rechte man op de rechte plaats"
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kwam. ,Geen stap in het leven", zegt de Amerikaan Parson, die een boek
geschreven heeft over dit onderwerp, „is belangrijker, dan de keuze van
een beroep, 'of het moest zijn de keuze van, een man • of vrouw." Parson
heeft een gedeelte van zijn leven aan deze zaak gewijd. Hij trachtte
verbetering aan te brengen- door de stichting van adviesbureaux.' Deze
bureaux hadden een tweeledige taak: primo 'moeten ze pogen, zoo volledig mogelijke gegevens te verzamelen over de eischen, die elk beroep
stelt, en. de vooruitzichten, die het biedt. Secundo moeten ze aan elken
hulpzoekende een duidelijken kijk geven op zijn individueele kennis,
neigingen en bekwaamheden. Op die zelikennis legde Parson zeer sterk
den klemtoon. Hij liet iederen jongen, die bij de keuze van een beroep
zijn voorlichting kwam vragen, een zelf-analyse maken, door hem schriftelijk te laten invullen een zeer uitgebreide vragenlijst, waarbij naar alle
denkbare en ondenkbare eigenschappen werd gevraagd. Worden deze
vragen nauwgezet en openhartig beantwoord, dan is het volgeris hem in
den regel niet moeilijk, den hulpzoekende met een groote mate van
zekerheid in een bepaalde klasse onder te brengen. Blijkt het hieruit niet
voldoende, welke richting de belangstelling en geschiktheid van den
betreffenden persoon uitgaan, dan wordt deze naar huis gezonden met een
aantal boeken over verschillende vakken. En voorts wordt hem geraden
te gaan rondkijken op fabrieken, werkplaatsen, boerderijen, enz.; de
arbeiders gade te slaan en eventueel zelf zijn krachten te beproeven.
Deze methode zal in de hand van een degelijk menschenkenner als
Parson wel goede resultaten hebben opgeleverd, maar toch veronderstelt
deze methode bij den vrager een veel grootere mate van zelfkennis,
dan in den regel aanwezig zal blijken, en bij den.. raadgever een veel grondiger . beroepskennis, dan zonder diepgaande studie kan worden
verkregen.
Het inzicht, dat de methode van Parson door een meer wetenschappelijke dient vervangen te worden, is vooral to danken aan den bekenden
Munsterberg, een Duitscher, die in Amerika hoogleeraar - is geweest. Hij
gaat uit van de idee, dat het psychologisch experiment stelselmatig in
dienst moet worden gesteld van het bedrijfsleven. Bij deze onderzoekingen
kan op tweeerlei wijze te werk gegaan worden:
.a. Men kan zoeken naar een proef, waarmee men 'de voor een bepaald
beroep gewenschte geestesgesteldheid als geheel onderzoekt, zooals b.v.
de opmerkzaamheid een maatstaf ' kan zijn voor . de geschiktheid tot
trambestuurder, of , het snel een beslissing kunnen nemen in moeilijke
omstandigheden bjj scheepskapite'in ; het is echter gevaarlijk, de. geschiktheid voor een vak of te willen meter met een bepaa -lde proef.
-
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b. De andere methode, die meer in gebruik gekomen is, bestaat daarin,
dat men den geestelijken arbeid -bij een bepaald beroep in haar samenstellende deelen ontleedt, en elke elementaire functie afzonderlijk
onderzoekt. Op deze wijze heeft Munsterberg een uitvoerig onderzoek
Ingesteld naar de geschiktheid van telefonisten.
In Berlijn is door Hylla een ontwerp-vragenlijst samengesteld voor
waarnemingen in de school: deze lijst bestaat uit 3 kolommen; in de
eerste kolom staan 63 vra-gen naar opvallend goede of opvallend geringe
eigenschappen, de tweede kolom geeft aan, welk beroep deze eigenschappen noodig heeft, terwijl in de derde kolom wordt aangegeven, bij welk
gedeelte van het onderwijs ze' kunnen worden waargenomen. B.v.: Kan
de leerling het onduidelijk gesprokene juist opvatten en begrijpen? Dit is
een eigenschap, die noodig is voor het vak van telefonisten, er kan op
school worden nagegaan, wanneer de leerling wordt voorgezegd door
andere leerlingen.
In het boek van Stern zijn enkele proeven genoemd, die hij heeft
toegepast bij de leerlingen van een ambachtsschool te Hamburg, om na
te gaan hun vaardigheid voor verschillende ambachten.
B.v.: Hoe moet men bepaalde figuren verdeelen en combineeren, om
een kwadraat te krijgen? Of een cirkel? Of een driehoek? Hoeveel
diagonalen heeft een kubus? (16) en een vijfhoek? (5). Verder het schatten van de doorsnee van een cirkel of van andere maten, in millimeters.
En er wordt een onderzoek ingesteld naar het begrip van technisclie
instrumenten ; of bij een slot moet een passende sleutel gezocht worden.
Een andere Duitscher (Erich Stern) heeft een onderzoek ingesteld naar
de intelligentie en de beroepsgeschiktheid van minder begaafden. Het was
zijn doel, te bepalen, welke intelligentie, en welke vaardigheden iemand
minstens moest hebben, om nog sociaal waardevollen arbeid te verrichten.
Hij heeft getracht, zijn proeven aan te passen aan de algemeene eischen,
die door de verschillende beroepen gesteld worden, . en uit de resultaten
te concludeeren tot iemands arbeidsgeschiktheid.
Hij stelde een onderzoek in naar de psychomobiliteit, d.i. het laten doen
van allerlei bewegingen; als bij eenvoudige opdrachten lang moet worden
overlegd, dan is geschiktheid voor een beroep zoo goed als uitgesloten.
Bij dezelfde minderwaardigheid van intelligentie kan er een groot verschil
bestaan in psychomobiliteit, en dus in practisch arbeidsvermogen.
Verder onderzocht hij naar de bewegingszekerheid, de bewegingssnelheid, de handigheid (met allerlei spelletjes), den reactietijd, eventueel
met en zonder afleiding, de vaardigheid om snel te kiezen, de opmerkzaamheid, de beslissing in lastige situaties, het verklaren en completeeren
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van platen, en de wilsprocessen, die zich o.a. uiten in het volhouden van
den arbeid.
Welk een - beteekenis dit onderzoek kan hebben, wil ik duidelijk maken
met een voorbeeld: Op onze polikliniek kwam eens een achterlijke jongen
van ongeveer 16 jaar, die in verschillende betrekkingen mislukt was;
hij kon geen winkelbediende zijn, omdat hij niet voldoende met geld kon
omgaan; hij was niet goed voor pakjesbezorger, omdat hij op drukke
punten van de stad niet met de fiets overweg kon ; toen zou hij een
eenvoudig baantje krijgen op een papierfabriek, waar hij niets anders
had te doen, dan de stukken papier, die door de machine werden afgeleverd, aan te pakken en op te stapelen; daarbij bleek echter, dat hij niet
die vlugheid van handelen had, - die noodig was, om met de machine gelijk
te blijven. Na dergelijke herhaalde mislukkingen, die den jongen
ontmoedigd hadden, bleef er niets anders over, dan hem te zenden naar
een inrichting voor zwakzinnigen. Hoeveel teleurstelling zou Bien jongen
en zijn ouders bespaard zijn gebleven, wanneer door het psychologisch
experiment te voren vastgesteld was geworden, dat de jongen de
bekwaamheden miste, die voor die beroepen noodig waren, waarmee nu
maar eens een proef genomen was. Wellicht zou hij in een daarvoor
geschikte inrichting in die verloren jaren zooveel hebben kunnen leeren,
dat hij toch voor een of andere eenvoudige betrekking geschikt was
geworden.
Bij dit onderzoek speelt de intelligentie slechts een nevenrol, en wordt
vooral nagegaan de manier van handelen en doen. De beteekenis, die
zulke minderbegaafde personen hebben voor de maatschappij, is ook
niet zoozeer gelegen in hun verstand, als wel in hun arbeidsvermogen, en
daarvoor kunnen deze proeven eenigszins als maatstaf dienen.
Uit hetgeen ik reeds verteld heb, blijkt wel, op hoe verschillende en
talrijke manieren men getracht heef t ' de geschiktheid voor een beroep te
bepalen Tangs den weg van het psychologisch experiment.
Dit onderzoek staat nog in de kinderschoenen, en daarom is het nog
niet zeker, hoe groQt de waarde zal zijn, die het werkelijk voor de praktijk
zal opleveren, en of de uitgebreide studie en de groote hoeveelheid arbeid,
Elie verricht moet worden, wel de moeite zal loonen.
Er zijn aanwijzingen die ons voorzichtig moeten doen zijn, om niet te
beslissende waarde toe te kennen aan het onderzoek.
Bekend is het voorbeeld uit den oorlog van den Franschen iliegenier,
die op grond van een uitgebreid lichamelijk en geestelijk onderzoek
ongeschikt was bevonden voor den vlie, dienst, en die door een fout in
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de administratie toch binnengeslopen was in het corps der vliegeniers,
en een van de grootste luchthelden is geworden.
En hoe moeilijk het is, om bepaalde tests vast te stellen, die als
karakteristiek criterium voor een beroepsvaardigheid kunnen dienen,
blijkt wet uit het onderzoek van een mijner collega's. Deze heeft getracht,
tests vast te stellen voor het vak van diamantslijper. De kunst van het
diamantslijpen bestaat daarin, dat aan de te bewerken diamant een groot
aantal facetten geslepen worden, die alle aan elkaar gelijk zijn ; wanneer
die facetten b.v. uit vijf hoeken bestaan, moeten alle hoeken gelijk zijn,
en de verschillende facetten moeten elkaar onder bepaalde hoeken raken.
Wanneer een van de zijden of hoeken een afwijking vertoont, gaat het
geheele brekingseffect verloren en schittert de diamant niet, en heeft dus
geen waarde. Hoe fijn en nauwkeurig dit werk moet zijn, kunt ge begrijpen,
als ge weet, dat er soms 100 facetjes aanwezig zijn op diamantjes ter
grootte van een groote speldeknop. Er moet dus verondersteld worden,
dat degenen, die de fijnste en knapste diamantslijpers zijn, een buitengewoon nauwkeurigen kijk moeten hebben op het al of niet gelijk zijn
van de hoeken der facetten, en van de facetten onderling.
Van deze veronderstelling uitgaande, maakte mijn collega een aantal
driehoeken van karton, die ongeveer even groot waren, voor een deel
precies gelijkzijdig; dus met hoeken van 60 0 , voor een deel een
geringe afwijking vertoonden, doordat een der hoeken 59 of 58 of 57° was
en de andere dus 61, 62 of 63°. Deze werden door elkaar gegooid, en nu
kreeg de proefpersoon de opdracht, de driehoeken, die gelijkzijdig waren,
bij elkaar te leggen, en de onzuivere niet-gelijkzijdige driehoeken of tezonderen. Hetzelfde moest gebeuren met een aantal gelijk- en niet-gelijkzijdige vier-, vijf- of zeshoeken; en verder werd de proef genomen met
enkelvoudige rechte hoeken van 90 0 , die geteekend waren op een stuk
karton, en die moesten worden afgezonderd van bijna rechte hoeken, die.
varieerden van 85 tot 95°.
Eerst deed hij zijn proeven met een aantal niet-diamantslijpers, die over
't algemeen een vrij groot aantal fouten maakten.
Maar de diamantslijpers, die eigenlijk een buitengewoon scherpen kijk
op hoeken en veelhoeken moesten hebben, bleken zich geheel niet van
andere menschen te onderscheiden. Zelfs werd opgemerkt, dat de beste
diamantslijpers (en er bestaat een groote verscheidenheid van gaven opdit gebied), in niets zelfs verschilden van de slechtste vaklui.
Zou de proef uitgevallen zijn, zooals was verwacht, dan had ze een
aardig criterium kunnen zijn, om uit te maken, of een adspirant-diamant--
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slijper geschikt . voor zijn vak zou zijn. Zoo bleek de uitkomst echter
teleurstellend te zijn.
Maar ondertusschen was er een onderzoek van maanden noodig
geweest, om tot dit resultaat te komen. dat niet bijzonder bemoedigend
was, om op dezen weg door te gaan.
Moeten we daarom sceptisch tegenover al deze onderzoekingen voor
de beroepskeuze staan?
Dat zou ik niet durven beweren.
De waarheid zal ook hier wel in het midden liggen.
En wanneer het eens gelukt is, na jarenlange studie van vele onderzoekers voor de verschillende beroepen enkele tests te ijken, die als
kenmerk voor beroepsgeschiktheid kunnen dienen, dan zal het vraagstuk
van de beroepskeuze misschien jets verder tot zijn oplossing
gebracht zijn.
Van alle kanten werpt men zich thans op dit vraagstuk.
Van R.-K. zijde is men er in ons land mee begonnen; onder leiding van
Dr. van Gi'hneken en Dr. Roels is te Utrecht een Centraal Zielkundig
Beroepskantoor gesticht, waar men eerst begint, om de vaardigheden
voor de verschillende beroepen op te sporen, om daarna het individu bij
de keuze van zijn beroep voor te lichten.
En onlangs is door het Gemeentebestuur van Amsterdam een psychotechnisch laboratorium geopend, met gelijk doel, terwijl in christelijke.
kringen te Amsterdam ook plannen bestaan in dezelfde richting.
Moge het aan de toekomst gegeven zijn, door dezen arbeid maatschappijen individu van groot nut te zijn. Een uitgebreid onderzoek zal op den duur
wellicht kunnen uitwijzen, of iemand de lichamelijke en geestelijke
geschiktheid voor een bepaald vak bezit of mist, maar de geheele
menschelijke persoonlijkheid, die meer is dan een bepaalde graad van
intellect, , en meer dan een zekere mate van vaardigheid of handigheid
en die vooral afhankelijk is van iemands moreele eigenschappen, welke.
zich niet licht door een experimenteel psychologisch onderzoek laten
vastleggen, zal beslissen, of iemand in een of ander beroep zal slagen
of niet.
Dr. S. T. HEIDEMA..
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AFKIJKEN EN SPIEKEN.
We zijn, tegenwoordig zoo gewend te hooren en te lezen over kleinere
en grootere bedriegerijen, dat we er ons hoofd ternauwernood meer over
schudden. Het gaat er mee, als met de onbewogenheid, waarmede we ten
laatste de oorlogsdoodsberichten lazen : de verslapte zielesnaren trilden
niet meer mee, hoogstens interesseerde ons nog het ciJf er, dat ons
voorstellingsvermogen toch niet kon uitbeelden; maar de oceaan van
,ellende en wee, de duizenden rouwdragenden en treurenden, die het cijfer
perspectivisch toonde, we zagen ze niet meer, het trof, het ontroerde ons
niet meer als in het begin der worsteling, we waren het denken daaraan
moede. Ons medegevoel sleet uit, ons menschelijk gevoel verschrompelde.
Zoo gaat het ook met het bedrog. Het moreele kwaad treft ons weinig
meer, het spreekt niet meer hoorbaar tot ons, onze zedelijke voelhorens
zijn verslapt. We hooren nu vol belangstelling de nieuwe slimmigheden
,aan en als we durfden, we zouden ze hoogst vermakelijk vinden. We
spreken over de hedendaagsche knoeierijen in de levensmiddelenuitvoer
naar het buitenland met verbazing, niet over de slechtheid, maar over
de handigheid der Hollandsche kooplui. De rijkgesmokkelde grensbewoner
wordt door ons omstraald met eerbiedige hulde. Nu ja, we lezen en hooren
wel eens, wet eens vaak zelfs, over de moreele verachtering in die streken,
over het zakken van het zedelijk peil. Maar dat is voor ons, buitenstaners,
een geklinkklank van woorden geworden, holle phrasen zonder beteekenis. En het gelukt ons met moeite slechts, een eenigszins meewarigen en
bedroefden toon aan te slaan, als we dit alles indee'len bij de groote
rubriek : gevolgen van den oorlog. Enkele goede uitzonderingen laten
we daar.
Maar dit gaat goed, zoolang het buiten ons omgaat. Vinden we meel
in onze suiker, margarine in onze boter, worden we in het algemeen zelf
dupe, dan is de aardigheid weg, en de slimheid verdwenen, dan zien we
dit alles als bedrog, vuil bedrog en is er des fulmineerens Been einde.
Zou het hierdoor komen, dat het afkijken en het spieken, het schoolbedrog
nog altijd onze aandacht gespannen houdt en ons wrevelig maakt?
-Omdat we er haast alien mee vechten, omdat het ons raakt? Laten we
van elkander wat beters veronderstellen. Neen, we zoeken en tasten niet
naar de middelen tegen deze kwaal, terwille van ons zelf, maar terwille
van onze leerlingen, wier karakter zoo'n leelijke deuk vertoont, zoolang
%
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ze niet voor alle dingen waar zijn .en volkomen eerlijk. En we verdiepn
ons in het vraagstuk en zoeken met ernst naar de oplossing er van, onidat
we doordrongen zijn van den grooten, verderfelijken rol, die deze
onwaarachtigheid, dt pronken met geleende veeren, in onze schoolwereld speelt.
Ik gebruikte het woord ,spieken", omdat dit toch eigenlijk de seijkte
term is. Er zijn allerlei schoonere benamingen voor te vinden wellicht,
maar onze jongens noemen het nooit anders. En wie onze inrichtingen
voor voortgezet onderwijs : M.U.L.O.-school, H. B. S. en Gymnasium
kent, weet, hoever dit kwaad zich in de schoolmaatschappij heeft ingevreten. Op de lagere school, waar het schriftelijk werk in de klasse wordt
gemaakt, is het afkijken, misschien beter afschrijven genoemd, meer
inheemsch en het is met pijnlijke verwondering, dat men de vorderingen
van op zijn best negenjarigen op dit gebied gadeslaat. Ook het schriftelijk
huiswerk voor de andere inrichtingen wordt meest in combinatie gemaakt.
Onze lieve jeugd vormt zelfs trusts, die den geheelen handel beheerschen,
geen kleinhandelaars dulden, en die de wiskundevraagstukken en de te
maken thema's leveren tegen waste prijzen.
Is er een zoo gelukkig, dat hij heeft een duidelijke hand, al schrijft hij
nog zoo beknopt, zijn fortuin is gemaakt. Hij vestige zich als spiekbriefjesmaker en het zal hem niet aan bestellingen ontbreken.
Ja, ' het kwaad is omvangrijk. Of er dan nooit iets tegen gedaan is?
0 ja, honderd middelen voor een: strenge controle, tot zelfs met behulp
van geperforeerde couranten toe ; verschillend werk voor linker- en
rechterbankhelft, waarbij vooral gelet moet worden op het recht voor
het werk zitten, anders wordt nog gestolen van den voorman; vergelijken
der gemaakte fouten, om te zien, of daarin geen merkwaardige
eensluidendheid schuilt, die toch niet alleen op Seelenverwandtschaft kan
wijzen; enz., enz. Allerlei recepten, om de gelegenheid, die den dief
maakt, te verkleinen en als zoodanig zeer prijzenswaard, maar toch alle
uitingen van een soort wedstrijd in slimmigheden tusschen onderwijzer
en leerling, waarbij gewoonlijk per slot van rekening de laatste blijkt het
goochemst te zijn. Wel zijn er onderwijzers, van wie de klasse vol eerbied
betuigt, dat ze je direct „door" hebben, die iedere ongerechtigheid .van
Bien aard aanstonds speuren, er een specialen neus voor hebben, maar dat
zijn de enkelen, de corif eeen, de giganten, eigenlijk geboren detectives.
Maar wij, middelmatigen, laten we het eerlijk bekennen, wij leggen het of
tegen onze schavuiten.
En raken al deze middelen niet eigenlijk alleen den buitenkant van de
zaak? Den wortel van het kwaad zoeken ze niet op en wanneer we de
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woekerplant willen uitroeien, dan heliit het voortdurend afplukken der
bladeren niet. Een oogenblik verslapt toezicht en ons tuintje staat weer
vol. En dan, wat een moeizaam werk, dat voortdurnd geharnst staan
tegenover een taaien vijand, die niettegenstaande alle ontvangen wonden,
geregeld weer uit een of anderen geheimen schuilhoek to voorschijn
springt. Neen, afdoend werken we alleen, als we Bien geheimen schuilhoek
kennen, den levensader speuren, den wortel tasten. Waar hapert het?
Waar ligt de f out?
Het kan liggen aan de leerlingen zelf, aan den onderwijzer, aan de
ouders,'aan het systeem. Zooveel het mogelijk is, willen we trachten deze
vier to onderscheiden. Vaak is het moeilijk, daar in vele gevallen enkele
der genoemde oorzaken samenwerken en dikwijls lastig to scheiden zijn.
Het ligt vaak aan de leerlingen zelf, aan het individu, maar ook aan de
klasse, als gemeenschap. We kennen ze wel, de tragen, die met de grootste moeite aan het werk worden gezet en met nog grooter bezwaar aan
het werk gehouden. Eerst zoeken en kijken en zuchten en rommelen en
vragen en weet ik wat meer, voor eindelijk schrift en boek voor ze ligt.
En dan op gang to komen, als het vraagstuk zoo Lang, de oefening zoo
lastig lijkt. En dan nog nadenken, in werking stellen de zoo slepend-zware
hersenmachirnerie, en dat, terwijl de buurman het einde al gegrepen heeft
en het van hem met zoo weinig moeite over to nemen is. Het geweten
spreekt op dit punt niet luid en de laatstgenoemde weg is het kortst, het
lichtst, dus wordt hij gekozen, tot groote schade in het moreele, tot
eindelijke verslapping van het eigen denkvermogen.
We kennen ze zoo toch wel en weten ook bij ervaring, dat straf en
berisping o zoo weinig vat hebben op hun veelal gering secondair karakter.
Maar wat blijft ons dan als redmiddel over? Wel, de ziekte in den kiem
to dooden, het kwaad in het hart te treffen ! Eenvoudig gezegd, zwaarder
gedaan. Vooral op onze vaak zeer bevolkte lagere school.
Waardoor komt de traagheid? Vloeit ze voort uit gebrek aan belangstelling? Tracht ze to wekken. Uit gebrek aan concentratievermogen, uit
afleidbaarheid, nerveusiteit? Zoeken we dan verbetering voor al die
kwalen, hoewel ik direct toegeef, dat dit in vele gevallen slechts kan door
geheele omzetting der arbeidsindeeling, misschien niet op de gewone
school te verkrijgen. Maar in ieder geval, laten we de oorzaken zoeken
van het kwaad, met de middelen ter bestrijding.
En dan, als gij uw jongen helpt om zijn traagheid to overwinnen, (verwijt
het hem niet altijd, of hij geeft er den brui van en plakt uw vermaningen
kalmweg aan zijn zolen ! ), als ge hem daarbij helpt, en hem doet inzien,
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^dat zijn trage zeuren een van zijn . gebreken is, dat hij overwinnen moet•
en dat overwinnen kan, wijs er dan met alien nadruk op, dat hij hierbij
geschapen hee'ft het tweede, veel grootere kwaad der oneerlijkheid, , der
onoprechtheid, onwaarachtigheid, die aldus gecultiveerd een rotte plek
.even aan •zijn geheele innerlijk-zijn. Noem het euvel met de sterkste
benaming, want dat is hoogst noodzakelijk. De kiasse immers met haaz
eigen moraal, vindt het geen euvel, geen bedrog, maar dekt het met
andere vlag, noemt het handigheid, hulpvaardigheid, solidariteit. In deze
dingen staat de klasse tegenover den onderwijzer, beschermt ze haar
individuen. Hierbij treedt dan de zekere hostiliteit aan den dag, waarover
Casimir nog pas geleden schreef in School en Leven en Gunning veel
vroeger in Het Kind, de vijandigheid, die bij een geliefd onderwijzer soms
niet schijnt te bestaan, maar bij een conflict als dit uit haar sluimering te
voorschijn treedt. Of, als we het misschien te sterk vinden hier vijandschap te zien, dan treedt toch duidelijk aan den dag het diepgeworteld
verschil in moraal, die van, laat ik maar zeggen, de groote menschen en
die van den schooljongen. En aan den eenen kant wordt door het voorbeeld der ' spiekers, der smokkelaars, de onschuld van dit werken sterk
gepropageerd, sta daaf tegenover dan een nog sterkere propaganda.
Want als ze het goeci zagen, onze leerlingen op de Christelijke scholen;
als het faun vaak en vaker voor oogen werd gehouden in zijn ware
gedaante, het zou slechts beperkt blijven tot de typen, wien het onverschillig is, dat ze oneerlijk, onwaar worden geheeten, Diet meer te
vertrouwen en de Hollandsche jongen van onze scholen, wiens gevoel
voor eerlijkheid en rechtvaardigheid in ,vele richtingen zoo oversterk is
ontwikkeld, ook wat de klasse-solidariteit betreft, zal dit kwaad in zijn
reuzenproportie naakt zien. Of zou de handelsgeest van onze vroede
vaderen, die zoo langzamerhand wordt omgezet, geheel in een smokkelen knoei- en slimmigheidgeest, onze jongens al als erfelijke last hebben
doortrokken? Laten we hopen en vertrouwen van niet en laat ons onszelf
voor oogen houden de mogelijkheid, om met Gods hulp, mede door onze
schoolopvoeding een nieuw geslacht te kweeken, dat zich minachtend
afkeert van oneerlijkheid, van zwendel, smokkelen, vervalschen, knoeien,
dat alleen f air handelt en handel drijft, opdat ons yolk zijn deels verloren
goeden naam herwinne. ;,
Maar dan wacht ons, onderwijzers, of liever in dit verband, opvoeders,
een reuzentaak en een taaie strijd, een worsteling, die niet in enkele dagen
is volstreden. Maar, ook uw tuintje is na eenmaal wieden niet onkruidvrij,
te minder de geestelijke akker van onze leerlingen, waar zoo vaak het
onkruid opzettelijk door anderen wordt gezaaid. Een troost hebben we,
-
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en het is. Goddank een groote : Het goede zaad komt van God en Hij zat
ig wanneer wij er ernstig om vragen, het onkruid wijzen, het ons leeren
.,1nen, en ons de goede wiedmanier leeren.
En nu kan de oneerlijkheid nog wel door andere oorzaken komen, ook
door luiheid, ook door slapheid, ook door een gevoel van onvermogen.,
altemaal dingen, die bestreden moeten worden, maar laten we de bestrijding van de onwaarheid apart houden.
Edoch, het spijt me, het te moeten zeggen, het ligt ook wel aan den
onderwijzer, het ligt ook wel aan ons. Ik wil niet veronderstellen, wat wel
gebeurt, dat er onderwijzers zijn, die de slimmigheidjes glimlachend mee
aanzien, vooral a!s het bij hun collega's gebeurt. Dergelijke dwaasheden
zouden niet streng genoeg gegeeseld kunnen worden. Neen, we zijn vol
goede bedoelingen en noemen het kwaad kwaad en willen er tegen
vechten met al onze krachten, doch, door onze onoordeelkundige behandeling schiet het onkruid welig op, zelfs dikwijls zonder dat wij het
merken. We zijn soms zoo vol ijver dag aan dag bezig, de noodige,
hoeveelheid kennis aan te brengen, die onze klasse behoeft, dat we geheel
en al vergeten, dat die klasse uit , menschj es bestaat, die ieder hun eigen
moeiten en bezwaren hebben, en dus ieder hun eigen paedagogische kuur
moeten doormaken.We doorzien niet altijd genoeg de•innerlijke worsteling
van onze leerlingen, omdat we niet door ze heenzien, omdat we ze Diet door
en door kennen. Anders zouden we niet zoo vaak afkeuren en berispen,
waar juist een aanmoediging, een pluimpje op zijn plaats zou zijn geweest.
Meestal letten we minder op de krachtprestatie, dan wel op het mager
resultaat en vergeten, dat we in onze klas, hoe groot ze ook zij, toch
leder individueel hebben te beoordeelen. Wij spraken daar straks over
het helpen van den leerling bij zijn strijd, maar daarvoor is in de eerste
plaats noodig, dat we hem kennen. En over het algemeen ontbreekt daaraan nog zeer veel bij ons. Veel schuld kunnen we schuiven op groote
klassen en andere belemm'erende omstandigheden, maar het ligt ook bij
ons, het gebrek. Het is immers zeer wel mogelijk, dat we het zelfvertrouwen, de aanpakdurf van een jongen voor goed knakken, door hem totaal
verkeerd aan te vatten, zoodat hij er voor altijd genoeg van krijgt, om
zich vruchteloos in te blijven spannen, zonder ooit een waardeerend
woord te ontvangen. We gaah er dikwijls zoo prat op, dat wij, onderwijzers, in het Leven van onze jongens zooveel beteekenen, maar dan
weten we toch ook, hoeveel er voor onze jongens van een klein blijk van
waardeering afhangt, hoe zeer gevoelig zelfs de grootste branie is voor
lot en blaam. Laten we dus onze diagnose goed stellen en het juiste
middel kiezen voor den ontdekten kwaal ; te meer, als we bedenken, dat
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een verkeerd medicijn de ziekte verergert, de genezing vertraagt en het
vertrouwen in den geneesheer verzwakt, misschien geheel te niet doet.
Drie 1 1.ijke gevolgen, die ons het onbedachtzaam oordeelen en besluiten
wel moeten afleeren.
We hadden het ook reeds over den klassegeest. En evenmin als het
Hof van Arbitrage aan alle oorlogen, zal een goede verstandhouding
tusschen onderwijzer en leerlingen aan alle ongerechtigheid een einde
maken, maar toch zal deze in vele gevallen, ik durf wel zeggen, in de
meeste gevallen, ten goede werken. En de onderwijzer heeft het grootendeels in zijn macht, Bien sfeer te scheppen. Onze jongens moeten merken,
dat hun onderwijzer van hen houdt, dat het hem verdriet, wanneer hij ze
betrapt op oneerlijkheid en onwaarheid, dat het hem pijnt, als hij ze
straffen moet, dat het hem een even groote vreugde is als hun, wanneer
ze vorderingen maken, dat hij met hen strijdt, met hen werkt. De geest
van wederzijdsch vertrouwen, van wederkeerige liefde, die in zulk een
klasse heerscht, zal een zeer slechte voedingsbodem blijken voor allerlei
ongerechtigheden. Ze zal leiden tot zelfcritiek, tot onderlinge critiek,
welke beide per slot van rekening veel meer inwerken dan die van een
ten troon verheven onderwijzer.
,

Ook de ouders moeten meewerken, of • liever, het geheele gezin.
Natuurlijk ! Stel u voor, dat ouders en onderwijzers elkaar tegenwerken
of zelfs in verschillende richting arbeiden. Wat een geringe resultante
zou het gevolg zijn van zulke uiteenloopende composanten! Ouders en
onderwijzers, ze hebben gezamenlijk de kinderen omhoog te brengen door
hun opvoeding en er is dus voortdurend overleg tusschen beiden noodzakelijk, wil die opvoeding tot haar recht komen, eenigszins haar doe!
benaderen. Ontbreekt dit overleg, de hartelijke samenwerking van gezin
en school, dan wordt zeer zeker een groot deel van de zorg nutteloos
besteed. En is dit in het algemeen waar, dubbel is het zoo in het speciale
geval, het moeilijke probleem, dat wij voor oogen hebben. En toch hooren
we vaak van ouders, die het eenigszins in de hand werken of, als het
niet zoo erg is, er toch gematigd onverschillig tegenover staan, in ieder
geval niet intensief aan den strijd_ er tegen deelnemen. Er zijn er, die met
een goedkeurenden glimlach de nieuwe trucj es aanhooren, die hun spruit
met succes heeft toegepast, die vol bewondering zijn voor zijn genialiteit,
voor zijn vindingrijkheid en zijn wakkeren geest. Dat zijn de ergsten. Er
zijn er, die weinig aandacht schenken aan deze smokkelpractijken, die
ze niet goedkeuren kunnen, maar vinden, dat de onderwijzer zelf daarvoor
maar zorgen moet ; in het beste geval toornen ze tegen den blinden
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paedagoog, die aan die knoeierijen geen eind kan of wit maken. Het zijn
de ouders, die nog geen begrip hebben van het allernoodzakelijke van het.
samen werken, die denken, dat ieder heer is op zijn terrein, en daar
alleen te zorgen heeft voor de noodige veiligheidsmaatregelen. Er zijn er
ook, die zich van de school en haar zaken bitter weinig aantrekken. Ze
hebben genoeg te doen en meenen klaar te zijn met het sturen van hun.
kind en het betalen van de lesgelden. Gelukkig voor hen, heeft de school
rapporten uitgevonden, waar de belangstellende enkele malen per jaar
in een oogopslag kan vinden, of zoonlief voor- dan we! achteruit Bing en
waarop dan de ouderlijke goed- of afkeuring kan volgen in de gedaante
van een gulden of een standje.
Niet genoeg kan er op dit aanbeeld gehamerd worden. Nooit kan de
school vruchtbaar werk doen, wanneer de opvoeder thuis niet werkt met
den schoolopvoeder. Nooit zal gebrek aan- ijver, aan netheid, aan eerlijkheid en waarheid met volledig succes kunnen worden bestreden, wanneer
de strijd niet op beide fronten gelijk wordt geopend. Indien niet, dan heeft
immers de vijand tijd en gelegenheid, op het rustige front van de
ontvangen slagen uit te blazes en nieuwe krachten te verzamelen voor de
inspanning op het andere ! Er moet dus zijn actieve belangstelling van
de zijde der ouders. Misschien, dat in vele gevallen, de ouders recht
hebben, de beschuldiging op onze schouders of te wentelen met een : Gij
hebt het niet gewild. Misschien hebben juist wij, in onzen paedagogischen.
vaan de hulp der ouders afgeweerd. Dan is het herstellen van die fout
aan ons. Te meer hebben we die hulp der ouders noodig, waar vaak het
systeem van ons onderwijs niet deugt, en een groot deel der schoolwerkzaamheden op het gezin wordt overgeladen. En ik heb dan vooral
het oog op de uitgebreid lagere en middelbare school. Door de overlading
van het programma, door het vaak onoordeelkundig ziften der leerstof,
ontaardt vaak de school in een instituut, waar lessen worden overhoord r
oefeningen gecorrigeerd en huiswerk opgegeven. Tijd voor een nauw-^
keurig behandelen der te verwerken stof, met in acht nemen van den
individueelen aanleg der verschillende leerlingen is er niet en alles wordt
verschoven naar het huisgezin. En de ouders zuchten al, als de zware
tasch met boeken en schriften op tafel verschijnt, en hun kind begint aarr
de ongare kost. Sommigen hebben nu het geluk, veel hulp en steun hij het
werk van hun wader of moeder te ontvangen. Maar dat kan niet altijd,
het behoort immers ook niet. Niet alle vaders hebben tijd en nog minder
zijn er, die zich herinneren de kronkelpaden der Duitsche grammatica of
weten de projectiestelling voor scheefhoekige driehoeken begrijpelijk uit
te leggen. 't Is immers van hen ook niet te vergen. En wat dan? Dan moet
-
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de hulp worden gezocht bij oudere broers of zusters ; ontbreken deze ook,
dan bij vriendjes of vrie.ndinnetjes, die beter snapvermogen hebben of
met thelpers beter bedeeld zijn. En die hulp wordt hoe Langer hoe minder
oordeelkundig verstrekt, uit onvermogen, of uit ongeduld. Zoo staat dan
toch de poort wijd open voor het bedrog, het zoo gemakkelijk -bedrog, dad
alle gezucht en gebrom en gesnauw ontgaat. En de school heeft schuld,
Ik zou 'hier niet in twee woorden kunnen zeggen, hoe de fout moet worden
hersteld, door meer individueel onderwijs, door andere indeeling der leerstof, door meer productief benutten der lesuren enz., maar de fout bestaat:
en op de een of andere wijze moet het mogelijk worden, dat een deel van
het tegenwoordige huiswerk, weer naar de school terugkeert.
En dan zijn daar nog cijf ers en rapporten met cijfers. Ik zou haast zeggen,,
dat ze de grootste schuld dragen van het vergevorderd stadium der
schoolkanker. Wat werkt een cijfer niet uit en met hoeveel verlangendevrees wordt het. rapport niet tegemoet gezien! Door de goeden! De
geraffineerden trekken zich zelfs van het rapport niets aan, maar de
zedelijk beteren, waartoe worden die dikwijls gebracht? Uit pure eerlijk
heid wordt in de meeste gevallen ieder leerling geschoren over denzelfden,.
oneerlijken normkam, welks tanden op gemiddelden of stand . staan, voor
de knappen te ruim, voor de zwakken te eng. Bij sommige onderwijzers.
gelden alleen de repetitie-cijfers. Het huiswerk wordt immers met zoo
verschillende hulp gemaakt en is zoo lastig te controleeren. Een ideaaltoestand voor de schelmen : Met een keer flink en handig spieken fok je
een fijn rapportcijfer met een lofspraak van meneer, een blijde goedkeuring van papa en mama, en een fooitje van oom, tante of grootmoeder.
Zoo'n lieve, knappe jongen ; dat ijverige, nette kind ! En de doortrapte.
bedrieger geniet van zijn triomph, bijna niet meer verontrust door zijn
geweten. Maar leiden we hem dan ook niet in verzoeking, in zoo zwaar
een verzoeking!
't Is toch ook niet te harden, als je na al je zwoegen en slaven altijd
maar je sommen fout hebt en je onderwijzer met een meewarig gezicht je
vertelt, dat je wellicht je best wel deed, maar , dat er helaas niets van je
werk deugt ; als je ouders je verdrietig vragen, waarom je 'nu al weer een
onvoldoende hebt voor Fransch en waarom je toch niet beter aanpakt;
als je door belden als voorbeeld wordt voorgehouden de jongen A, van
wien je weet, dat hij Been enkel cijf er eerlijk verkreeg en toch het hoofd
fier verheft op alle lofuitingen, die hij ontving. Dan moet je hartje wel
bijzonder zuiver kloppen, anders gaat het met gang, full speed, den verkeerden, doch gemdkkelijken, succesvollen, vroolijken kant van hetniet-bemerkt bedrog op.
.
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Ik voor mij haat rapportcijfers. Wat een verschil van waardeering bij
twee onderwijzers! Een 7 is nooit gelijk aan 7. En hoe slecht wordt
vooruitgang, wordt ijver gewaardeerd in een cijfer, zelfs al werkt men
met 6 1/2 plus of miry.
Of rapporten dan hun nut niet hebben, in het contact met het gezin,
in 't aansporen van den ijver der leerlingen, in. 't wekken van een vaak
heilzamen naijver? Zeker! Maar maak dan rapporten zonder cijfers,
uitvoerig omschrijvende en besprekende den geestelijken en verstandelijken toestand van uw leerlingen en gij zult bemerken, dat het maken van
Loon rapport niet zoo gemakkelijk valt, maar ook minder lichtvaardig
gebeurt dan anders, ook, dat het de samenwerking met belangstellende
ouders meer ten goede komt dan een reeks cijfers doen kan, die alleen
in voldoend en onvoldoend, in vergelijking met het vorige rapport hun
kracht toonen.
Ten slotte, laten we het kwaad zien in zijn vollen omvang, groot en ter
wille van het moreel onzer leerlingen den strijd ter dege ter hand nemen.
Maar zoeken we eerst naar de oorzaak of de oorzaken. Voorkomen is in
dit geval beter dan genezen, vooral beter dan hardhandig genezen en
vele der rgenoemde zaken kunnen verbeterd worden, waarmee we de
aanleiding tot oneerlijkheid, den drang er toe, sterk verminderen.
Natuurlijk blijft het menschelijk, ook het kinderlijk hart, vol van alle
bedrog en arglistigheid, maar laten we voelen, dat wij, waar we de
verleiding scheppen, of zelfs als we ze niet tegengaan, mede schuldig
staan aan den moreelen achteruitgang onzer leerlingen. Christenouders,
Christenonderwijzers en Christelijke scholen hooren ook hierin vooraan.
P. VAN AALTEN.

.Klein Warnsborn.

ONZE NIEUWE KOERS.
Door de tinancieele gelijkstelling is een nieuwe tijd voor het Christelijk
Onderwijs inEgeluid. Nu de groote gel-delijke zorgen zijn weggevaallen
komt er nieuwe geestdrift, nieuwe bezieling over hen, die dit onderwijs
waarlijk liefhebben. De Christelijke . Schoolbesturen brengen bereidwillig
thans hun offers voor de maatregelen, die genomen worden tot paedagogische verdieping en versteviging van het Christelijk onderwijs in al
Lijn vertak ingen. Niet alleen voor het Gew000n en Buitengewoon Lager
Onderwijs, ook voor het M. U. L. 0., voor de Kweekscholen, de H. B.
Scholen en Gymnasia zijn deze mnaatregelen geboden. De Christelijke
Onderwijzer mag, al h eeft hij financieel nog niet bereikt, wat noo ti ig
word,t geacht, in een aanmerkelijke verbetering van zijn positie in ver,gelijking met vroegere jaren, roemen.
Nu hebben wij voor het geheele Christelijk Onderwijs in zijn geheelen
,omvang
paedagogisch tijdschrilt. Als orgaan der Vereeniging voor
Christelijke paedagogiek beoogt het een geestelijken band te vormen
tusschen alien, die bij het Christelijk Onderwijs, in welke vertakking ook,
werkzaam zijn.
Er is een begin van verwerkelijking van ldit iideaal. Het ledental der
Paed. Vereeniging en dus ook het aantal lezers van het Paed. Tidschritt
stijgt gestadig. Reeds nadert het de tweeduizend. Dat is inderdaad een
good begin van den nieuwen tijd. Doch 't is een begin, 't mag hierbiJ•
niet blijven. Geen Christelijk Ornderwij zer mag er meer zijn, geen 1eerraar
aan Kweekschool, H. B. S. of Gymnasium, die niet wil meedoen, om
voor het zoo breed zich uitzettencd Christelijk Onderwijs een tijdschrift
te scheppen, dat krachtig kan bijdragen tot bevordering van 'den geestelijken bloei van dit onderwijs.
Bij den uitgang van het 'oude en den ingang van het nieuwe jaar doen
wij daarom een krachtig beroep op alien, die het wel meenen met het
,
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Christelijk Onderwijs, om mee te helper aan dit heerlijke werk. Sluit u
aan, alien, die de banier van het Christelijk Onnderwij's hoog wilt heffen
en vormt een geestelijke phalanx, -die den strijid voor dit Onderwijs
thans in de kracht Gods voeren wilt met 'wapenen, ontleend aan het
tuighuis der Christelijke paedagogiek.
Een nieuwen koers slaan wij thans in, ook als Redactie. Voor alien
willen wij alles zijn. Voor de ouderen een reisgenoot, voor de jongeren
een gids bij het bewandelen -der paedagogische Paden. Een stevigen
schotel willen wij opdisschen in de rubriek: Algemeene of Theoretische
Opvoedkunde. Een tweede gerecht zal worden opgediend in de rubriek:
Practische Opvoedkunde. Hierin kunnen allerlei practische schoolvraa.g..
stukken aan de orde komen. In elke aflevering zal er ruimte zijn voor
smakelijke nevengerechten. De rubriek: Leestafel zal geregeld worden
verzorgd. De rubriek: Vraag en Antwoord zal gelegenheid bieden tot het
inzenden van vriagen en beamtwoorden daarvan door Lezers en Redactie.
De rubriek: Vereenigingsleven zal den leden praktische wenken geven
,

-

voor organisatie en arbeid van paedagogische kringen, terwijl de MaandIcroniek zal trachten het belangrijkste nit het paedagogisch gebeuren te
registreeren.
Zoo zijn de nieuwe plannen. Toekomstmuziek, niet waar? Het zij zoo,
maar dan toch muziek, waarv000r de Redactie het hare wil bij^dragen,
dat zij reeds in de allernaaste to-eklomnst ten gehoore wordt gebracht.
Zal ze echter blijven klinken, dan mag men de Redactie-leden niet als
spelers alleen laten staan. Laat ieder, die paedagogische gave heeft,
meespelen in dit concert. Oefenen in de school, studeeren thuis en dan
,

zijn geluiid voor anderen laten hooren.
Men zij toch niet zoo vreesachtig in het zenden van bijdragen. Kleine,
Practische opmerkingen, ervaringen in de school, moeilijkheden, waar•
mede men te kampen heeft en waarover men gaarne het oordeel van
anderen wil hooren, dit alles kan er toe bijdragen het tijdschrilt aan
trekkelijk en practisch te maken.
Ook de uitgeefster, die zich in ode oorlogsjaren groote offers heeft
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getroost, om het tijdschrift in stand te houden , wil alles doen, om het
uiterlijk goed te verzorgen.
Zoo slaan wij dan onzen nieuwen koers in, het oog gericht op ouzen
God, in het vast vertrouwen, dat Hij ons door Zijn Woord en Zijnen.
Geest ten gids wil zijn ook op de paedagogische wateren en in lde hoop,
dat velen met ons mee willen varen, net sleohts voor een ' proeftochtjre,
om na een enkele reis weer van boord te stappen, maar om samen ais
mannen en vrouwen, -due het Christelijk On-derwijs liefhebben, het vaarwater der Christelijke opvoedkun'de beter te leeren kennen en elkander
voor gevaaarlijke ondiepten en verborgen klippen te waarschuwen.
,

DE REDACTIE.

HET PSYCHOLOGISCH WAARNEMEN
DER JEUGD OP DE VOLKSSCHOOL
TE HAMBURG.
Hamburg heeft sinds 1918 naast zijn 8-klassl'ge volksschool gekregen
een 9-klassige. De eerste vier leerjaren hebben bekie scholen hetzelf die
1-eerplar.. Deze leerjaren vormen de algemeene grondschool. Daarna
heeft er , een splitsing plaats, in een vierjar-i{g kiassensysteem zonder,
en een vijfjarig met vreemde talen. Het eerste wordt genfoemd de
D—Zug; (D = Duitsch) ; het tweede de F—Zug (F — Fremndsprache).
De overgang van 1de grondschool naar de F-scholol heeft plaats op grand
van : a. het schoolrapport, b. het resultaat der psychologische waarneming
in de school en C. het psychologisch onderzoek naar de begaafdheid.
't Is over het onder b. genoemde, dat hier een overzicht gegeven
wordt aan de hand van: „Die Auslese befa-hi^gter Volksschuler in Hamburg" R. Peter en W. Stern.
Het valt op, dat men -te Hamburg een anderen weg heeft ingeslagen
bij het uitkiezen van de meest begaafde leerlingen ter plaatsing op een
school met meer uitgebreid leerplan, dan te Berlijn. In Berlijn heeft
men de keuze u'itsluitend laten afhangen van het experimenteel psychologisch onderzoek. In Hamburg daarentegen heeft men aan schoolrapport
en p-ersoonnslijst gelijken invloed toegekennd, als aan het experiment. De
laatstgenoemde handeiwUze lijkt ons meer waarborg te bieden voor
juis theild der keuze, dan de eerstgenoemde. Het experimented l onderzoek
blijft een soort van examen), zij het ook een onderzoek net naar de
verworven kennis, maar naar de aangeboren en (of) verworven begaafdheden. Bij dit examen zijn evenmin als bij ieder ander storende invloeden
te weren, als examenangst, toevallig met den tijd van het examen
samenvallende lichamelijke of geestelijke hindernissen, tenngevolge waarvan de uitslag van het onderzoek wordt gedrukt.
Daar de keuze van besllssen^de beteekenis moet wor-den geacht voor
de geheele verdere .toekomst der leerlingen, is het inderdaad een onafwijsbare pllcht, alle doeltreffende hulpmiiddelen te baat te nemen, om
vergissingen zooveel mogelijk uit tie sluiten. Het is om die reden, dat
men te Hamburg e'n schoolrapport e'n het resultaat der psychologische
waarneming, vastgelegd in de persoonslijst bij de keuze raadpleegt.
,
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Motiveering van de persoonslijst.
Under persoonslijst wordt verstaan, de lust, bevattende het resultaat
van de psychologische waarneming 'der leerlingen. De invoering van
deze list is voor het onderzo'ek n ►aar ,de zielkundige geaardheiid der leerlingen van groote beteekenis. 't Is toch du ►idelijk, 1dat het experiment
slechts een deel van het zielsbestaan, n.l. h-et intellectueele en dit ze ►lfs
niet in zijn ►geheelen omvang kan onderzoeken. Het meest waardvolle
echter in 's menschen zielsbestaan, n.l. zijn gemoeids- en wilsleven blijft
voor het experiment gesloten. Eigenschappen als voiharlding, doorzettingskracht, zelfstandigheid, initiatief, organisatorische aanleg, eergevoel,
komen bij het onderzoek niet aan het licht, terwijl ze toch voor het
welslagen in het leven van zoo overwegende beteekenis zijn.
Behalve* de reeds genoemde bezwaren als exarmenanigst, 'tij ► delijk niet
gedisponeerd zijn door lichamelijke of geestelijke hindernissen, die
aan elk examen eigen zijn, waren er bij het experimenteel psychologisch
onderzoek te Hamburg nog andere storende invloeden werkzaam.
Het onderzoek liep over 1355 kinderen. Mondeling onderzoek was
onmogelijk, het moest uitsluitend schriftelijk gehou►den worden, en wel
g-edurende twee schoolvrije dagen in 11 schoolgebouwen en 61 klasselokalen. Het wer►d afgenomen in elk lokaal door een examninator, terwijl
voor elk sch►ool gebouw een hoofd-exam►inator was aangewezen.
. Hlet list voor de hand, dat bij zoo'n groot aantal examinatoren
storenude invloeden, te-ngevolge van het verschil in aanleg, gerschiktheid,
ervaring, en vooral van temperament tussch-en de examinatoren niet
waren uit te schakelen. Wel was al het mogelijke gedaan, om de gelijkvormigheid zooveel doenlijk te bevorderen .
Bij elke tekst was n.l. een aanwijzing gegeven voor den leider, hoe
de proef moest worden toegelicht, opdat de oppdracht door de leerlingen
zou worden begrepen.
Wel waxen alle bij het onderzoek betrokken personen den avond te
voren bijeengekomen, om geinstrueerd te worden door den Directeur
van het psycho!logisch instituut te Hamburg, welk instituut met ►de leiiding
van het psychologisch onderzoek door ide stedelijke overhei ►d was belasit,
doch alle vo;orzorgsmaatregelen, h o.e zeer ook toe te juichen, kunnen
het genoemde verschil tusschen de examinatoren niet wegnemen. Hierdoor waren voor sommige kinderen gunstige, voor andere ongunstige
invloeden . werkzaam.
Bovendien geschiedde de correctie en waar+deering van het geleverde
werk door een commissie van psychologen en paedagogen, welke de
,

,

,
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kinderen niet order het oog kregen, zoodat de kennismaking met de
persoonlijkhefd van het kind door de beoordeelaars, - ► 'e the beslissing in
handen hadden, was uitgesloten.
Het gewicht der te nemen beslissing over elk kind eischte, een middel
aan te wenden, om de kansen van vergissing zoo gering mogelijk te doen
zijn. Is het sch000llrapport niet hhervoor het van zelf aangewezen middel?
Neen, want •dit geeft s^lechts uuitsiuitsel over het resultaat van het
onderwijs en rapporteert dus over de vorderingen in ide verschillende
vakken, terwijl het zielkundig onderzoek beoogt de meest begaafden op
te sporen, dus minder de kennis, dan wel den aanleg tot voorwerp van
onderzoek maakt.
Bovendien elke school heeft haar eigen waardeeringsmiethode. De
school, die hooge cijfers toekent, zou dan een voorsprong hebben boven
die, welke strenlger-en maatstaf aanle ►gt. Daarom weed -de voorkeur
gegeven aan de waarneming der kinderen door den onderwijzer op
psychologischen grondslag.
Deze waarneming biedt een veel breedere en veel meer natuurlijke
basis voor het vaststellen der begaafdheid dan het experiment. De
onderwijzer toch heeft gelegenhei ► d het kind waar te nemen bij mondeling en schriftelijk werk van de meest verschil-lende sloort; hij weet,
hoe het kind antwoordt, hoe het vragen stelt, hoe het aan het onderwijs
deeln+eemt, hetzij met belangstelling of met onverschilligheiid; hoe het
zich houdt bij het overwinnen van moeielijkheden, of het :spoedig het
bijltje er bij neerlegt, of wel volharldend doorzet, tot ode taak is volbracht;
hoe het aanpakt, hetzij zelfstamdig, of wel hulpbe-geerend; hoe het
optreedt in =den omgang met de andere leerlingen, of het een leiidende
p;ositie inneemt bij het vrije spel, of wel gaarne de leidding aan anderen
overlaat; of het ini-tiat'ief heeft, om lets op touw te zetten.
Terwijl de experimentator slechts over een korte spanne tij ds besch'k t
voor het verzamelen van zijn gegevens, kan de onderwijzer zijn gegevens
gronden op langdur+ige waarneming van het kind.
Toch is ' het niet te miskennen, dat ook de persoons1lijst haar sschaduwzijhden heeft. Zoo is het 1duiidelijk, dat de waarneming van ide zijde van
den onderwijzer nooit dien► graad van nauwkkeuri^gheid kan 'bereiken,
welke het experiment heeft, vooral wanneer dit 'door veeivu^ld7ge proeven
IS geijkt, zoodat ide symptoomwaarlde is vastgesteld.
Voorts zijn de waarnemingen nooit in die mate vergelijkbaar, als het
in ciifers uitgedrukte resultaat van het experiment. Dan ook rust het
oordeel van den onderwijzer meer op een algemeenen indruk, terwijl de
experimentator zijn waardeering grondt op nauwkeurige psychologische
,

,

,

,

233

analyse van het geleverde werk. Ten siotte hangt de beoordeeling van
zielkundige eigemschapp en voor een niet onbelanigrijk deel af, van 'de
zielkunndige eigenschappen van 'den onderwijzer zelf, met name bij den
onvol'doend psychol►ogisch geschoohden onnderwijzer. Alleen 'door meer,

dere psychologische orienteering bij de oplei i ng kan aan dit bezwaar
worden tegemoet komen. Stelt men echter licht- en schaduwz.ijlde tegen ►over elkaar en vergelijkt men, aan welke zijde de sterkste tinten vallen,
dan wint het toch de lichtzijde. Vandaar, dat de persoonslijst werd ingevoerd en wel in den vorm van een vragenlijst, die tevens het schema bood
voor de psychologische waarneming. Bij de samenstelling is men uitgegaan van de volgende gezichtspunten:
a. De vragen moeten zoo gestel► d zijnn, dat duui'delijk blijkt, wat waargenomen en aangeteeke-nd moet worden.
K-lasseonderwijzer:der vragen moet worden gezocht,
b. In welke richting ode
client door voorbeelden van bean^twoording te worden aangegeven.
C. Ter vergemakkeling der waarneming wordt mede aanwijzing gedaan
van ide amstandigheden, waaronder ide eigenschap, waarnaar gevraagd wordt, 't meest gelegen►heild heeft zlch te openbaren en wanneer deze dus 't best kan worden waargenom-en.
d. Er wordt zooveel molgelijk gebruuik gernaakt van al^ternatief-vragem.
Daardoor toch wordt het doelloos tasten -en het zoeken naar uitdrukkingen bij het vastleggen van het waargenomene voorkomen.
,

Samenstelling van de persoonslijst.
School:
Hoofd:
K-lasseonderwijzer:
I. Naam van het kind.
Datum van geboorte.
H. Het ouuderlijk huis:
Beroep van den vader.
Wo rden de schoolpraestaties van het kind -door 'de huiselijke omstandigheden bevorderd of belemmerd? (b.v. loonarbeid der moeder
of van het kind om bijverdienste.)
,

III. O nderwij sr esultaten.

Zijn de onderwijsresultaten over 't algemeen in alle vakken goed
of slechts in enkele vakken?
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Welke vakken zijn lit?
Zijn er vakken, waarin de resultaten zwak zijn?
Welke zij'n i't?
Zijn de goede resultaten in ►de eerste plaats een gevolg van ijver
of van go eden aanleg, resp. bijzonder^e begaafdhei+d voor de desbetreffende vakken, of zijn ze in gelijke mate een gevolg van ijver en
aanleg bei^de.
,

IV. Waarnemingen over de ziels-eigenschappen van het kind.
De kolom, waarin het antwoord moet worden vermeld, is in het o.s. niet opgenomen).
VRAAG.

1. Aanpassingsvermogen:
Past het kind zich langzaam of snel aan bij
nieuwe leerstof, nieuwen arbeid, nieuwe onderwijzers, nieuwe leerwijzen, nieuwe situaties, en
nieuwe voorschriften?
(Snel; noch opvallend snel, noch opvallend langzaam; langzaam uit voorzichtigheid; langzaam uit
traagheid; opvallend langzaam; e. a.).
2. Opmerkzaamheid:
a. Is de aandacht van het kind gemakkelijk te
trekken? (Zeer gemakkelijk; merkt elke verandering in zijn omgeving op; merkt alles op, wat in
't oog loopend of ongewoon is; is niet in staat zoo
iets op te merken; ziet licht iets over 't hoofd; veel
gaat aan zijn oor voorbij) .
b. Is het kind in staat zijn aandacht gedurende
langen tljd intensief op dezelfde zaak gevestigd te
houden of wordt het licht afgeleid? (Heeft in hooge
mate de geschiktheid ' zijn aandacht te concentreeren; moet, als het zich in iets heeft verdiept, herhaaldelijk bij den naam geroepen of aangestooten
worden, voor het luistert; wordt door het geringste
geluid of de kleinste hindernis afgeleid) .
C. Hoe is de aandacht van het kind bij het
onderwijs te beoordeelen? (Volgt het onderwijs
met gespannen aandacht, met innerlijke activiteit;
is meer passief dan actief oplettend; afwisselend of
gelijkmatig in zijn aandacht) .
Is de aandacht voor alle vakken dezelfde?
3. Vermoeienis:
a. Is het kind spoedig vermoeid? (Ja; soms; bij
warm weer; als het lang achtereen schrijft; bij
hoofdrekenen; bij gymnastiek; neen).
.

GELEGENHEDEN TOT
WAARNEMING.

Bij de aanbieding van
nieuwe leerstof, invoering
van nieuwe spelen, bij
veranderingen in klassevoorschriften; van klasseambten, bij wisseling van
personeel.
Bij veranderingen in de
klasse; bij het bekijken
van
platen, modellen,
planten;
bij uitstapjes
met de klasse.
Bij storingen in de
klas; bij het noiemen -van
den naam van het kind;
bij beuzelarijen tij dens
het onderwijs.

'Bij al het onderwijs.

-

b. Uit zich de vermoeienis in een verslechtering of verlangzaming van het werk?
(Werkt

lang
Bij
achtereen
hoofdrekenen; bij schriftelijk werk; tegen het
einde van de les, van den
dag, van de week, van het
halfjaar.
Bij het hoofdrekenen;
bij dictee; bij opstel.
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slechter; langzamer; langzamer en slechter)
C. Is het kind spoedig weer uitgerust of duurt
het lang? (Spoedig, niet bijzonder spoedig; het
duurt niet bijzonder lang; 't duurt lang).
4. Waarnemingsvermogen:
a. Heeft het kind in zijn omgeving velerlei en
veelzijdige waarnemingen verzameld? (Zeer veelzijdig; niet meer dan de doorsnee van zijn leeftijdsgenooten; weinig, eenzijdig op technisch, op
economisch gebied, enz.)
b. Is het in staat nauwkeurig voorwerpen en
voorvallen waar te nemen? (Ja; in buitengewoon
hooge mate; neen; opvallend slecht)
Zijn zijn beschrijvingen .van voorwerpen en voorvallen in overeenstemming met de werkelijkheid?
(Ja, steeds; bij sterke opwinding soms niet; beschrijft steeds onnauwkeurig).
.

Bij opstellen; bij het
gesprek; bij de realia; bij
het geven van spraakkunstige voorbeelden.

.

"

Bij 't onderwijs in natuurkunde en teekenen.

.

C. Neemt het zelfstandig waar? (Ja; neen; zeer
veel; bijna in 't geheel niet; slechts op de gebieden
van zijn bid zondere belangstelling)
5. Geheugen:
a. Leert het kind snel of langzaam? (Zeer
snel; tamelijk snel; niet opvallend snel of langzaam).
h. Leert het bij voorkeur verstandelijk of mechanisch? (Bij voorkeur verstandelijk, liefst mechanisch, is niet vast te stellen)
.

.

C. Is zijn geheugen duurzaam? (Ja; neen; zeer
weinig).
.

d. Is zijn geheugen trouw? (Ja; neen; zeer)

.

e. Heeft het een speciaal geheugen voor 't een
of ander, van welken aard ook? (Voor getallen,
namen, kleuren, vormen, personen, gebeurtenissen,
voor wat taalkundig een samenhangend geheel
vormt, e. a.)
6. Phantasie:
a. Heeft het kind een levendige of een dorre
phantasie? (Levendig; bij het weergeven van het
gelezene of het gehoorde, phantaseert het er graag
wat bij; kleurt graag met allerlei bijzonderheden;
dor.
b. Hoe is zijn phantasie werkzaam? (Knutselen,
bouwen, teekenen; het spelen van een rol, verzinnen; fabeltj es vertellen; uitdenken van nieuwe
spelen, enz.).
,

Bij opstellen; bij verslag over gemeenschappelijke
ervaringen der
klasse (b.v. bij uitstapjes).
Bij 't onderwijs in natuurkunde.: bij opstelIen;
bij het vrlj a gesprek.
Bij het inprenten van
leerstof: gedichten, regels,
tafels enz.
zinhebbende
1. Aan
fouten; zelfstandig aanvan verandebrengen
ringen in woordenkeus bij
het weergeven van het
gelezene.
2. Aan zinlooze fouten; het zich vastklemmen
aan den tekst.
na
herhalingen
Bij
tusschenlangdurige
ruimte.
Bij herhalingen van gememoriseerde stof.
Bij het onderwijs in 't
algemeen.

Bij het opstel; het spel;
het teekenonderwijs; bij
het oververtellen.
Bij
het
spel;
bij
scherts;
bij
huiselijke
bezigheden.
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7. Denken:
a. Begrijpt het kind snel of langzaam? (Snel;
een half woord is reeds genoeg; langzaam, middelmatig).
b. Stelt het kind zelfstandig zinhebbende vragen? (Ja, vaak; probeert altijd de zaak grondig te
vatten; heeft een neiging om door te denken; zelden).
Uit het ook eigen gedachten? (Ja, dikwijls; trekt
algemeene regelen; maakt gevolgtrekkingen; vergelijkt zelfstandig).
Bij welke vakken? (Natuurkunde, Geschiedenis
e. a.).
C. Vat het spoedig de hoofdzaak, den samenhang, of let het meer op de bijzonderheden en
onderdeelen en neemt het die nauwkeurig op?
d. Heeft het neiging tot kritiek en tot twijfel, of
neemt het steeds anderer oordeel zonder onderzoek
aan? (Toont sterke neiging tot kritiek, verraadt
oppositiegeest; verdedigt hardnekkig zijn meening;
betwijfelt, wat het niet zelf heeft gezien; neemt
alles, wat de onderwijzer zegt, aan, zonder te
kritiseeren) .
Bemerkt het spoedig fouten? (Ja; neen).
Biedt het weerstand aan suggesties? (Ja; neen) .
e. Is het in staat tot zelf-kritiek? (Ja; neen;
alleen bij aansporing; kijkt schriftelijk werk altij,d
na, alvorens het of -te geven; heeft een tamelijk
zeker bewustzijn, of het geleverde werk goed of
slecht is uitgevallen, e. a.).
8. Vaardigheid in het zich uitdrukken:
a. Is zijn taal rijk aan woorden en uitdrukkingen, of worden dezelfde uitdrukkingen en wendingen gedurig herhaald? (Onderscheid te maken
tusschen mondeling en schriftelijk zich uitdrukken).
b. Schept het kind uit zich zelf nieuwe uitdrukkingen en zinswendingen? -(Liefst met voorbeelden
toe te lichten) .
C. Hoe is zijn mondelinge en schriftelijke voordracht? (Vlot, samenhangend; stroef).
9. Manier van werken:
a. Werkt het kind gewoonlijk in vergelijking
met zijn klassegenooten snel of langzaam? Is de
langzaamheid te verklaren uit het besteden van
bijzondere zorg aan het schrift, aan den uitwendigen vorm, enz. van het werk; uit het ingaan op
bijzonderheden van de stof; uit traagheid of uit
uitwendige oorzaken, b.v. een organisch gebrek
aan oog of oor? Heeft het snelle tempo van den
arbeid oppervlakkigheid ten gev,olge, of werkt het
kind snel tengevolge van zijn eigenaardige begaafdheid? (Gemakkelijke beschikking over zijn

GELEGENHEID TOT
WAARNEMING.

Bij het aanbieden van
nieuwe leerstof.
Bij al het onderwijs;
bij het vrije gesprek.

Bij de bespreking van
fabels; bij de Bijbelsche
geschiedenis; bij gedichten e. a.
Bij het onderwijs; in
den omgang.

Bij onderlinge correctie.
Bij suggestieve vragen.
Bij de eigen correctie
van kladwerk; bij kwesties op moreel gebied.

Bij het opzeggen; bij
opstel; in den omgang.
Bij het onderwijs; bij
het spel; in den omgang.

Bij schriftelijk werk;
bij het teekenen.
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kennis, snelheid in het vormen van een oordeel).
b. Zijn het tempo en .de kwaliteit van het werk
gelijkmatig, of afwisselend? (Tamelijk gelijkmatig;
neemt of in den middag, na de gY mnastiekles; na
de rekenles; na de vacantie zijn beide toegenomen;
onregelmatige schommelingen).
C. Welken invloed heeft het samenwerken met
de klassegenooten op den aard van het werk van
het kind? (Verhoogt de praestaties; de wedijver
heeft een storenden invloed; geen invloed merkbaar)
d. Is het kind in staat een of anderen schoolarbeid behoorlijk aan te pakken en aan de onderdeelen van het werk de rechte plaats te geven?
(Ja; neen; moet altijd geholpen worden; is onpraktisch)
10. Gemoeds- en wilsleven
a. Is het kind opgewekt en werkzaam, of onverschillig en phlebmatisch? (Opgewekt; phlegmatisch; wordt door den gewonen schoolgang niet
voldoende geprikkeld; dringt zich altijd op den
voorgrond)
b. Is het ook bij nioeilijkheden volhardend, of
g!ft het de inspanning spoedig op? (Zeer volhardend, geeft het niet op, voor de taak volbracht is;
legt spoedig het bijltje er bij neer)
c. Welke motieven bepalen voornamelijk zijn
doen en laten? (voordeel-; vermaak; medegevoeI;
plichtsgevoel; gehoorzaamheid; kameraadschappelijk gevoel; weetgierigheid; eerzucht; aandrift tot
zelfstandigheid)
d. Is het kind oprecht en eerlijk?
.

.

:

.

.

Op verschillende tijden
van den dag; na gymnastiek-lessen; pauzen; vacantles;
bij
ziekten;
groote hitte; koude, enz.
Bij
het gezamenlijk
werken in de klasse.

Bij het maken van een
schema voor een opstel;
bij ingewikkelde opgaven; bij het uitvoeren van
opdrachten (goed gebruik
maken van den tij d)
Bij het onderwijs; bij
het spel e. a.
.

Vooral bij vakken, waarmee het moeite heeft.
In den omgang; bij het
onderwijs.

.

e. Zij,n intellectueele gevoelens waargenomen,
als pleizier in het. werk, genoegen in groote inspanning, schik bij het slagen, of neerslachtigheid
bij het mislukken van het werk?
f. Handelt het voorzichtig en met overleg; of
lichtzinnig, zorgeloos en onbedachtzaam? (Voorzichtig; impulsief; zorgeloos; dikwijls onbehoedzaam en voorbarig)
g. Is het in staat in .een nieuwe positie spoedig
doelmatige beslissingen te nemen? (Ja; toonde tegenwoordigheid van geest in de volgende gevallen;
neen)
h. Heeft het wel eens organisatorischen aanleg
betoond? (Ja; in de volgende gevallen; neen).
i. Toont het bij het spec en bij het onderwijs
initiatief? Neemt het de rol van aanvoerder, of is
het meer geneigd zich onder de leiding van anderen
te voegen?
j. Hoe is het in den omgang met zijn klasseVriendelijk, verdraagzaam, hulpvaargenooten?

In de aangegeven gevallen bij mondeling en
schriftelijk werk.
Bij oordeelvellingen; bij
mededeelingen
omtrent
andere leerlingen.

.

13ij

-

het spel; in geval

van ongelukken in de
vl
as, of op de speelplaats.

.

Bij het spel.
Bij het spelt in het vrij e
gesprek; bij moeilijke opdrachten en kwesties.
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dig, ruziezoekerig; den-baas-spelerig; vechtlustig) .
11. Bijzondere liefhebberijen en talenten:
a. Is er voor bepaalde schoolvakken voorliefde
of afkeer? Welke? Zij n er voor deze voorliefde of
(Bijzondere
afkeer ook redenen aan te geven?
aanleg; belangstelling in de leerstof; persoonlijke
betrekking tot den onderwlizer).
b. Heeft het kind bijzondere neigingen en liefhebb,erijen buiten de school? (Handenarbeid, techniek, natuur, haven en scheepvaart, muziek, 'tuinbouw, verzorgen van dieren) . Hoe openbaren zich
deze neigingen? (Knutselen, spelen, tochten maken,
verzamelingen aanleggen, bioscoop-bezoek; lectuur e. a.) Leest het , kind uit eigen aandrift? Wat
leest het? (Prikkellectuur, sprookjes, Indianengemisdadigersverhalen, couranten,
schiedenissen,
nuttige boeken) . Hoe leest het? (Verslindt alles,
wat onder zijn bereik komt; leest hetzelfde boek
telkens weer; bootst na, wat het gelezen heeft,
enz.).
C. Heeft het kind een of anderen specialen aanleg? (Voor teekenen, schilderen, bouwen, knutselen, muziek enz) .
Opmerking 1. Deze vraaglijst is georienteerd aan
de psychologie van Stern. Stern definieert ,verstand" als: „het algemeene aanpassingsvermogen
aan nieuwe eischen van het Leven (zie IV. 1) .
Voorts zijn in IV 2-7 de materieel-e en formeele
voorwaarden opgenomen, waarvan het verstand
afhankelijk is. In IV, 8 wordt gelet op de ontwikkeling van het taalgevoel met 't oog op het aanleeren van vreemde talen.
Punt 9, 10 en 11 vragen naar^eigenschappen,
karaktertrekken en eigenaardigheden, die niet experimenteel zijn vast te stellen en toch van groote
beteekenis zijn voor de, selecti-e der meest begaafden en ook ter opheldering en verklaring der resultaten van het experimenteel onderzoek.
Opmerking 2. De uitvoerigheid van deze persoonslijst heeft het groote voordeel, dat ze als een
korte handleiding kan gebruikt worden voor het
psychologisch waarnemen der leerlingen. Het zieleleven is een grout, ingewikkeld complex. Zonder
splitsing en •onderverdeeling blijft men verward In
de veelheid der verschijnselen. Door scherp geformuleerde vraagen wordt !de aandacht geleeid in de
richting, waarin moet worden waargenomen. Zulk
met liefde en trouw waarnemen van het kind kan
ni-et anders dan de belangstelling voor en de vrucht
van het onderwijs verrijken.

S.

In den omgang.
In den omgang.
Bij geschikte gelegenheid na te vragen bij de
ouders.

OPVOEDING TOT ARBEIDSVREUGDE.
Men behoeft geen scherp waarnemer en ervaren menschenkenner te
zijn om overal een groote onvoldaanheid, een gebrek aan waarachtige
levensvreugde op te merken.
De moderne mensch verwacht alles van dit leven hij wit gelukkig
zijn maar ontmoet in zijn streven de eene teleurstelling na de andere.
De meesten berusten -daarin en vervallen tot doffe moedeloosheid, ze
voelen zich onmachtig hun vase idealen te verwerkelijken en als ze nog
woorden spreken, waarmee ze zichzelf en anderen wilskracht trachten te
suggereeren, tot daden komt het bij slechts enkelen, die dikwijls van het
oude, dat teleurstelde, hartgrondig beu, revolutionaire wegen inslaan.
Bij degenen, die niet met alle religie gebroken hebben, verlielst toch
bij velen de gods'dienst van zijn invloed -op het levén en wordt bij het
toenemen van de teleurstellingen, de kracht om ze blijQnoedig to boven
te komen zwak.
De groote oorlog krijgt meestal van dit alles de schuld, hij heeft ens
geslacht zooveel schoone illus^ies ontnomen; onze, zoo we. meenden,
h echte cultuur doen ineenstorten en nu staan we voor een ruin r-,

,

aangrijplender dam Reims en Verdun. Wat baat ode wederopbouw? En dit
is men vrij-aligemeen eenss.: niets, indien het weer zoo wordt als voorheen.
Het was (de cultuur, die net deugde, die thins, nu we haar gebreken
klaarder zilen, allerminst deugt.
Onze cultuur is gebas:eierd op geheel verkeerde grondislagen. De +doorsneemensch verzameit te veel en geeft niet naar evenredi^ghe1d uit. Hij
verzamelt macht, eer, stoffelijk bezit, genot. Hij 1doet dit meestal ten koste
van zijn medekmenssch. Hij werkt hoofdzakelijkk voor zkh zelt Het werk,
dat hij verricht, schenkt hem 1dan olok geen voldoening als zoodanig,
noch om de productieve werking ervan, maar als het genot schenkt, is
het omndat het daarna ledigheid veroorlooft, zijn bezit, macht en eer
vergroot, hem in staat stelt zijn hartstochten te bevredilgen^, zijn lager-e
zinnen te streeelen. En zoo wordt hij de slaa van zijn begeerten en wor'dt
de arbeid z:elve hem eery last, wiens druk hij tracht op te hleffen, zonder
lets of te doen aan den eisch om vervu'llin^g van zijn luster. Hij kent niet
,

,

de vreugde om den arbeid zelt, de vreugde van het produceeren, de
vreugde van de daad, verricht in ruime kracht.
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Als wij dit inzien, is het onze taak n'aar middelen te zoekenn dit te
verbeteren. Wij hebben lonszelf en ons werk ernistig, zeer ernstig te
criticeeren, een los van► alle vooroordeel, als 't noodig blijken mocht,

grondig en energiek te hervormen, opdat wij onze kinderen mogen opvoeden tot vreugdebrengende arbeid. Dit is heel belangrijk. Stel u een
mensch voor, wien het werken, zelf intens genot is. Die de rnoeilijkheden
zoekt om ze heerlijk te overwinnen. Die problemen opspoort, ze forsoh

aaamgrijpt, ze vast-houdt tot ze opigelost zijn en ► •daarin onzegbare vreugde

vindt. Hij verricht zijn arbeid in het vast geloof, dat God hem tot den
arbeid schiep en 'dent zijn Schepper en zijn naaste met de producten
van zijn energie. Hij is onverschillig voor de jalouzie van zijn kennissen,
zoowel als voor de eer van het publiek. Hij is onafhankelijk en verkiest
te heerschen over zich2elf en ide stof, maar te dienen de getneen►schap.
Dat is het ideaal.
,

Vreug-de is een emotie. De emotie is de krachttgste drijfveer voor het
in beweging zetten van den wil. In lonze opvoeding maken we gebruik
van emotie's. Maar het zijn slechte : de vrees en de wedijver. En door
de vrees kweeken we lafaards en door den wedijver „strebers". Door
beide tezamen huiichelaars.
Het is de vrees voor onaangenaamheden, die een groot deel der leerlingen hun werk doet verrichten: nablijven, strafwerk, lage cijfers,
brommen thuis, niet slagen voor een examen om -dat te ontgaa i :
werken. Zeker er zijn er ook, vooral ond ►er de vluggen, voor wie die vrees
klein is en die dan ook, voor sommige vakken althans, werken met
plezier, maar onze eischen zijn zoo hoog en zoo onnatuurlijk. En juist
zoove-el te doen om den onderwijzer tevreden te stellen wordt het streven,
de leer-ling huichelt belangstelling, spiekt, de trein^l►eerlingen schrijven
elkaars sommen -en thema's over.
Zij die niet vreezen voor straf, de mooedigen, heeten vaak br-utaal,
onverschlllig en stijfkoppig en voor hen help!t 1deze arbeidsprikkel niet.
Dan is daar de wedijver. De eerzucht om boven zijn kameraden uittebl'nken en als gevolg daarvan bij 3 of 4 met het beste geheugen: hoogmoed en een neerzien op an¼ieren, die misschien in mood, in tro►uw, in
iiefde, in kunstzinn, in volharding en ondernemingsgeest veel hooger staan.
En straks in het leven loopen ze veel kans, dat hun eenig doel wordt
maatschappelijk te klimmen. En de rest voelt zich minderwaardig of
dikwijls verongelijkt. De inspanning verslapt zij kunnen die sommen
toch niet maken de j aartallen toch niet onthouden. ,Wat geeft die
,

,

onzin ook!"
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Lateii we onze jeugdherinneringen eens ernstig en eerlijk nagaan. In
onze wen^schdroomen van dien tijd eens het Freudiaansche ontleedmes
zetten. Was er niet heel veel eerizucht en ook veel schooloneerlijkheiid?
Het was dikwi is een werken om den schiin: mooi blinkenden schijn, maar
't wezen was zoo geheel anders ! Gelukkig ier was en is ook in de ziel
van den leer-ling ten strij d 1daartegen, maar ide verlei'ding door het stelsel
is sterk --en velen bezwijken.
En, na den school'tijd: De vrees voor straf is weg, en pas veel later
meestal, komnt de vrees voor armoede en achteruuitgang. Als geen natuur.lijke, gezondere pr' k el►s de plaats der minderwaar d'ge hebben ingenomen, wat gelukkig bij heel vellen. nog het geval is! dan worth de
arme: loonslaaaf en de rijke vervalt tot ledigheiid en pa sslef genieten,
benijld door den arme. Bij den z.g. veelbelovende is straks d e pr 'k k el
van de cijfers en de examens weg. Hij bereikt eem hoogen graad, maar
daarna ziet men te 'dikwijls de energie ineens vermirideren en de veelbelovende man vervalt dan teleurgestel^d tot slapp e mmiddelmatigheid en
duffe sleur.
Dan is er de sympathie van den leerling tot zijn ond:erwij zer. Waar
deze is, is ze een kraehti^ge stimulant, vooral bij jonge aanhaelijk.e
leerlingen. Oudere zijn minder gevoelig, omdat ze zelfstandig wil+len -zijn.
Doze p ' kel is echter zelden duurzaam en ze is geen lustgevoel, dat
noodzakehik den arbekl vergezelt, men zou het evenals de andere een
kunstmatig toegevoegde emotie kunnen noemen.
Maar de arberd is niet een corvee, een last voor het kind niet, voor
den man niet zij is groot en sch o n. in zichz elf, het Is normaal niet
noodig door uiterlijke miiddelen hem te bewerken. De mensch is geschapen tot den -arbeld; het beeld van zijn Schepper den Vader in den
Hemel, die . ook werkt. En het dienen van God in het volgen van onze
bestemming is heerlijk in zichzelf. Het is zoo natuurlijk. Een gezond
mensch is een locomoltief op stoom, hij siiddert van ingehouden kracht
(ynbannige kreft), van arbeidsverlangen.
Als wij de j eugdige kinderenn ontvangen, he*eft hun activiteit zich op
nagenoeg ongedwonrgen wijze ontwikkeld. Er is ^dan nog niet veel bedorven.. Ieder van hen heleft zijn eigen arbei'dskiemen, die bij doelmatige
verzorging, straks gaan groeien.
Nu trachten wij practisch hen gelukkig te maken door hen, van een
groot aantal wetenschappen zooveel mogelijk mede te deelen, aal^s ook
enkele vaardigheden te leeren. Ze mogen nu stil zitten en pas ief
zijn
gelukkig reeds veel minder dan vroeger 't is ook reeds zoo
Lang geleeraarld! Toch is door heel ons schoolste1sel de wetenschap nog
,
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veelal doel inplaats van opvoedingsmiddef. Het intellectualisme heeft ons
leelijke parten gespeeld. Weten was en 1s ode hoofdzaak en niet hoe
is het mogelijk, en niet het zijn en het kunnen. Het woord en niet de
daad. De leer en niet het leven.
Gelukkig, dat bij menigeen de gezinsopvoe!ding 7evenwjcht brengt. Daar
vooral, waar 't heele gezin! meearbe -idt en m-ee belangstelt in den arbeid:
op de boerderij, bij de neringdoenden en in de lang vervlogen dagen van
de huisnijverheid.
Uit deze gezznnen komen dan ook dikwijls de stoere, blij , de werkers,
-die 1feiding geven op velerlef gebied.
Maar in die vel,e andere miss-en de kinderen deze evenwichtherstellende
krachten.
We hebben met deze werkelijkhei!d te rekenen en Ions aan te passen
aan de gewijzigde toestanden.
De school, waar het kind zelf werkt en ziet werken, heeft op to voeden
tot arbeidsvrieugde. Ze moet door eon 1doelmatige verzorging de arbeidskiem,en ontwikkelen, dan zal de activiteit gezond, grloot en sterk worden'.
En evenals het voor een flinkgespierden en goedgetrainden jontgen man
een vreu, de is verre wandelin►gen te maken, -en een niet te omvatten
genot langs moeilijk begaanbare bergpaden naar haast ontoegankelijke
sneeuwtoppen te stijgen, zoo is het op elk gebied van oils kunnen.
Wij dienen !dus in de eerste plaats te onderzoe►ken wat onze kinderen
zijn. We informeerien bij de ouders naar hun neigingen en li!efhebberijen,
ook naar hun gebreken. We nemen zelf waar ! En hou ►den nauwkeurig
aanteekening.
De tijd voor den leerplichtigen leeftijid is een speeltijd. De overgang mag
net te pliotseling zijn, het !eerste jaar moet zich aansluliten bij wat voorafging en het vrij'e spel gaat over iin het geordende, waarm , ee de opvoeder
zijn ►doel heeft. Het kind merkt dat natuurlijk niet. En zoo worden idie
kiemen van moed, van zelfstandigh ,eid, van ondernemings- en onderzoekingslust, van bereidvaardigheid niet verstikt, maar ontwikkeld. Het spel
geeft vel ,erl, ei handeling, waarbij reeds verschil in aanleg opienbaar wordt.
En bij wijze van spel leert het kind in den geest van Montessori lezen,
schrijven en rekenen. Daarna, op het geordende spiel, volgt ide arbeid.
Het verschil tusschen beide is dit, dat bij het eerste de handeling hoofdzaak is. Het wor!dt verricht om het aangename van de handeling. Bij den
arbeid verkrijigt deze slechts waarde in verband met het doel ervan.
De arbeid staat in het centrum van !onze opvoeding in de nu volgende
jaren. Zielkundig nadert ook het kind tot den trap, dat het de handeling
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met een doel begeert. De drang naar weten, u1t^ninden en ontdekken ontwaakt. De activiteit, spontaneiteit, het initiatief worden voortdurend aangewakkerd en -gebruikt om het meer, andere en betere dingen te leeren
dan nu. Geen overl^ading met half begrepen boekenkennis, maar kennis
van de natuur en omgeving door waarneming en ondervinding. Van de
historic later green dor oppervlakkig overzicht, maar een actief meeleven
met de personen, z000als de Bijbel .ons geschieden!is onderwijst. Speelveld,
moestuin, timmerzaal, da-ar zonder is het niet te stellen. En in het 1esslokaal wordt besproken ;en geleerd, wat de practijk naar vorenn bracht
en daardoor staat in het centrum der belangstel.ling. Ook hier wordt
geproduceerd ien ger-eproduceerd. Aanteekenin'gen, veel sohetsteekemin-

gen!, straks constructies en versieringen er wordt gemeten en gerekend.
Van het waargenomene en doorleetde wordt hier verslag uitgebracht.
Hier wordt -de schoolreis voorbereiid, kaarten geteekend en na afloop een
net, gezellig verhaal gemaakt. N^iteuwe planner ontworpen. De onderwij-zer geeft of en toe raad, maar ze helpen meest elkaar en onderzoeken
en werken vaak groe psgewijs . Want been nieuwe factor van arbeidsvreugde wordt ontwikkeld, waarvan het belang niet kan worden overschat. Ze ondervinden de vreugde van arbeid voor een gemeenschap en
het dienen van zwakkeren. Het doel is nu niet zijn medeleerlingen te
overvleugelen, maar hen te helpen, opdat het gemeenschappelijk werk
zoo goed rno+gelijk worde. Ieder vooelt zich daarbij prettig verantwoorrdelijk voor zijn deel en oefent zich in harde vruchtbare inspanning, de a.s.
leiders in leiding geven de a.s. ondergeschhikten in volgzaamheid. Ze
voelen -den groei van hun kunnen. En een diepe eerbie+d wordt ingeboezewd voor het scheppen van waarden en een evvenredige afkeer van de
v ernietiging en verwoeisting ervan.
De verschilleende aanlleg openbaart zich nu reeds duidelijker en na het
.ode of 6de leerjaar heeft er spl►itsing plaaats differentiatite, die in
Amerika reeds lai g bestaat en waarover op het laatsit gehouiden Chr.
Nat. Schoolcongres (1920) de heer Wirtz nog het w000irld voerde.
Men eische niet van alien al}les, maar wet van 'led-er het. beste dat hij
leveren kan. Men zoeke niet to ontwikkelen in de breedte, m'aar in de
diepte. Want de 1diepte geeft vreugde en ootmoed tevens. Onze inriehtingen moeten van fabrieken, die eenheidsartikellen trachten te vervaardigen, kweekerijen worden, die met allerhande solorten en ^ariefteiten
van levende planten onze tuinen verfraaien, neen sterker ze moeten
scholen worden, die menschen vormen.
Bij het voortgez.et onderwijs blijft de activiteit de dommekraeht van

alle ontwikkeling en het practisch nut de natuurlijke oorzaak der belangstelrling. Het regeFt zich naar het karakter, het milieu, de toekomst van
den leerling. Bij dit onderwijs vooral is de kloof tusschen jeugd en school
nu nog angstig groot. Hier vallen de felste en me.este slagen der rechtvaardige kritiek. Ik denk aan die afmattende dagen van loodzware passivitelt. Je snakte naar het elinde van de lesuren, je was ziek naar het eind
van den cursus. Digit is onze fout : wij willen zoo graag menschen
afleveren, die ,af" zijn. Mooi gepolitoerd kant en klaar. Later we toch
wat aan de toeko'mst overlaten: het leven vr:aagt frissche, stoere werkers,
ongebroken van geest- en wiiskracht. Kalme, bezonnen naturen. De
lacunen in hun kennis vullen ze zelf wel aan, zoodra ze er behoefte
aan hebben.
Voorlichting bij beroepskeuze 'duet er straks minder teleurgestelden
zijn, minder onbruik baren, minder zenuw-patienten. Meer bij het karakter
passende en daardoor vreugde-gevende arbeid.
Hooge eischen sstelt dit opvo,eding.sideaal aan ons, jonge ondierwijzers.
Wij zullien diepere studie van psych^ologie moeten maken. Sommigen, de
begaafdenn uit ors mi.dden, zuilen ors wetenschhapp elijk moeten voorlichten, de ondernemende practici zulllen hun plannen trachten uittevo-even. We zullen ons op ide hoogte moeten stellen door waarneming
en ondervinding van wat buiten ons land, in 't bij^zonnder in 'de landen
van het kraohtige energieke Angelsakslische ras gebeurt. Allen tezamen
meer bewust ons werk verrichten, in de leer gaan bij Montessori, Dewey
en Kerschensteiner en reeds; nu zooveel mogelijk toepassen, wat ons
verstand, gevoel en ervaring van hun beginselen als juist oordeelt.
Ook zelf kennen we de arbeidsvreugde. En over ors werk aan onze
l-eerlingen stroomt een g-loed van opgewektheild en toonen we een onuitputtelijk geduld, een taaie volharding en een onverwoestbaar geloof.
Bewusst, (dat God ors bestemide voor het werk der opvoeding. Onze leerl^ingen, niet alleen uit onze woorden, neen hoofdzakelijk uit onze daden
moeten ze ondervinden, dat God to dienen met ide daad, geloof is in de
verlossingbrengende ddaad van onzen Hoer Jezus en aan de herscheppende daad van Gods Gees t.
,
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D. FOKKEMA Jr.

HOE BESTRIJDEN WE HET AFKIJKEN.
Wat zou er van u geworden zijn, gij, harde schoolmonarch, die uw
klein klassegebied beheerscht met onvermurwbare gestrengheid, gij, die
spiedt en speurt met hartstochtelijke achterdocht en straft onbekookt en
liefdeloos?
Wat zou er van U geworden zijn, gij oer-schoolvos, als gij zelf niet
hadt afgekeken?
Afgekeken hebben we immers allemaal, gij ook!
Toen we heel klein in die groote wereld kwamen, keken we van vader
en moeder af, hoe we eten, praten, loopen moesten.
We keken zelfs af, hoe we onderwijzen en opvoeden moesten.
De kiem voor die kunst zit in ieder mensch.
Zie Bien kleinen knaap eens naast zijn vader loopen ! Hij stapt met
mannenpas en loenscht telkens naar papa, of hij 't wel eender doet.
Sla het meisje eens gade, dat in haar poppenspel al de allures van
moeder nabootst.
Wat heeft dat kleine ding goed afgekeken en hoe ziet moeder in haar
kinderlijk gedoe, als in een spiegel, haar eigen beeld met angstwekkende
nauwkeurigheid weergegeven.
En als het kind op school komt, roept de juffrouw niet telkens : ,,Kijkt,
kinderen, zoo en zóó!"
Van den beginne is de jonge mensch dus, of uit eigen aandrift, of
gedrongen door anderen, tot afkijken genoopt.
Dat afkijken is een uit behoefte en drang geboren gewoonte, of tweede
natuur geworden.
De nieuwigheid der wereld rondom, de onbekwaamheid en geringe
vaardigheid drijven het kind ertoe bij anderen te zoeken, wat
het zelf derft.
't Is een parasietelijk bestaan, dat leven van een kind.
Ideaal is, dat het in zich zeif zal gaan zoeken, wat er zit en dat het
dat latente bezit tot ontwikkeling zal brengen, om zoodoende niet op
eens anders bezit te teren, maar van eigen kapitaal te leven.
De overgang van het hulpbehoevende tot het zelfstandige, van het
nakijken tot het zelf doen, moet zeer geleidelijk zijn.
Daarom was ik straks zoo boos op Bien onpaedagogischen schoolmeester, die eischt, waar nog niet te vorderen valt.
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Die man is een koetsier, die een jaarling voor de brik spant. Hij wil
lammeren scheren, die nog Been wol hebben.
Laat ze afkijken in den beginne, maar prijs vriendelijk, die 't al heelemaal zelf gedaan heeft en toon daarover uw innige blijdschap. Voorts gaat
ge vertrouwen, dat ieder eigen werk zal leveren en eindelijk doet elk
dit als van- nature.
De weg is doodeenvoudig.
De wijsheid, die er in steekt, is bitter simpel.
Zelfs de dieren volgen deze * methode ; zie maar de kloek met de
kiekens. Ze pikt voor en de kleine, donzige dingen kijken mama de
kunst of met hun heldere kraaloogjes, en doen 't na, tot ze zelf, nu geveerd
en gekamd moeders gelijken zijn en met haar, als met ieder ander, om 't
grootste brok vechten.
Eerst afkijken, nadoen en ten slotte leven uit eigen aanleg, eigen
initiatief, los van anderen, zelfstandig.
Is het alleen natuurdrift, behoefte aan hulp, zoeken van steun bij sterkeren, dat afkijken?
Neen, dat is het niet.
Er zijn verschillende oorzaken. Daar heb je bijvoorbeeld die goedige,
lieve kinders, die zich onderschatten. Ze hebben te weinig zelfvertrouwen.
Ze vinden alle anderen veel knapper, veel vaardiger. Zij weten niet en
kunnen niet. Bij dezen is afkijken niet louter natuur, 't is hier inclinatie.
Het onbetoonde leunt tegen het beklemde. De zwakke zoekt steun bij den
sterke.
Ze zouden 't ook kunnen, hadden ze nog maar een tikje meer gevoel
van zelfwaarde, een bewijsje meer durf.
Voor deze kwaal nu is een radicaal middel.
Completeer, wat ze te weinig hebben. Laat ze hun de latente krachten
voelen. Ze moeten zich hunne gaven bewust worden.
En behalve, dat ze weten, wat ze zijn en vermogen, moeten ze vertrouwen krijgen in eigen prestatie.
Hoe?
Door aanmoediging, een tuchtmiddel, dat voor vele opvoeders een diep
verholen fossiel is. Ze onderwijzen en gaat het, goed! maar .gaat 't niet,
dan straffen ze.
Aanmoedigen is voor de zwakwillige, kleinmoedige durfnietj es een
zon, die leven wekt, die knoppen doet open gaan in geurende schoonheid
en kiemen doet uitschieten in frisch groen leven. De kinderen moeten uw
innige verrukking voelen over nog maar half-eigen werk en uwe vreugde
zal overvonken in hun hart. Ze worden gelukkig door de verheugenis
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over wat ze zelf tot stand hebben gebracht. Ze gaan vertrouwen voeden
in zichzelf en hunne prestatie.
En langzaam, heel langzaam, maar zeker en met de voorzichtigheid
der wijsheid en het geduld der liefde haalt ge ze op uit de diepe donkerte
van het wantrouwen aan eigen-vindingskracht tot de blije hoogte van de
vreugde over het zelfgedane.
Daar zijn ook kinderen, die afkijken, daar ze dom zijn. Ze begrijpen
niet, ze kunnen niet, doordat ze niet hebben. Ze wandelen altoos in den
mist en griipen om zich heen, tastende naar eenige vastigheid. Dat zijn
de permanente afkijkers, ze moeten hun woekerworstels in anderer werk
schieten. Bet zijn diaconiekinderen. Ze zijn gedoemd om van de brokskens van de tafel hunner buren te leven.
Ze blijven afkijkers, of ze moesten zoo dom zijn, dat ze te verwaand
werden om het te doen ! Ja, dan. Maar de echte schaapachtigen, en dus
eenvoudige dommen, die oogen hebbende, niet zien en ooren hebbende,
niet hooren, die altoos met een dik floers voor de oogen loopen, dat zijn
de ongeneeslijken. Ze doen het van armoede.
Armoe, waaraan men gewoon is, die men niet meer beseft en waarin
men zich thuis voelt.
Daar zijn er ook, die afkijken uit luiheid.
Dezen zijn niet arm, maar te saai om hun bezit te gebruiken. Ze vinden
't vrij wat genoeglijker, dat anderen 't voor hen klaar maken. Laten
anderen den honig maar puren, de raten vullen, zij zullen het moeizaam
vergaarde wel smakelijk verorberen. De luie begraaft zijn talent ; luiheid
maakt ongevoelig. De luiaard is ten slotte te vadsig om zich te schamen.
En juist dat gevoel moeten we in hem wakker houden. Telkens moet hij
voelen den zegen, die er is in de vreugde over eigen arbeid.
Betrap ik hem op heeter daad, dan doe ik hem blozen over zijn
vadsigheid.
Door deze trekkingen moet zijn onbeweeglijke ziel mobiel worden
gemaakt en moet het gevoel van schaamte in hem wakker worden
gehouden.
Daar zijn nog meer afkijkers. Ik bedoel de oneerlijken, de roovers van
professie.
Zij zijn niet dom ; geslepen zijn ze zelfs en dat weten ze ook.
Ze worden geleid, louter door den hartstocht om te rooven.
Ze futselen hunnen kameraden allerlei schooltuig en speelgoed af;
waarom zouden ze hun de wettige vrucht van den arbeid niet ontrooven?
Ze verkneukelen zich in hunne behendigheden tegenover den argloozen
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buurman en ze verblijden zich met schelmsche vreugd over den verschalkten onderwijzer, die nog wel zoo op hen loerde.
Deze verdorvenen moeten uit de groezelige modder der onwaarachtig=
heid opgetrokken worden tot de reine hoogte der eerlijkheid.
Wie zal hier het middel aan de hand doen ter genezing van zulk een
kankerachtige kwaal?
Gode zij dank, dat ook zulke schepselen Gods nog een geweten bezitten,
en dat zij een onderwijzer hebben, die hen hierin weet aan te grijpen.
Hij kan hen doen zien het lugubere, het zwarte en zondige van oneerlijkheid door een woord, een blik, niet door een preek, maar als door een
bliksemschicht in donkeren nacht, als door een licht, dat hen snellijk
omschijnt.
Daardoor ook werd Saulus Paulus.
Ten slotte zijn er nog, die afkijken uit vrees.
Hun onderwijzer is een streng man. Dat is gelukkig, want de liefde is
streng.
Neen maar zoo is 't niet.
Hij is dom streng, want hij scheert alle afkijkers over een kam. Hij kent
den aard, den aanleg, het karakter zijner leerlingen ' niet. Hij is een
wettisch man.
Hij. stelt regel op regel, stapelt gebod op gebod en deze alle gelden
voor alien.
Ieder, die overtreedt, wordt naar vastgestelden maatstaf gestraft.
Deze wonderdokter geeft elken zieke uit denzelfden likkepot.
Deze nakijkers zijn 't gemakkelijkst te cureeren.
Neem de oorzaak voor die vrees weg en klaar is 't. De kwaal zit niet
in de leerlingen, maar in den meester.
Man, herzie u zelf. Doe dat mombakkes at. Wees een doodgewoon
mensch, geen vogelverschrikker.
Wees een onderwijzer, die het hart van uwe kinderen hebt, doordat
ge eerst 't uwe hebt gegeven. Er is in de liefde immers geen vrees.
Het afkijken is bij deze arme kleinen de zure vrucht van uw eigen
liefdeloosheid en gebrek aan goede trouw.
En nu er zijn zoo van die loopjes om 't afkijken te voorkomen en te
genezen. Zoo kan men bijv. de bordjes verhangen en vooraf zeggen :.
ieder, die of laat kijken, krijgt straf, of men zegt niets en doet alzoo.
De afkijkers kunnen geIsoleerd worden, voorzooverre de ruimte dit
toelaat.
Afgekeken werk wordt niet gewaardeerd.
Men geeft den afkijker een standje, een preek, straf. Ik weet al deze
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dingen en nog meer. 'k Heb ze alle meegemaakt, doorgemaakt en
ten
slotte al vaak afgemaakt.
Het ware middel is een mengsel van drie ingredie-nten. Lief de, vertrouwen, geduld. Heb de jongens lief : zoek hun hart te naderen. Geef U, en
Uw woord heeft invloed, doordat ge toont te meenen, wat ge zegt.
Stel vertrouwen in hen. Zeg het ze, voordat ze hun werk maken, of zeg
het niet, maar vertrouw ze.
Laat hen, als ze uw geloof in hen beschamen, merken, dat het U teleurstelt. Ze moeten uw pijn voelen. Dat houdt hun geweten teer.
En heb geduld in den overgang van het zeer natuurlijke afkijken tot
het gewilde zelfstandige werken. Keulen en Aken zijn niet op een dag
gebouwd.
Bij een onderwijzer, die takt heeft, kijken ze niet af.
Hoe komen we nu aan die takt? Die waait niemand aan. 't Is iets, dat
we hebben, en toch ook in ons moet worden.
Denken moeten we over ons werk, zoeken, vorschen naar de beste
middelen, liefhebben, en dan komen de ingevingen plots.
De appel van Newton gaf de valwetten niet. De wijze man had gepeinsd,
gewikt, gewogen, toen scheurde de vallende appel het floers en hij
zag. Zoo moet de onderwijzer zijn kinderen kennen, hij moet de oorzaken
opsporen van hun feilen, ook van 't afkijken, hij moet nadenken over de
geschiktste middelen om het te weren en hij moet zijn werk liefhebben,
dan komt dat intuitieve weten, dat we takt noemen, wel, want de liefde
is vindingrijk !
S. STEMERDING.
Rotterdam,
November '20.

PSYCHOLOGISCH ALLERLEI.
Als een voorbeeld, hoe eenzijdige, eigenwijze opvoeding van ouders een
valsche richting ' kan seven aan de geestelijke ontwikkeling ook van
hoogbegaafde kinderen en menschen noemt Meumann in zijn ,Intelligenz
and Wille" den bekenden kunstcriticus en oeconoom John Ruskin
(p. 89, v.v.) .
Ruskin werd geboren in 1813 in een voorstad van Londen, waar zijn
welgestelde ouders woonden in een huffs, dat landelijk was gelegen buiten
de eigenlijke stratenstad. Zijn vader, man van zaken, bemoeide zich
bitter weinig met de opvoeding 'van zijn zoon, des te meer zijn moeder,
die haar kind geen oogenblik uit het oog verloor en zijn dagelijksche
gangen leidde en regelde volgens strenge en vaak wonderlijke beginselen.
Door lectuur en adviezen was zij tot de overtuiging gekomen, dat haar
vlugge zoontj e gevaar liep van overprikkeling en zenuwziekte ; daarom
beperkte zij zijn omgeving. In zijn eerste jaren kreeg hij geen enkel stuk
speelgoed ; het eenige, waar het kind mee spelen kon, was een sleutel,
Bien hij te • pakken had kunnen krijgen. Die bood vanzelf geen voedsel
genoeg aan den altijd wakkeren kijklust van den jongen. De steeds naar
bezigheid zoekende, uiterst beweeglijke geest van het kind wierp zich nu
op alles, wat in zijn omgeving te kijk was. Vooral de kamer, waarin de
moeder het kind uren aaneen opsloot natuurlijk, opdat het kind niet
geprikkeld zou worden door allerlei nieuws en zijn geest zou kunnen
rusten was voorwerp van zijn waarneming. Zoo vertelt Ruskin zelf,
dat hij langen tijd de figuren en gaten bestudeerde in het tapijt, waarop
hij leerde loopen, later bekeek hij urenlang met de grootste nauwgezetheid de modelletjes in het behang, de steenen van een muur tegenover
het raam, waardoor hij naar buiten kon kijken.; de waterdroppels, die uit
een tegenoverliggende Boot neervielen. Eerst na langen -tijd kreeg hij een
paar simpele bouwblokjes. Zoo wende hij zich van jongsaan aan een
buitengewoon gedetailleerd, volhardend waarnemen, waarbij hij nooit
behoefte gevoelde aan anderer leiding en voorlichting, hetgeen weer
leidde aan den eenen kant tot een groote mate van .zelfstandigheid en
oorspronkelijkheid, aan den anderen kant tot eenzijdigheid, beperktheid
en buitengewone eigengerijdheid.
Dagenlang kon hij in zijn vroegste jeugd reeds in stille vergenoegdheid
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doorbrengen in de beschouwing van vierkantj es op een tapijt, in de
vergelijking van verschillende kleuren, in het onderzoekend bekijken van
de kwasten in het hout der vloerdeelen en hun vormen, in het tellen van
de steenen in den muur, waartusschen dan kwamnen de oogenblikken van
luide verrukking, als de sproeiwagen door de lederen slang gevuld werd
uit de altijd droppelende ijzeren pomp in de buurt of, nog meer bewonderingswaardig, dat draaien van de schroefkraan van de waterleiding,
als dan plotseling uit het midden van de straat de straal omhoog sprong.
Maar zijn geregeld vermaak vond hij in de tapijten en de patronen op
bedden, dekens en behangsels en zoo gewoon was hij zijn geheele attentie
te richten op deze soort kleinigheden, die anders geregeld over 't hoofd
worden gezien, dat hij bij een bezoek, dat hij op drie-en-een-halfjarigen
leeftijd bij den schilder Northcote bracht, na een minuut of tien vroeg,
waarom hij toch gaten in zijn tapijt had. En zelf vertelt hij : ,Geheel
bevredigd zat ik doodstil op mijn stoeltje en telde de gaten in zijn tapijt
en keek toe, hoe hij de kleuren uit zijn tuben perste, wat ik een verrukkelijk werk vond. Zoo zeer was de oude man met mijn stil gedrag
ingenomen, dat hij er bij mijn ouders op aandrong, mij nog voor een
tweede schilderij te laten poseeren."
In onze schoolmeesterlijke boekentaal zottden wij hier kunnen spreken
van de deiktische methode (spr. uit dijktisch, niet de-iktisch, gelijk men
vaak hoort) in optima forma.
Het opmerkelijkst is, dat deze te zeer aan zich zelf overgelaten manier
van waarnemen den overigens hoogst begaafden man zijn leven lang
heeft dwars gezeten. In de analyse sterk en scherp, ontbreekt hem een
voldoend synthetisch vermogen; de details ziet en hoort hij nauwkeurig,
maar toch onvolledig en het totaalbeeld, dat hij weergeeft, slaat niet op
de werkelijkheid.

Reukgewaarwordingen en Naar kracht en dienst in de reproductie.
Ieder weet uit eigen ervaring, hoe hij vaak verrast wordt door plotseling
in zijn geest opstijgende voorstellingen, die Been verband schijnen te
houden met den beeldenschat, die dat oogenblik den geest vulde. Vaak
heeft men zulke voorstellingen vrijstijgende voorstellingen genoemd. Men
meende dan, dat zij opkwamen, doordat belemmerende oorzaken, die te
voren werkten, dat oogenblik werden weggenomen. Nauwkeuriger waarneming heeft geleerd, dat ook hier associatie werkte als oorzaak. Alleen
waren hier tusschenleden werkzaam, die voor het bewuste denken op
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Aden donkeren achtergrond bleven. Daardoor ontstond dan een schijnbare
gaping en kwam men tot het aannemen van vrij stijgende voorstellingen.
In het bijzonder zijn het reukgewaarwordingen, die als onbewuste
tusschenleden optreden. Reukgewaarwordingen zijn niet scherp bepaald
en moeilijk te fixeeren. Gevolg daarvan is, dat de Duitsche taal geen enkel
woord heeft, dat uitsluitend een reukkwaliteit aanduidt.
Wij benoemen de reukgewaarwordingen meestal naar de voorwerpen,
die ze verwekken : rozengeur, violengeur of wij ontleenen de aanduidingen
aan andere zinnen : zoo spreken wij van een prikkelenden, van een bijtenden, scherpen geur. Zij zijn ook altijd vergezeld van een bepaalden
gevoelstoon, daarom hebben zij, evenals de smaakgewaarwordingen,
groote practische beteekenis voor ons Leven, doordat zij door het opwekken van lust- of onlustgevoelens begeerten en tegenstrevingen oproepen.
De reukgewaarwordingen zijn zeer innig verbonden met de voorstellingen
der haar verwekkende stoffen en wekken op hun beurt daardoor dikwijls
herinneringsbeelden, zonder dat men weet, waardoor deze in den geest
opkomen.
Het volgend geval vertelt Jerusalem in zijn ,Lehrbuch der Psychologie"
(p. 81) : Een hoofdofficier arbeidt op een avond in zijn kamer. Plotseling
stijgt voor zijn geest het beeld op van een landelijke streek, een hollen
weg, waarin een oud man gaat, die door een Jong meisje geleid wordt.
Het beeld is zoo krachtig en levendig, dat de voorstelling den officier in
zijn werk stoort en dat te meer, daar hij in 't geheel niet kan ontdekken,
wat die voorstelling beteekent en hoe hij er aan komt. Als hij echter van
zijn werktafel opstaat en in zijn kamer op en neer loopt, bemerkt hij op
de tafel in een glas een ruiker alpenbloemen Pirola uniflora. De
aanblik dezer bloemen maakt hem alles duidelijk. 'n Dertig jaar geleden
was hij in de streek, die hem zoo levendig voor den geest getreden was.
Daar had hij voor 't eerst Pirola uniflora gezien en van haar geur genoten. Tegelijk had hij toen in den hollen weg Bien ouden man. gezien en
dat meisje. De geur der bloemen had in zijn geest ook opgeroepen de
voorstelling van het landschap, welks herkomst hij zich aanvankelijk
maar niet kon verklaren.
Gelijke ervaringen doen wij alien bij gelegenheid op, en als wij daar
zorgvuldig acht op seven, zullen ' wij in den regel wel het in het begin
onbewuste tusschenlid ontdekken.
Tot zoover de aanhaling.
Dat beperkende „in den regel" laat iedereen vrij zijn gedachte van
,,vrij stijgende voorstellingen" te handhaven.
H. J. VAN WIJLEN.

PRAKTISCHE SCHOOLVRAAGSTUKKEN.
HET WERK VAN DEN ONDERWIJZER VAN
FUNDAMENTEELE BETEEKENIS.
Om het werk van den onderwijzer op zijn waarde te schatten, in vergelijking met dat van andere groepen van personen, werkzaam in kerk,
maatschappij en staat, kan het goed zijn zich eens een oogenblik in te
denken, hoe de wereld er zou uitzien, als eens gedurende een enkelen
dag uitgebannen werd uit het bewustzijn van alle menschen, mannen,
vrouwen en kinderen alles, wat door de school in hun verstand en gemoed
werd ingedragen. Stel, dat door een magische kracht dit verbanningsproces in ons land eens tot stand kwam, (het is de Amerikaan Waits, die
de gedachte heeft geopperd), wat zou de uitwerking er van zijn?
Als door een universeele beroerte getroffen zou alle werk in handel,
beroep ten bedrijf, in kerk, maatschappij en staat, plotseling met lamheid
zijn geslagen. Geen enkele handelstransactie zou kunnen plaats hebben,
geen beroepsbezi-gheid uitgeloefend, geen bedrijfsfunctie vervuld kunnen
worden. Op geen kantoor zou eenig beambte of klerk de pen kunnen
voeren, of de schrijfmachine kunnen doen tikken; in geen Winkel zou eenig
bediende lets kunnen koopen of verkoopen; in geen fabriek zou eenig
arbeider de machine kunnen bedienen. Geen brief zou er geschreven, geen
courant gedrukt, geen telefoon of telegraaf bediend kunnen worden. In
geen Kerk zou eenige plechtigheid vervuld, eenigen geestelijken dienst
verricht kunnen worden. Alle regeeringscolleges van den Sta at zouden
ophouden te functioneeren, zelfs geen Minister van onderwijs 'zou op Bien
dag salarisregelingen kunnen ontwerpen, van zoo fundamenteele beteekenis is het werk van den onderwijzer in de school. Het is de grondslag voor heel het maatschappelijk, staatkundig en kerkelijk leven van
ieder beschaafd yolk. Deze grondleggende beteekenis van het schoolwerk
legt verplichtingen op, zoowel aan hem, die dit werk vervult, als aan' de
gemeenschap, die er van profiteert en mitsdien ook aan hen, die dit werk
na7 r de waarde, die het voor de gemeenschap heeft, moeten beloonen.
,

S.

255
ZOEK DEN ENKELING.
Dat een niet-bevredigende salarisregeling op den individueelen leerling
zou worden gewroken, achten wij bij het Christelijk onderwijs uitgesloten.
Het gevaar, dat meer de klasse in haar geheel, dan wel elke leerling in
't bijzonder in 't oog wordt gevat, bestaat onafhankelijk van het loon, dat
aan , den onderwijzer voor zijn arbeid wordt toegekend. Het wordt te
grooter naarmate de onderwijzer zich meer ambtenaar dan opvoeder gaat
gevoelen. De ambtenaar heeft dienst van dan tot dan en als de klok van
het eerste ,dan" slaat komt hij en bij het laatste ,dan" vertrekt hij ; zijn
diensttijd is om. Is er reeds lets van Bien ambtenaarsgeest te bespeuren?
't Is een vraag, waarop ieder het antwoord aan zichzelf mag geven.
De onderwijzer-opvoeder zoekt den individueelen leerling. Zonder deze
belangstelling in elken leerling afzonderlijk kan hij geen opvoeder zijn.
Als onderwijzer mag hij zich niet tevreden stellen met zoogenaamd ,zijn
plicht doen" tegenover de klasse als geheel. Dit ,zijn plicht doen" bestaat
dan, in voor het uitwendige naar leerplan en voorschrift handelen. Doch
bij zulke veruitwendiging van het onderwijs kunnen de intellectueel
besten der klasse nog wel profiteeren, doch wat slechts even beneden het
middelmatige is lijdt armoede en de minst bedeelden bepaald gebrek.
De lief de voor het kind en voor de taak, het besef van de fundamenteele
beteekenis, due de s-chooljaren hebben voor ieder kind, mmoet er toe drimgen
zich er op toe te leggen elk kind op zich zelf vooruit te helpen.
Het valt niet te ontkennen, dat ' dit eischt inspanning en nadenken en
vooral ook een kennis nemen van de middelen, door . anderen te baat
genomen, om het zwak begaafde kind te hulp te kommen.
Men denke eens aan hettgeen op de zwakzinnige scholen bereikt wordt
met toepassing van middelen en methoden, die in principe niet anders zijn
dan een meer intense en meer langdurige toepassing van dezelfde middelen en methoden, die ook bij het gewone onderwijs in zijn begin worden
toegepast.
Telkens weer terug tot het aanschouwelijke, tot het concrete, tot de
herhaling, tot de oefening en de gewenning, dat geeft aan het zwakzinnigen-onderwijs zijn succes.
Natuurlijk is het onmogelijke nimmer te vergen en in plaatsen, waar
scholen voor zwakzinnigen zijn, is het onverantwoordelijk, dat men het
zwakzinnige kind op de gewone school laat.
Doch, hoe heeft men met deze kinderen to handelen op plaatsen, waar
zulke scholen niet bestaan en bij de ouders het geld ontbreekt, om het
kind op een internaat voor zwakzinnigen te plaatsen? Als men in
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zulke gevallen eens op informatie uitging bij het zwakzinnigen-onderwijs
en onder medewerking van het Schoolbestuur voor zulke gevallen bijzondere maatregelen trof, zou er dan voor zulke geestelijk zwakke leerlingen
niet wat goeds kunnen gedaan worden?
Behalve de , zwakzinnigen echter, die steeds een zeer klein percentage
vormen, is er een groep van kinderen, die bijzondere belangstelling vraagt.
Elke klasse heeft, volgens de wetenschappelijke onderzoekingen naar de
verspreiding der begaafdheden over een willekeurige groep van kinderen,
in normale omstandigheden 50 pCt. middelmatigen, 25 pCt. boven- en
25 pCt. beneden-middelmatigen ; in welke beide. laatste groepen de weinige
hoogstbegaafden en minstbegaafden zijn inbegrepen. Wat doet men nu
met de 25 pCt. beneden-middelmatigen? Velen zijn tevreden, als de
middelmatigen en dus ook de beter begaafden maar vooruit komen ; de
beneden-middelmatigen moeten maar zien, hoe ze er komen. Gevolg is
natuurlijk, dat ze steeds verder achterop raken. Heeft men nu te doen met
een school, die sterk bevolkt is, zoodat de leerlingen uit de voorafgaande
klasse, die van de volgende opdringen, zoodat het doubleeren der klasse
noodwendigerwijze niet kan worden toegepast, dan ontstaat een toestand,
die voor deze leerlingen de meeste ernstige gevolgen na zich kan sleepen.
De volgende onderwijzer krijgt een klasse van leerlingen, waarbij 25 pCt.
niet mee kan en zich door de dagelijksche ervaring hiervan er aan heeft
gewend, zich niet meer in te spannen, wijl alle inspanning toch geen
resultaat geeft. Wat zijn, behalve de intellectueele, de moreele gevolgen
van een dergelijke verwaarloozing? Men behoeft weinig verbeeldingskracht te hebben, om zich deze te kunnen voorstellen. Voor de opvolgende
onderwijzers wordt het een kwelling, met zulk een kiasse te moeten
werken, terwijl de kinderen zelf groote kans loopen voor hun leven te
worden bedorven.
Is de onderwijzer overtuigd van de fundamenteele beteekenis, die zijn
werk heeft voor heel het maatschappelijk, staatkundig en kerkelijk leven,
dan mag hij ook niet tevreden zijn met een zoodanige opvatting van zijn
taak, dat hij zich slechts met het Bros der klasse bezig houdt en zich over
het lot der beneden-middelmatigen niet bekommert, doch dan dient hij
ook tegemoet te komen aan de behoeften ' der zwakkeren en zich er op
toe te leggen, door een telkens teruggrijpen naar de middelen, en methoden, waarmee men zelfs het zwakzinnige kind vooruit kan helpen, ook het
beneden-middelmatige kind te hulp te komen. Zoo komt bij het klassikaal
onderwijs de synthese tot stand tusschen gemeenschap en enkeling; een
synthese, die onmisbaar is, zullen inderdaad alle leerlingen opvoedend
onderwijs ontvangen. S.

BERICHTEN VAN DE VEREENIGING
VOOR CHR. PAEDAGOGIEK.
Tot mijn spijt moet ik mededeelen, dat de nummers 1-6 van het
Paed. Tijdschrift niet meer voorhanden zijn.
Als antwoord op de vele briefkaarten, die ik ontving, diene, dat de
aangeboiden quitanitie aid. f 2.50 geldt voor het jaar 1920 in zijn geheel
(31 Dec. 1919 tot 31 Dec. 1920).
Nu ontstaat hier een moeilijkheid, immers wie lid wordt van een vereeniging betaalt de contributie van het loopend boekjaar. Ja, zeggen vele
nieuwe leden, dat is goed, maar dan ook alle nummers van het P. T.;
trouwens, toen wij lid werden, is ons dit door den vertegenwoordiger van
de Uitgeefster beloofd.
Mijn voorstel is nu dit : Laten alien zooveel mogelijk het volgend jaar
hun contributie betalen, men bedenke dat onze vereeniging al haar
reserve-kapitaal reeds heeft opgeteer-d, doordat zij op het tij.dschrift f 1.50
toelegt per lid, maar billijkheids-halve willen wij voor die leden, die
slechts 6 nummers ontvangen, het volgend jaar een uitzondering maken
en hun reductie toestaan, als zij dit verlangen, van 11.25. Men geve dit
dan, te kennen, als de Penningmeester het volgend jaar zijn voornemen.
kenbaar maakt, de contributie te innen ; niet eerder, om verwarring te
voorkomen.
In antwoord op sommige vragen omtrent de oprichting van paed.
studieclubs, zij gemeld, dat o.i. zoo'n club niet meer dan 5 of 6 personen
mag tellen, de vergadering wordt niet in een ongezellig lokaal gehouden,
doch beurtelings bij de leden aan huffs.
Natuurlijk kan men ook niet-leden onzer Vereeniging toelaten, daar
zoo'n club officieel niet van de Vereeniging voor Chr. Paed. uitgaat,
gaarne zullen wij echter verslag ontvangen van de werkzaamheden.
Ieder onderwijzer voelt door allerlei omstandigheden een tekort aan
paed. en psych. kennis, waarom zal men zich zelf niet helpen?
De club, die onlangs werd opgericht, besitaat, naar ones ter oore kwam,.
nit allerlei elementen, predikanten, onderwijzers, dokters, waarvan de
leden weinig tijd hebben; er zijn 6 leden, waarvan om de beurt een 'n:
inleiding geeft over zielkunde of opvoeding.
Er worden twee boeken gebruikt:
,

-
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Handboek der zielkunde, door J. D. Aengenent en Chr. L. Wesseling
Mzn., Uitgegeven bij Paul Brand te Bussum,
en Opvoeding en Zelfopvoeding, door Fr. W. Foerster, Uitgeg. bij
J. Ploegsma te Zeist.
Wij raden ten zeerste aan voorloopig niet anders te doen, dan samen
deze werken te bestudeeren onder leiding van elk der leden om beurten.
Wie predikant of dokter mede kan betrekken in deze club doet verstandig. Ook ouders van eenige ontwikkeling zu►llen ongetwijfeld welkom
zijn.

Wat het eerste boek betreft, dat her genoemd is, moet opgemerkt, dat
het R. Kath . is in zijn opvattingen, wie zich daaraan liever niet waagt,
kan ook de Psychol-ogie van Bavinck nemen, die echter alleen an^tiquarisch is te verkrijgen en ook eenige rretoucheering behoeft.
Het tweede boek kan men natuurlijk ook in 't Duitsch krijgen. Zooveel
mogelijk houde men de club elke week, het is beter elke week 1 1/2 uur
te nemen, dan om de twee weken drie urea.
Voor nadere inlichtingen is ondergeteekende gaarne bereid.
Zeer wenschelijk is het tevens een paed. leesportefeuille in circulatie te
brengen, die natuurlijk een wijder kring dan de club kan omvatten.
Wie het initiatief neemt zoo'n club te formeeren ga niet uit van het
beginsel der ,natuurlijke teeltkeus", maar der persoonlijke sympathiekeus.
Hemmen, 20 Dec. '20.

R. DIJKSTRA.

N.B. Het adres van den Penningmeester is A. M. C. G. Knottnerus,
Maliesingel 67, Utrecht.

DE HEIDELBERGER ALS SCHOOLBOEK,
DOOR

J. A. EIJGENRAAM.

Het gebruik van -den Heklelbergschen Catechismus als schoolboek Is
zoo oud als het boekje zelf. Blijkens den thel is het zoowel voor kerkals sch,00lgebruik geschreven.
Dat het niet bij den wensch van de auteurs is gebleven, bewijst de
practijk, zoowel in de Paltz, waar het in zijn geboortejaar
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drie drukken beleefde, als in de Neder-landen, waar het, vooral door de
bemloeiingen van Datheen, spoedig met zijn Psalmberijming inbuurgerde
(1566). Reeds in hetzelfde jaar weed door Gabriel te Amsterdam uit
den H. C. gepreekt.
En sedert de Synode van Wezel (1568), die uit ai de in omloop zijnde
catechismi den Heidelberger voor kerkelijk en sehoolsch gebruik uitkoos,
bleef ddeze bijn.a onaangevochten het leerboek voor Neerlands kerken en
scholen. De Dordtsche Synode heeft daaraan haar zegel gehecht en zijn
gebruik in huis, school en kerk aanibevolen.
In, haar 17de zitting Loch besloot zij:
„En opdat men wetenschap hebbe van de naarstigheid der schoolmeesteren en de toeneminge der jeugd, zal het de plicht -der predikanten
wezen, vergezeld van een ouderling en (zoo het noodig is) eenige ult de Magistraat, alle scholen, zoo openbare als bijzondere, dikwijls te
bezoeken, de vlijt der meesters op te scherpen, in de wijze van catzechiseeren voor te gaan en met haar exempel de j eugid te onderrichten,
dezelve vriendelijk aanspreken, te onndervragen en met heilige vermaningen, prij;zingen en met kleine geschenken, door de magistraat te
bepalen, tot vlijt en godzaligheid opwekken. De Meesters, in .'en eenige
nalatig bevonden worden, -zull.en door ide predikanten en zoo noadig
door den Kerkeraad ernstig vermaand worden. Indien zij de vermaningen
niet opvolgen, zal de magistraat verzocht worden, 'dat zij op haar gedrag
tot hun plicht -gebracht worden of vervangen{ door andere. Eindelijk zal
men de- magist,raat verzoeken, dat geen scholen molten , gehouden worden,
die deze heilige oefeningen van catecliiseeren of niet toe en laten of
,
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verzuim-en." (J. Versluys, Geschiedenis van de Opvoeding en het
Onderwis vooral in Nederland. Deel 111- blz. JO.)
En nu moge het waar zijn, wat Versluys daar, op gezag van Schotel,
op laat volgen:
„Letten rwij nu op den werkelijken toestand. Deze was en bleef slecht.
In de eerste plaats bestond er gebrek aan geschikte onderwijzers en op

de meeste -dorpen was het meer de vraag of men een goedkoop dan wel
of men cen degelijk onderwijzer had" ; doch dan ins meteen een verklarende oorzaak voor zoo droeve practijk aangewezen, als in deze
woorden wordt saamngevat: „Op de scholen worden de catechismen
werktuigelijk van buiten geleerd en elke verklaring bleef ac•terwege".
Doch berustte men daarin? Volstrekt niet. ,Herhaalde malen klaagden
de consistorien, classen en Synoden, dat er niet behoorlijk zorg werd
gedragen voor het godsdienston^d'erwijs, zij moesten er soms op aandringen, dat men toch onderwijzers zou aanstellen, die konden lezen en
schriven".
In dat citaat
wordt
waarin ik hier en daar wat onderstreepte
vooral op den toestand ten platte laude gedoeld, gelijk in het volgende:
„1n Friesland was Balthazar Bekker (!) de eerste ten platten lande, due
op Zondagmiddag pr!eek►te en met de kinrderen catechiseerde".
Men zij daarom voorzichtig met het generaliseer'en.
toeAls pendant plaats ik daarom twee herinneringen, die beside
vallig?
op de steden betrekking hebben.
De een e is genomen uit Jac. Koelman, Pligten der ouders, waarin hij
,

verhaalt van Suzanna Bikker, te Leiden op veertienjarigen leeftijd gestorven; hoe zij 's Zondags voor haar sterven zij was met de „pest"
bezocht tot haar ouders sprak: „O, nu is het de dag, van te verklaren
de eerste . vraag van den Catechismus ; en indi►en wij daar waren zouden
wij hoorren, (dat wij in 1 even en dood Christi ones Zaligmakers etgen
zijn, die o.ns door zijn idi erbaar blued verlost heeft van de macht des
Duivels" ; en zij draagt hun op, haar Catechis+eermeester D(s) de Witte
te bedanken ,;dart hij zooveel moeite heeft genomen, in (haar) te onderwijzen in de Catechismus".
De andere herinnering betreft Koelmans beroemde tijdgenoaote, Anna
Maria van Schuurman, van wie verhaald wordt, dat zij reeds voor haar
vijfde jaar Zondag I kon opzeggen yen dat ook op ide wandelingen met
de diensThode deedi en wel met veel eerhied.
En die liefde tot den H. C. heeft stand gehouden.
In een boerenwoning trof ik eens aan, keurig gedrukt en omraamd,
waardig gee"Dca dreerd, de volgende paraphrase van vraag en antwoord:
-
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,
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Welke troost in dood en )even
Is u van uw God gegeven?
Dat ik, in mijn smart en nood,
In mijn Leven, in mijn dood,
Met mijn lichaam, dat verderft,
Met mijn ziel, die nimmer sierft.
Niet mij zelven toebehoor,
Magyar (hoe dank ik God daarvoor!)
't Eigendom van Christus ben,
Dien ik als mijn Heer eerken;
Die eens met zijn dierbaar bloed
Voor mijn schulden heeft geboet;
Die den Satan heeft geveld,
Mij verlost uit zijn geweldi;
Die, zo olang ik leef op aard,
'Mij zoo trouw en tear bewaart,
Dat (zoo heeft Hij mij beloofd),
Zelfs seen haar min van het Iroofd
Vallen kan, als '.t in Gods raad
A dus niet geschreven staat;
Ja, die al wat mij ontmoet
Mij ten goede werken doet;
Waarom Hij zijn Geest mu gaf,
Dile verzekert, dat na 't graf
Mij een eeuw'ge zaligheid
Bij mijn Heiland is bereid; En mijn trotsch, onwillig hart,
In den boozer strik verward,
Z6b vernieuwt en zbb regeert,
Dat ik doe, wat Hij begeert.
-

-

De auteur teekent zich : Johanna.
flat het Catechetisch onderwijs den invloed van den titdgeest heeft
ondergaan, is, zoo natuurlijk en zoo bekend, dat we hier slechts behoeven
to herinneren aan het feit, dat de H. C. order den invloed van het Nut
uit de school verdrongen en in 1801 als schoolboek, althanss officieel,
werdd afgeschaft. Dat belette echter niet, dat per nag langer dais een
eeuw openbare scholen zouden bestaan — met den Catechismus.
Onder den invioed van het Revell begon met en door de , vraag naar
Christelijk onnderwijs ook de terugroeping van den H. C. En in one
,
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oudste Christelijke scholen werd met de leeringen der hoogste kiassen
hetzij door den bovenmeesster, hetzij door den 1domin in school
catechetisch onderwijs gegeven..Intusschen versche-en van de hand van
Kohlbrugge een ,Heidelb. Catechismus met toelichtingen", waarin door
treffende en duidelijke voorbeelden de abstracts zaken order het bereik
der kinderen gebrachit worden. (Zie Aant. VII.)
Echter is met het vermelden dezer feiten het pleit voor het handhaven van den H. C. niet gewonnenn. Aangenomen, dat men voorheen,
van geloovige zijde, algemeen de wenschelijkheid, ja de noodzakelijkheid erkende van zijn gebruik als schoolboek, zijn er voor ons geen
factoren, die deze beschouwing wijzigen?
Bezwaren zijn er te maken, en van allerlei aard. We kunnen ze in
drrie groepen verdeelen : dogmatische, taalkundige en paedagogische
bezwaren.
Met de eerste behoeven we ons echter niet op te houden, daar deze
schets geschreven is voor hen, die op den bodem der alouude belijdenis
staan; voor wie het E Voto Dordraceno meer is dan de titel van een
bekend werk over den H. C. Van meer belang zijn -de bezwaren der
tweede groep. Inderdaad is de taalvorm van den H. C. vaak niet die
van onzen tijd. Tal van uitdrukkingen zijn verouderd en wordtn zoo
maar net verstaan door iedereen. Vormen als : ,niet miens, maar mijns
getrouwen Zaligmakers eigen"; „des e'euwigen levens verzekerd"; „der
wet Gods in alle stukken gelijkmatig"; „in geenerlei wize"; „zonder
onderlaten ons benaarstigen"; „een goed toevoorzieht hebben"; ,,zi'nen
naam bekennen"; „laten voorbeelden"; „alle geweld des duivels"; zijn
door woordenkeus of constructie duister. Ook zijn er sam'engestelde
zinnnen in, die heel wat vaardigheid in lezen onderstellen; zinnen als: „en
U in at uwe werken, in welke uwe almacht, wilsheid, goedheid, gereehtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlifk sehrjnen, heiligen, roemen
en prijzen", (vr. 122). Om niet te spreken van de antwaor+den op vr. 75,
76 en 79. Ook de iassige voegwoorden: mitsdien en mitsgaders- zijn
taalvormen buiten het kader van kinderen, bij wie het verschil tusschen
hetzrj en tenzij nog schemert.
Nog ernstiger schijnen de paedagogische bezwaren, als daar zijn:
De H. C. is te ,,hoog" voor onze leerlingen; het is ,vas te spijs", terwijl
wij hun de ,melk" der Bijb. Gesch. moeten geven; het Catechetisch
onderwijs kost te veel tijd, then we of op de B. G. of op de andere
vakken m'oeten uitwininen; of ook, men 'zegt : „De H. C. hoort op de
,,

catechisatie, niet in de school".
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Wel verre van die bezwaren gering te achten, geloof ik, dat ze in
het teeken van onzen tijd staan en in verband daarmeee beschouwd
moeten worden. Het wachtwoord onzer dagen is : vereenvoudiging of
beperking van de leeersttof; aanschouwelijkheid en duidelijkheid in de
aanbieding ; „langs den weg der in►ductie moet het kind komen tot begrip
en regel". Wie nu als major stelt: ,Wat niet eenvoudig is, niet aanschouwelijk kan voorgesteld worden, hoort net in de school" ; en :daaronder als waarheid aanneernt: „De H. C. is niet eenvoudig", die heeft
spoedig de sluitrede opgemaakt.
In plaats van deze bezwaren een voor een te weerleggen, willen wij
eerst vragen: „Welke schade zouden onze leerling'en Tilden, indien we
den H. C. uit ons leerplann banden?" of c.q. ,Wat missen de leerlingen
in tie Christelu"ke schollen, waar de H. C. niet wordt onderwezen?"
En dan zeg 'k : ,Veel in alle manier"
Vooreerst: Als ze hem niet beginners te leeren in de schooljaren, dan
komt er naderhand ook niets van. Bewijs? Zie om u heen! Na de schooljaren wordt het leeren bijzaak. Dan is er zoo heel veel antlers te
doer, en de prikkel tot het leeren ontbreekt. En dan weegt het bezwaar
van vorm en inhoud beide dubbel. Verder is buiten de streng orthodoxe
kringen zooveel lichter kost: en in die kringen wordt door Hellenbroek
c.s. den H. C. maar al te veel concurrentie aangedaan.
Maar ook hoeveel positieve schade lijdt het kind onzer religie, door
het van den Heidelberger vervreemd te houden!
Kent ge €en boek, dat zóó - pakt van zijn eerste zinsnede of ? 0 het is
een machtig stuk werk, maar ook, Welk een kunststuk !
Zijn inhoudi is op, zeer eigenaardige, aangrijpende wijze in Zondag I
gegeven: Welke is uw eenige troost?
Troost! Met dat eene wooed wordt het zwaartepunt van de leer van
het hoold veriegd naar het hart.
(God troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht). En om then troost
te kunnen genieten er zalig in te zijn wordt op de noodiakeliikheid
gewezen,, om de gro-nden waar op hij rust, goed te weten. Ik moot kennis
hebben van mijn zon de en eliend'e, (Zalig zijn de treurenden, de armen
van geest, de hongerigen !) : die kennis is niet op zich z elve maar
in verband met de zaligspreking►en reeds een stuk van mijn zsaligheiid;
dan vloeit er van zelf de verlossing uit voort (— zij zullen vertroost,
verzadigd worden hunner is het Kon. -der hemelen) want dit is de
tweede grond van mijn troost: 1k zou mijn ellende niet weten, als God
door Christus mij er niet uit verlossen wilde ; en, als dat zoo is, wat
,
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zal ik dan den Heere vergelden voor zulk een weldaad ; waarmede zal
ik Hem mijn dankbaarheid toonen?
En zbb worden die drie stukken in het leerboek uitgewerkt:
Mijn ellende d.w.z. dat ik van God verbannen ben! door mijn
vnll in het Paradijs onder het rechtvaardig oordeel Gods en uit en
door mij zelf ongeneigd en onvermogend mij te helpen; ook gees
schepsel .daartoe in staat! Gods wet kondigt het aan: „Vervloekt, omdat
ik islet blijf in. wat God door die wet in mijn hart geschreven heeft. Zoo
groot is mijn zonde en ellende! Is er idan geen hoop meer? In mu niet!
Maar ziet, daar komt de Middelaar. En Hij zegt: Gij zoudt niet treuren
over uw zonde, indien Ik er u niet aan had ontdekt! Gij zoudt uw
arrnoede en ellende Wet kennen, indien gij niet den rijkdom mijner genade
had zien blinken. Zalig, zalig, want Ik ben uw Heil ! Gij ongetrooste, ik
zal het voor u opnemen ! Ik heb den vloek der wet voor u gedragen !
Ik heb Gods wet volbracht voor .0 ! Geloolt gil dat? En zoo zijn we
in het tweede deel gekomen, waarin de verlossing wordt omschreven,
die den inhoud van het geloof uitmaakt. Dat geloof nu wat zijn
voorwerp is (Godd'rieeenig) wat zijn inhoud is (de XII artikelen) en
wat zijn vrucht is. („Dat ik in Chr. voor God rechtvaardig ben en een
erfgenaam des eeuwigen levenss") dat geloof wordt in het tweede deel
uitvoerig historisch en toepasselijk uiteengezet. Daardoor leer ik
verstaan, wat Paulus bedoelt met zijn: „Ik ben met Christus gekruist;
met Chr. opgestaan; met Hem gezet in den hemel een plant met Hem
geworden". En, om die groote genade te l-eeren verstaan geloof
is genade! heeft Christus de genademiddelen ingezet: Woord en
Sacrament, om het mij telkens 'in te prenten: Dat deed ik voor u! of
met de termen van den H. C. zelf : „om mu te verzekeren, dat de eenige
offerande van Chr., aan het kruis geschied, min ten goede komt."
En die bem'oeienis dringt mij tot het gebed: ,Hebt Gij dat al voor mil
gedaan, o wat zal, wat mag ik voor U doen, mijn Heere, mijn Heiland?
Leer mij Uwen wil, ik zal daarin wandelen door Uw genade!"
En zoo moet de dankbaarheid het der de deel ons brenggen : het
gebod en het gebed. Het gebod, om te weten welke de wel'behaaglijke
en volmaak•e wille Gods zij ; het gebed, om de kracht en ode genade tebegeeren, ten elude mijn eigen wi 1 te leeren verzaken en Gods wil, die
alleen goed is, zonder eenig tegenspreken, gehoorzaam tee ziin ; opdat
ik mijn ambt en beroep zoo gewillig en getrouw moge bedienen en uitvoeren also de engelen in den hemel doen.”
Ik heb deze ontleding wat uitvoerig willen geven, om jets van het
troostrljke te doen uitkomen, dat den H. C. stempelt tot het leerboek bij
n
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titnememdhek voor onze Geref. jeugd. En men zal moeten erkennen,
dat die glans van troost, waarmee het is overgoten, n4ets te kort doet
aan den logischen samenhang. (Z1e *verder Aant. I).
Gelijk -de zon licht en warmte geeft, zonder dat de eene gave de anddere
in 't minst verzwakt, zoo verspreidt de H. C. licht voor 't verstan^d en
warmte voor 't hart!
En aan dat licM, die warmte hebben ook onze leerlingen behoefte. Ik
hoop aan -het slot nog nader op enkele bezwaren terug te komen, doch
ga liever terst over tot de bespreking van de behand'eling van den
Catechismus. Is deze een juweel volgens Prof. J. Woltjer dan
acht ik de conclusie bij voorbaat gewettigd, dat het niet te verdedigenn is,
hem voor onze leerlingen te verbergen. Zijn dezen er niet rijp voor:
laten wij ze er rijp voor maken ! De tijd daaraan besteed, is goed besteed.
Bij de hiervoor gegeven ontleding van den inhoud heb ik alleen het
stellige gedeelte van den H. C. voor oogen gehad; hot bestrijdende,
polemische deel acht ik voor onze schooljeugd minder noodzakelijk.
Daardoor wordt tevens de stof heel wat beperkt, zonder jets van den
troost te missen.
Uitgevallen zijn 39 vragen. Blijven over : 90 vragen, over 3 leerjaren
verdeeld; terwiji de nummers 1-29, 31-34, 36--43, 65-72 tweemaal

aan de or-de komen. (Zie Aant. II, waar de leersftof voor elke maand
staat aan gegevenm.)
Behandeling van een paar lessen.

Ik kies idaartoe uit: de behandeling van vraag 1, dus de eerste les van
den leersten cursus : Ik stel me hier de kinderen voor, pas in de 4e ' klas,
glanzend van genoegen, dat ze verhoogd zijn en tot de hoogste helft
van de school behooren. Nu zoo worden ze toeggesproken lezen we
Been kleine lesjes meer, maar flinke lessen; nu kunnen we al in den
Bijbel lezen en dat doer we ook elke week nu krijgen ze een
psalmboek en kunnen we zoo maar een versje zingen, al kenuen we 't
niet uit ons hoofd; we gaan de noten leeren uit het Psalmboek; en
daar staat er achter in 't psaimboek nog wat, dat we ook gaan leeren.
Wat? ,Vragen", ja; niet meer zulke jleintjes van een regeltje, maar
flinke van 6 regels soms nog meer zou jullie dat kunnen? Natuurlijk
he, net zoo goed als groote op telsommen en groote deelingen!
We zijn nu niet klein meer!
Niet, dan zal ik je eens geschiedenis
Weten jullie al wat troost is?
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vertellen. (Hier volgt het 9e Exempel uit Jac. Koelmans Plichten, vrij
naverteki).
In Louden zijn een heel ►boel kinderen net zoo oud als jullie, die geen
zelfs geen huffs ; die 's nachts geen bed
vader of moeder meer hebben
die geen letter lezen of schrijven kunnen, die niet weten, door
hebben
die noolt in de kerk komen -- van den
Wien ze geschapen zijn
Heere Jezus nooit gehoord hebben, the leven en sterven als dieren!
Wat doen die kinderen dan, ze moeten toch eten ! En dat moet toch
demand hun geven of het voor ze klaar maken ! Wel, dat gaat heel eenvoudig. Ze kruipen 's morgens uit een oud schip, of onder een brug
vaandaar , en dan hebben ze honger en zijn koud; dan gaan ze naar
een pomp en drinken er wat en dan zien ze van een Bakker een stuk
brood te krijgen of te stelen. Stelen ! Ja, dat doen ze den heelen dag.
Dat leeren ze mekaar. Neen je kunt niet begrijpen hoe 'n ellendig leven
was
ze leiden. Vuil zijn ze, want ze worden nooit gewasschen; en
dat 't nog maar alleen maar ze durven stelen, liegen, vlloeken en alles
wat je maar bedenken kunt en nog veel meer. En {dan lachen ze om hun
boosheid en roemen er op en wedden, wie het meesste kwaad durft doen'!
Zoo was er nu 250 jaar geleden ook zoo'n jongen in d't groote
Louden! die was wel de ergste deugniet van de heele stad en hij was
nog pas 8 jaar ! Die kwam nog at dikwijls bij een groat huis en dan loerde
hij m-aar, of hij Wets kon wegkapen. Nu woonde er in dat huis een man,
die God vreesde. Die zag den jongen dikwijls staan en sprak hem wet
eens aan en dan gaf hij 'm een boterham en soms een stuk kleeren. Maar
als hij dan dicht bij hem kwam, dacht hij : He', wat ruikt dat kind vies!
En zoo vroeg hij hem eens: Waar woon je? Hoe heet je? Maar hij zei:
nergens en ik heb ook geen naam. En geen vader had hij: niemand zag
naar hem om! 0 wat had die mijnheer diep medelij den met hem! Eens
riep hij zijn vrouw er bij en zei : Zeg, v, ouw, zie Bien jongen toch Bens!
Wat zou ik hem graag uit zijn ellende verlossen! Een poosje later
spraken die heer en m evrouw met elkaar af, om hem in huis te nemen.
Toen hij weer aan de deur kwam, werd hij binnen gevraagd. En toen
vroeg die beer hem of hij wel bij hem wil:de blijven. Nu, dat wilde hit
heel graag.
Je begrij-pt, dat hij eerst flink gewasschen en geheel verschoond wend.
Maar nu kwam er voor zijn meester wie was dat? veel werk aan.
Hij begon hem te leeren, wie hij was. En dat er een God was, die hem
geschapen had en dat hij Bien God moest leeren kennen, anders kon
hu niet gelukkig zijn. Nu leerde ons ventje heel andere dingen dan op
straa t: hij zag zijn ellende in en hij zel, dat hij nu pas wist hoe ondeugend
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hij was ; hij zei, 1dat er in heel Londen geen grooter booswicht was dan
hij. Nu begon hij graag te hooren, als er van den Heere Jezus gesproken•
weed, 1dat die gekomen was om te zoeken en zalig te maken, wat ver-loren was. ,Zou die Heere mij ook willen zoeken? Maar dan weet Hij,
dat ik zoo vreeselijk. veel zonde g.edaan heb: o geen mensch weet het!"
En dan ging hij dikwijls in een hoekj a staan . schr eien !
En kort daar!op werd hij ziek, -erg ziek. Hij kreeg de pest! Dat is een
vreeselijke ziekte. (wet eens van gehoord?) En pijn dat hij had! Maar
vindt jullie dat niet vreemd? Hij klaagde nooit over zijn pijn ---- alleen
maar over zijn zonde. En hij dacht : Nu ga ik sterven, en als dan mijn
zonde niet vergeven zijn, dan kom ik in het eeuwige vuur.
Nu kwam er sams een ziekentrooster bij hem, om met hem te bidden.
En -dan vertelde hij lien man, hoe bang hij was voor den dood, omdat
hij niet wist, of de Heere Jezus hem wet zou willen zalig maken. Maar
die heer zei tot hem, dat de Heere Jezus nog veel gewilliger was om
hem te redden, dan hij om gered te worden. Daar was hij blij om. Maar
hij kon het Loch haast niet gelooven. Gelcoven, dat vond hij zoo moeilijk!
Weet je waarom? Omdat hij altijd op zijn zonde zag.
En hij werd nog eager ziek. Die ziekentrooster zei eens tot hem: ,Als
je nu eens beter werd, zou je dan je eigen zin weer doen, en zou je
net willen Leven al's vroeger? Of zou je wel voor den Heiland willen
lij'den, en als ze je er pm 'bespotten of vervolgden, zou je dat kunnnen
verdragen?" En terwijl hij met groote oogen naar de hemel keek, zei
hij : „Ja, met mijn gannsche ziel, met Gods hulp zal ik dit doen."
En toen lag hij een pons heel stil. 't Was net, of zijn ziel op reis was!
Daar sloeg hij opeens zijn oogen op en zei : Waarom houdt it me bier?
(Daar zat een vrouw bij zijn bed). Wet, zei ze, waar won je dan heen?
,,Wel, met die heerlijke mannen mee, die ik gezien heb. En ze hebben
me gezegd, dat ze me a.s. Vrijdag zullen halen". ('t Was toen Woen+sdag!)
En toen 'zijn Meester en diens vrouw bij zijn bedje kwamen, zei hij:
0 wat ben ik dankbaar, dat ge me uit mijn ellende verlost hebt: Want ik
kan Gods goedheid nooit genoeg p rijzen, .dat gij, die mij Loch niet kendet,
mij tot u hebt genomnen ; want anders zou ik gestorven en naar den
duive-1 gegaan zijn en voor eeuwig verdoemd zijn geworden". Die menschen schr,eiden -v an blij dschap, .dat hij zoo sprak. En hij was zoo
getroost, (dat hij geen pijn voelde. Ja, hij sprong soms van blij}dschhap op
en wuifde m-et zijn handen naar den hemel. Hij kon haast niet meer
spreken, maar wat hij zei, dat was om God te prijzen en te verheerlif~ken.
,

,

,

,

268
En Vrijdags lag hij stil en hij vouwde zijn harden samen en zei : In
Uwe handen, Heere, beveel ik mijn Geest. En toen werd hij — net als.
Lazarus door de engelen gedragen naar den hemel.
Then was hij voor eeuwig nit zijn ellende verlost en kon nu ongestoord God danken voor de groote genade aan hem bewezen.
En nu werd hij getroost
je weet wel, toen de
net als Lazarus
rijke man in de pijn was.
Weten Julie nu wat troost is?
Neem dan je psalmboek en zoek eens op, achterop iden Catechismus.
dat is nu het boekje van den eenigen troost! Ziet, ik heb de eerste vraag
met antwoord op bored geschreven.
En denk nu eens aan ors Londensche jongetje !
Eerst was hij
zoo hij meende
zijn eigen meester, want hij deed
wat hij wou : maar toen hij bij 1dien heer kwam, kreeg hij een meester,
dat was zijn heer (baas over hem) en -die nam hem als zijn eigen kind
aan. Dien heer moest hij gehoorzamen, hem dienen, maar die heer
verzorgde hem ook naar lie/warn en ziel: en nu had die jongen
troost, hij was blij dat hij er gekomen was en nu willde hij voortaan leven
met then Neer en vooral toen hij leerde, dat die heer maar een dienaar
was, van zijn waren Meester, den Heere Jezus Christus, zijn Zaligmaker.
En langzamerhand, ook toen hij de pest kreeg, geloolde hij, dat hem
geen haar van zijn hoofd vallen zou, zonder den wil van zijn hemnelschen
Vader en dat hem alle dingen (ook de pest) tot zijn zaligheid dienen
moest. Nu west hij, dat hij nit alle geweld (d.w.z. de macht) des duivels
verlost was en dat ide engelen hem z1ouden bewaren en straks in den
hemel zou den brengen. Ja, de Heilige Geest verzekerde hem, dat hij
het eeuwige leven zou krijgen.
Hoe kreeg hij n.0 +dien troost? Door drie -dingen:
Vooreerst, doordat hij zijn zonde en ellende leerde kennen. En die
leerde hij kennen toen hem de weg der zaligheid al was geweizen ; want
hoe meer licht er in de kamer komt, hoe beter we het vuile stof kunnen
zien!
En dan, doordat hij wis+t, dat de Heere Jezus hem van al zijn zonde
en ellende verlossen kon en verlossen wikle.
En ten derde, doordat hij dankbaar was dat God hem verlost had en
nog meer verlossen iou !
En dan lezen we met hen vr. 2!
Bij het bespreken van de volgende vragen kan tot opheldering op deze
geschiedenfs gedurig teruggewezen worden en zoo krijgen we dan een
concentratie van verhaal en leer: practijk en theorie. En zoo zien ze,
,

,

,

,
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dat de dingen, die bier in den H. C. voorkomen, niet ver en hoog liggen
of geleerd zijn, maar ult de practijk van het levee gegrepen.
Dient dit of dergelijk verhaal om de beginners warm te maker
voor ors troostboek, ook in 't vervolg moet de theorie nauw aansluiten
bij de practijk de practijk, zooals we die b.v. zoo klaar in de Gelijkenissen aantreffen. Bij de behandeling van De Verloren Zoon kunnen de
drie ,sttukken" door -de leerlingen zelf aangegeven worden. Evena ls bij
De Barmhartige Samaritaan kan men bit de gelijkenis van -den Farizeer
en den Tollenaar het verband tusschen ellende-kennis en verlossing zoo
treffend laten mien, vooral in de tegenstelling tusschen de twee bidders;
terwijl het derde stuk er door Jezus zelf wordt bijgevoegd: „Ik zeg u,
deze ging of gerechtvaardigd naar zijn huis meer dan die".
Ook Hebreeen 11, dat heerlijk hoofdstuk, met zijn geloofsleer door
aanschouwin:g, geeft ons rijk materiaal, om in het vijf de leerjaar het
catechetisch onderwijs mee te illustreeren. (Zie Aant. III.)
Eindelijk kunnen we in de hoogste klas ; waar de Kerkgeschiederus ons
nieuwe aanknoopingspunten biedt voor de concentratie van het Bijbelsch
en het Catechetisch onderwijs ; lets dieper ingaan op ide leer der genade-

middelen. Daar dienen we b.v. de beteekenis van de Sacramenten als
teekenen en zegelen -eenigszins te verklaren.
Neem vraag • 73. Die heeft een lastig antwoord, zoo op het eerste
gezicht. Doch wordt het opgeschreven als in Aant. V en VI, dan ziet
het er al anders ult.
Verder kan het aldus behandeld worden.
Na een korte herinnering aan vr. en antw. 66: Wat zijn Sacramenten?*
Heilige, zichtbare waarteekenen en zegelen; wordt nu in 1dezer voege
gesproken:
Door den Doop wordt iets beteekend, d. i. afgebeeld; en jets verzegeld,
d. w. z. boven alien twijfel gesteld. Als b.v. de. Koningin iemand teen
gunst wil toonen of hem wil vereeren, dan schenkt Ze hem een ridderorde, dat is een teeken van haar gunst of eerbied. Maar als die persoon^
die ridderorde ontvangt, hoe weet hij dan dat ze echt van de Koningin
komt? Dat kan hij lezen" in den brief, die er bij gaat. En die brief is
gezegeld met het Koninklijk wapen. Denkt ook eens aan Haman, teen
hij van den Koning verlof kreeg om de Joden nit te roeien. Wat gaf
hem teen de Koning? Juist, zijn zegelring. Dan kon hij al die brieven
merken met het Koninklijk zegel.
Zoo nu is ook de doop een teeken en een zegel. Zie het maar in vr. 73•
Waarom noemt dan de H. C. enz.
pier heb ik het antw . opgeschreven : (Aant. V) :
En zie
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Was mijn voorbeeld van behandeIing voor de vierde klas uitvoerig,
omdat het diende als proeve van inlekiing op ons Catechismus-onderwids; dat voor het zesde leerjaar kon' kort zijn. Voor het vijfde jaar
gaven we slechts eenige vingerwijzingen omtrent het verband tusschen
de Bijbelsche Geschiedenis en den H. C. in 't algemeen, doch wijzen nu
op Aant. IV ; een proeve van verband tusschen Catechismus en leesonderwijs. Ook achten we een behandeling, als in Aant. III, niet ongesch'kt voor een occasioneele behandeling van den Catechismus, b.v. aan
het eind van de behamdeling van het 0. Testament, ook in het vijfde
leerjaar, al korrt char in ones leerplan vr. 19 niet aan de orde.
,

(Wordt vervolgd.)

MAANDKRONIEK.
Het oude jaar. -- Dr. A. Kuyper. -- Salaris-actie. -Nieuwe uitzichten voor 1921. — Studeeren.

St. Sylvester-avond !
Hoe vele staan er mu voor den geest, blijde en droeve, vredige en
stormige avonden van het verglijdend jaar in den schoot der eeuwen.
Nu raast de wind langs mijn luiken, plotselinge regenviagen kletteren
big tusschenpoozen er tegen aan, in de verte ruischt het dofgeweldig in
de hoage eiken om het donkere kasteel.
En in mijn ooren klinkt nog na het gezang in het kieine kerkje: ,Vergeet noolt een van Zijn weldadigheden, vergeet ze niet, 't is God, die
z' u bewees."
En daar zongen de twee heldere stemmetjes mee van de Hongaarsche
meisjes, nit Budapest, de kleine gasten van ons . dorp, hun bleeke gezichtjes waxen over hun boekies gebogen, met 'n trek van blije zelfvoldoening, dat ze mee konden zingen in de vreemde taal. Zingen hun
moeders nu ook?
En daarnaast de jonge moeder met pijn-vertrokken gelaat, die op
cersten Kerstdag haar oudste lieveling zag weggenomen, zij kan niet
zingen, zij heeft het zingen verleerd, totdat God het opnieuw haar zal
leeren.
Het oude - jaar is voorbij met zijn smarten en vreugden, met z'n
emotie's en teleurstellingen, zijn deugden en zonden ; als de andere jaren
was het: val en opstandingg in school en huis. Is er nog herininering van?
wij menschen van een dag, hebben wij macht om de vergrijzende dagen
in onze memorie vast te houden?
Ja, die macht bezitten wij, door oefening moet ze steeds groeien. Weet
gij uw fout van 25 Aug. nog? En uw nederlaaag op 16 Sept.? Uw vreugde
der overwinning op 10 Oct.? Uw sterking des geloofs op 12 Nov.?
Hoe zou ik dat weten, vraagt menigeen, mijn levee is veel te eentonig, en alleen de schokkende gebeurtenissen graven zich diep in het

geheugen : 1 Aug. 1914 dat vergeet ik nooit, maar I Aug. 1915, '16, '17,
'18, '19, '20 is geheel in duistere vergeteiheid verzonken, zelfs de geboortedagen in mijn familie-kring staan mij onduidelijk voor den geest.
Het moest toch niet zijn!
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Een dagboek zou hier veel verhelpen, trouw bijgehouden, zou het ons
doen zien, hoe rijk het schiinbaar eentonig leven is.
Als een ontluikende roos onze dagelijksche belangstelling waard is,
dan zeker het leven en de ontwikkeling van - onze kinderen.
Dat wij niet meer bizonderheden, illustratieve voorvallen in school en
huffs gepubliceerd zien, ik wijt het aan het ontbreken van een dagboek
bij de meesten onzer opvoeders.
Wat zou het een belangwekkende lust van aanteekeningen kunnen
worden, als wij in staat waren in ons P. T. het dagboek van zeg honderd
opvoeders over 1920 gedeeltelijk te kunnen publiceeren. Niet alles! Er
zijn natuurlijk stukken bij, die alleen het oog van den schrijver voorloopig mag zien.
Hoe zouden we ons onderwijs, onze opvoeding daarmee van dienst
kunnen zijn.
Belangwekkend wordt voor velen het werk, als er verstandig over
gesproken en geschreven wordt, we kunnen nu eenmaal weinig uit ons
zelven putten zonder hulp van anderen. Dat is alleen 't werk van geniale
geesten ; zooals : Dr. Abraham Kuyper.
En zelfs dezen hebben een prikkel van buiten noodig, om te worden,
wat ze zijn.
Dr. A. Kuyper heeft het Chr. onderwijs groot gemaakt en het Chr.
onderwijs heeft hem groot gemaakt. Vooral door den strijd om de school
is hij gevormd : lager, middelbaar en hooger onderwijs moeten hier
alle dus genoemd.
Zonder de Vrije Universiteit was misschien nimmer de Encyclopaedie
der Heil. Godgeleerdheid verschenen, het magistralle werk, dat ook den
onderwijzers in sommige gedeelten tot veel nut kan zijn ; zonder den
schoolstrijd was Dr. K. wellicht nimmer Minister geworden.
Merkwaardig, dat er van christelijke zijde bij zijn dood zoo weinig
karakteristieks is geschreven, Mr. Anema's artikel in ,Stemmen des
Tijdds" was 'n totale mislukking, Bronsveld viel mee, maar was heel kort,
de Nederlander mat, de Standaard bleef verre achter den grooten Leider
in dictie en taal, er was in 't algemeen Been plastiek in de ontroering
In Elseviers Maandschrift verscheen een artikel van Mr. P. H. Ritter
over den stijl van Dr. A. K., dat in Been enkele chr. periodiek geevenaard
werd in belangwekkendheid.
Toen ik dat artikel las, zag ik mu opeens weer op de schoolbanken
zitten van onze Normaal-school, en hoorde ik on+zen leeraar in de Ned.
Taal weer met vuur betoogen: ,Wil je je stijl vormen, lees dan de
Standaard en de Heraut". En weer zie ik hem zitten, van de Deputaten-
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vergadering teruggekeerd, nog vol vuur over de rede van den grooten
Leider.
En wij, jongens, meesmuilden wat, nog niet zeer geestdriftig gestemd
voor de politiek. Maar later, toen ik Kuyper eindelijk ,ontdekte", heb ik
vaak aan die exclamatie's van m'n IIeeraar teruggedacht.
En nu weer, nu ik Mr. Ritter lees.
Niet in alles ben ik 'n onverdeeld bewonderaar van K.'s stiji, het
breed-uitgesponnene, het uitputtende van het onderwerp, het intellectueele beeld, verhinderen mij daarin.
Maar met Ritter onderschrijf ik, dat Dr. K. als theoloog recht overeind blijft staan, als het donderend proza van Van Deyssel de gepommadeerde domine's zonder ziel onder hun toga terneerwerpt. Doch laat ik
'n enkel citaat geven als kenschetsing:
,.....Welke elementen Beef t nu de stijl van Dr. A. Kuyper te aanscliouwen?
Hij is allereerst overtuigend door zijn overtuigdheid. In dezen still
begint het betoog, nadat de lezer door het gestelde ten voile wordt overtuigd geacht. Het betoog gelijkt de nadere uiteenzeting van hetgeen men
als het ware reeds te zamen overeengekomen is. Dit stij,lkarakter blijkt
telkens in kieine trekjes, en volstrekt niet alleen in Kuypers polemische
betoogen, maar evenneens in zijne meditatieve en stichtelijke geeschriften,
die, in wezen, evenals zijn staatkundige polemieken, klare, strijdbare
uiteenzettingen zijn.
De voorbeelden bieden zich in rijke verscheidenheid aan in de rijke
verscheidenheid zijner weaken. Het voorwoord tot zijn mneditatien voor
i onggehuwden, getiteld : ,Als gij in Uw huis zit" vangt aan met het
gestelde: „Het huisgezin is de wondere schepping Gods, waaruit geheel
ons menschelijk saamleven zich vanzelf ontplooid heeft." En dan volgt
onmiddellijk : ,Vergelijkt ge dan ook den volkstoestand onder Israel
met dien in Rome en Griekenland, dan springt niets u zoo fier in het oog,
als de veel hooger plaats der eere, die het huisgezin in Israels volksleven inneemt."
Die woorden ,dan ook" verraden het essentieele still-element bij dezen
schrijver. Een niet-Calvinist, zeggen wij bijvoorbeeld een scepticus-vrijdenker, z1ou kunnen twijfelen aan de sohoanheid en heiligheid an het
huisgezin en iemand van een bepaalde historische richting aan de beteekenis van het huisgezin als kiem der maatschappelijke ontwikkeling.
Maar Dr. Kuypers still laat bier den twijf el zoo weinig toe, dat . hii
onmiddellijk gaat concludeeren, en het object zijner verzekerdheid breedere iliustratie geyen.
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„ .... Het axiomatische van Kuypers stijl past zeldzaani gaaf bij zijn
systematisch-didaktisch karakter. Er is een bijna wiskundige klaarheid
in de betoog-constructie en de constructie van Kuypers stiji is immer
betoogend. Nimmer verlaat hij de intellectualistische bouw-orde, nimmer laat hij zich meedeinen op zijn vervoering, nimmer is hij lyrischexclamatief. Dr. Kuyper schrijft in zijn ,Dag,en van goede boodschap"
een verhandeiing over het lied der Kers-tengel ,en, die zingen: ,Eere zij
God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in de menschen een welbehagen." Het thema is, dat de -engelen, in tegenstel+ling tot , de menschen.,
aanvangen met God to eeren, dat datgene, waar wij op 1het Kerstfeest
het laatste mee aankomen, bij hen is het eerst. Niet een verheerlijking
der , van God gezonden hoogere wezens, neen de engelen overwegen en
betoogen : ,Ze hadden zich afgevraagd hoe hun heilige, heerlijke, hoog
gerechtige God dan zuulke goddeloozen zou kunnen rechtvaardigen." En
zoo wordt raisonneerend, verder betoogd.
Nu heeft ook het axiomatische een bizonderen invloed op Kuypers
betoogtrant. Hij kan door dat axiomatische een stellig, kort betoog
geven. Kuypers stijl is gesaccadeerd 1 ), soms lapidair 2 ). Er hieerscht bij.
Kuyper immer een spel van vraag en antwoord, hij vindt zijn kracht
immer in sprekende tegenstellingen. Zijn uitweidingen zijn immer bevestigingen en klimaxen, nooit amendementen of voorbehouden, en treedt
het voorbehoud een enkele maal op, dan wordt het aanstonds vernietigd.
,,.... Naast verzekerdheid, stel^ligheid en een meer concreet-wiskundige,
architecturale dan metaphysische betoogtrant er is geen praeciseering noodig, omdat van de praeciese overtuiging wordt uitgegaan -- vinden, wij als krachten van Kuypers stijl: activiteit, het archaisrne, :de populariteit, de klimax, het beeld, de beknoptheid die niet alleen met des
schrijvers Iapidaire stell-igheid, maar meer nog met zijn activisme samenFhangt.
Kuypers ontroering komt in de klimax tot haar recht. Deze vlijmscherpe intellectualist is niet een on-ontroerde, maar hij heeft zijn ontroering immer in de hand. Nooit verliest hij zich in zijn stijl, nooit verlaat . hij den bodem zijner werkelijkheid.
De klimax sluit op zijn axioma. Hij bezigt, schijnt het, soms het axioma
Om de klimax.
„.... Maar doze werking van klimaxen en, daarmee verbonden, van

-

1) Met schokken.
2)Afgemeten-kort.
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tegenstellingen is niet alleen onderbewuste stijl-bedoeling. Ze is een onmiddellijke _ werking van Kuypers natuur. Wanneer hij zijne aandoeningen of verontwaardigingen nauwelijks bedwingen kan, verschijnt niet,
gelijk Ni andderen, lyrische geexaiteerrdheid 1 ), de schrijver bewaart zijn
korte, saamgedrongen rhythmiek. Niet in het rhythme maar in beelden
en klimaxen komt de stijging der geestdrift uit.
Tegenstelling en climax seven aan dezen stijl zijn gespierde vitaliteit,
maar hij is beeldend als geen andere.
Hoe ver Iigt deze beelding van het modern impressionisme. Het beeld
is hier nooit waarnemingsbeeld of resultaat van verdiepte waarneming,
gelijk bij het impressionisme der tachtigers. Het is altijd gedachte-beeld.
Het beeld treedt hier op als vergelijkingsobject voor de primair-aanwezige gedachte. En dan wordt nauwkeurig de logische ontwikkeling van
dat gedachtebeeld voltooid.
De schrijver ziet zijn ideeen, hij ziet ze verstoffelijkt in zijn geest.
Hij is zoo overtuigd van de daadwerkelijke kracht der begrippen, dat ze
omrniddellijk worden gematerializeerd. En evenals des schrijvers geest
is zijne beelding buitengewoon actief. Zijn voorstellingen. bespringen u,
ze komen dreigend op u af, ge verkeert in een door intellectueele phantasie geschapen nieuwe wereld, waarin ge door tastbare angsten en
-zekerheden zijt omringd.
,.....In tegenstelling tot het neologisme van het modern impressionisme zoekt Kuypers stiji uit het vlak-academische zijn weg naar het
archaIsme. Nieuwe woordvorming uit den schat der historic. Dit archalsme past wonderwel bij de kortheid van zijn stijl, bij zijn actief
verbeelden, bij zijn kernwoorden, die, vaak geheel natuurlijk gevormd,
door hunne plaats in een bepaald verband ' hun werking verrichten. Bij
dezen innerlijk hevig-levende trekt zich de geesteswerkzaamheid samen
in een enkel beeld. Een enkel moment, eon enkel afdoend wooed. Het
archalsme heeft een wereld van mogelijkheden. Het combineert stijibedoelingen. Het kan 'ttegelijkertijd plechtig en 'iron sch zijn. En het geeft
Dr. Kuyper het bindmiddel voor zijn rhythmiek. Een zoo korte, gedrongen mannelijke stijl zoekt naar zijn vrouwelijk complement, zonder zijn
eigenheid to verloochenen. De archaistische uitgang, waar de modernen Kuyper zoo om hiebben beironizeerd, hulpe, trooste is niet anders
dan een natuurlijke verzachting van zijn rhythme die hij in zijn archaisme
verdedigen kon als een stijl-element dat de kracht van zijn woord niet
-
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) Opgewondenheid.
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aantastte. Maar ook blijkt wederom uit dezen vaak voorkomenden vorm
van archaisme zijn- eigenaardige verzekerheid. Hoe staat het archaisme
in dienst van zijne bedoelingen ! Ge moet opmerken hoe Kuyper in zijn
Tractaat over den Sabbath (blz. 7) van Zondagsruste spreekt- wanneer
hij de Zond-agshleiliging van het Calvinisme bedoelt, maar van Zondagsrust, waar hij het begrip aanduidt als een algemeen sociaal programpunt. Wel verre van aanstellerlj te zijn, brengt hier het archaisme een
nuance van begrips-bepaling.
Van het archaistische naar het populaire van Kuypers stiji is maar
een stag. Het archaisme vond hij gemakkelijk omdat hij dacht voor en
door de gemeenschap, waar die archaismen levend zijn. Ze leven in den
kring, voor welken de oude statenbijbel dagelijksch brood is. Maar
Kuyper vertoont in zijn proza overal herinneringen aan de gemeenzaamheid; en het materializeeerend taal-eigen, die in die kringen aanwezig zijn.
Vaak herhaalt hij de voorzetsels als : Uit den diensthuize uitgeleid, in
het lichaam ingedragen, op verschillende plaatsen in Kuypers werk
ontmoeten wij uitdrukkingen als : het hangt alles aan de vraag." Het
grammaticaal net immer zuiver, maar artistiek a(ltijd onovertroffen beeki,
dat de allerkleinste details van Kuypers werk kleur en leven geeft, staat
vlak naast de eigenaardige, kernachtige volksverbeelding, het komt er
uit voort, maar past zich aan aan schrijvers verheven mentaliteit, en
wordt door hem verheven tot een persoonlijke zelfstandige waarde.
Schitterend beeldt Kuyper waar hij een zelfde voorstelling nuanceert.
Nooit is de structuur, nooit is de logica onzuiver. Op blz. 5 van zijn
E voto Dordraceno schrijft hij o.m.: Op het spiegelvlak van ons bewustzijn gaat zich telkens meer afspiegelen (het tweemaal ,spiegelen" geeft
hier als archaistisch getinte formatie bizondere bekoring).
Eerst heeft hij het gehad over lets dat zich op het zilvervlak van het
bewustzijn neerschrijft. Nuancen op een zelfde grondbeeld.
Wij eindigen onze beschouwingen bij een karaktertrek, die met de
allereerst geegevenn karaktertrek nauw samenhangt. Kuyper is aprioristisch stellig, maar die stelligheid verstrakt zich vaak tot lets als een
bevel. Lees den aanvang van het achtste hoofdstuk van ,Ons Program".
,,We aanvaarden de Grondwet, maar om die te herzien. We aanvaarden
ze, en wijl deze grondwet ons beter dunkt dan haar voorgangster, en
wijl het geheel barer bepa-lingen voor ons geen beletsel aanbiedt am haar
te bezweren". Ge gevoelt : dit is een politieke catechismus. Men late alle
oppositie na. Met . deze bevelende stelligheid hangen alle stijl-eigenaardigheden samen, die . ten onrechte, wijl ze persoonlijk zijn, werden gesmaad. Zoo het weglaten van werkwoordsvormen, dat hoofdzakelijk
,

,
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zeschiedt . om de kernachtigheid van het rhythme to versterken. Dit
rhythme uistert zeer nauw, en is zeer rhythmisch. Een grammaticaal
zuivere Kuyper, zonder de germanismen . die Charivarius gispt, ware een
Kuyper die den adem aan zijn eigen stijl ontnam."
Tot zoover dit subliem citaat.
Laat mij er nog jets bijvoegen uit de Encyclopaedia der H. Godgeleerdheid II b.v. blz. 29 de bepaling van wat wetenschap is:
,,een te zijner tijd met noodzakelijkheid opgekomene en steeds
voortgaande drang in den menschelijken geest, om den Kosmos, waarmee hij in organische verwantschap staat, plastisch naar zijn momenten af te spiegelen, en logisch in zijn relatien door te denken."
Dat is werkelijk een bepaling om van buiten te leeren.
Ziehier een karakteristiek van een lyrisch dichter pag. 470.
,,De lyrische dichter zingt niet alleen om te zingen, maar uit drang
naar bevrijding. De golfslag van het in beweging gebracht gevoel is hem
te machtig, te overweldigend geworden. Onder zijn overstelpende blijdschap of meer nog onder zijn verteerende smart dreigt hij te bezwijken.
En nu verheft zich de geest in hem, niet om dit gevoel van Teed of vreugd
van zich af te schudden, maar om met een luctor et emergo het hoofd
weer vrij boven die golven van den oceaan van zijn gevoel uit te steken,
,en of een kruik olie over die kokende golven uit te gieten, dat haar
verheffing bedare, of die golven met -den golfslag van zijn eigen leven
in overeenstemming te brengen en dus te verzoenen, of eindigt met een
kracht,'nit hooger in hem gedaaid, Bien golfs-lag te breken."
En zoo zou er nog veel moois hier te vinden zijn. Laat het ons aansporen tot nieuwe studie, in het besef, dat hier een machtige naar den geest
is heengegaan, bij wiens graf te zingen : Hoe zalig is het volk, dat naar
Uw klanken hoort, een bijzondere rijke en ontroerende beteekenis erlangt.

Then ik op 'n kouden Novemberdag naar Utrecht trok en daar op het
station mime kleine H-ongaarsche gastjes afhaalde met hun magere 'snoetj es, zag ik velen van de ,Vereeniging" optrekken ter protest-vergadering.
Ach, k acme, heb met al zulke protesten voorgoed afgedaan. Tevergeefs poogde ik mijn ziel tot sympathie te stemmen; was het door mijn
bleeke gastjes, dat ik mijn gevoel niet kon laten reageeren in daze richting?
Nu lk ' zoo dicht met de oorlogs-ellende in aanraking kom, is het mu
-
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onmogelijk om niet dankbaar mijn bescheiden deel met een pair kinderen,
uit dd-ellende gehaald, te genieten ; over ,anderen" oordeel ik niet.
De uitzichten voor 1921 zijn niet hoopvol, malaise in de industrie, teleurstelling bij de onderwijzers, ernstige fouten in de onderwijs-wetgeving, een
dreigen d tekort aan personeel, dit alles wijst 'op 'n moeilijk jaar.
Naar moeilijkheden kunnen in Gods kracht overwonnen, er is een geese
van studie openbaar geworden in vele jonggeren, dat is 'n- hoopvol teekeni!
Ons christelijk onderwijs bezit zulke kostelijke beginselen, het heeft alles
voor op het neutrale onderwijs, geloof maakt het leven zoo rijk en kleurig,
• in ons leven is een Maeht, die hoog heft boven 't aardsch, nietige,
Christus
Christus in onderwijs en opvoeding is de kinderen tot Hem te laten komen,
en niet hen te verhinderen. Zoo moet het doel van al onze paed. studie zijn,
om Hem de rechte plaats te geven in de school, en in huis gedachtig aan
het woord van Da Costa:
,

De kinderen gaan u voor in 't kon-inkrijk des Heeren:
Door kinderen wil u God Zijn diepe wegen leeren.
,

St. Sylvester-avond 1920.
R. D.

UIT EN VOOR DE SCHOOL.
In1eiding.
Vrij naar DE GENESTET.
Broeder, die de stukjes leest,
'k Heb gerekend op uw geest.
Zoeke of legge uw oordeel in
't Vluchtig woord den rechten zin!
Zegt ook blad voor blad niet veel,
Kleintjes maken hies 't geheel,
Tal van dichten 't eene Dicht,
Dat uw tijd u stelt in 't licht,
Schildert wat men hoort en ziet
Op ons onderwijsgebied,
En hoe 't staat met menig man
In ons schoolschee Kanaan ;
Welk een geest in onze lucht
Streeft en woelt en zint en zucht;
En de feilen van den dag,
Die men niet bedekken mag.
Schriever heeft zijn plicht gedaan,
Spoort hij u tot denken aan.

A. Een paar ervaringen en een vraag.
Gerrit is een stille jongen; dringt zich op noch bij zijn onderwijzer,
noch bij zijn makkers. Zijn taalwerk is goed, rekenen zeer middelmatig.
Onder de teekenles maakt hij gedwee de figuurtjes, die aan de orde
zijn.
Meester bezoekt ook zijn ouders, 't is maar even een ,aanloopje",
maar 't wordt toch gewaardeerd. Er komt ook. glans op het stille jongensgelaat. Vader komt onder 't praten aandragen met een paar potloadteekeningen van zijn jongen. Een kerk, van buiten gezien, met spitsboogramen, kapellen en zijbeuk, halfbogen en wat ornamentiek. be
andere is een kerkinterieur met pilaren, gewelven, koor, kruisbogen. De
perspectief is goed, voorzoover Meester kan beoordeelen. Gerrit had
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nooit leiding er bij gehad, alleen maar een paar kerken gezien, maar met
zjn oogen, die zochten architectonisch schoon, en zijn hand trachtte het
weer te geven.
,,Och, Meester, zoo'n kerk is zoo mooi," zei de jongen in zijn eenvoud
met een blos op zijn wang.
Meester was verstandig genoeg aan zijn verbazing geen uiting te
geven. Hij was ontevreden op zich zelf en vroeg 's avonds aan een
collega op zijn kamer : ,Waarom kon ik dien aanleg niet ontdekken?"
Een paar weken later.
,,Even bij de G.'s aanloopen. Nelly - was er vandaag niet." Op de
stoep reeds hoort hij muziek en wacht met aanschellen. 't Is een formeel
ensemble : piano en een paar violen. Hij luistert met aandacht, met genot.
Zal hij stoornis brengen door zijn bezoek? De liefde voor muziek overwint ; binnengelaten verwacht hij een geheel gezelschap te zien en
ontmoet Papa, die voor de piano At en zijn drie meisjes, elk met een
viool. Nelly bergt de hare bedeesd weg. Op beleefd verzoek heeft het
concert voortgang en Meester geniet een vol uur lang, en denkt na over
de vraag of 't ook zijn schuld kan wezen, dat Nelly's oogen zelfs niet
schitteren als zijn zangles begint in de school... .
Zou 't ook dienstig kunnen zijn, dat de toegepaste zielkunde onze
onderwijzers meer dan tot dusver voorlichting gaf?
,

B. Ik praat gaarne met Mevrouw B. Ze draagt haar veertig jaar
met eere en haar bijna volwassen dochters dwepen met Moedertje. Zoo
nu en dan gunt ze even een blik in haar zieleleven, een opwelling van
't oogenblik, soms ook een kijkje in 't verleden.
Als veertien-jarige was Meester C. uit de achtste klas haar ideaal.
Haar meisjesziel was vol stille, innige vereering voor den hoogstaanden
man, maar die teedere bloem kweekte ze in 't verborgen : niemand
vermoedde er jets van. Meester C. wel het allerminst, die na een half
jaar vertrok als hoofd naar een der groote steden. 't Kostte haar stille
traiien en 't aureool om 't beeld van den vereerden man bleef.
Vier jaar later stapt ze bij een zomerreisje op de tram en staat plotseling tegenover hem. Is het wonder, dat het onbedorven natuurkind
haar ontroering niet meer beheerschen kan, er ook zelfs niet aan denkt?
Met een alleszeggend : 0, Meester ! grijpt zij met beide handen ezijn rechter. De koele hand wordt teruggetrokken, het koele oog drukt wrevel
uit, wellicht over Bien titel en dat in de volle tram. Mijnheer C. is verkild in het groote-stadsleven.
En het aureool verbleekte plotseling en de teeder gekweekte bloem

-
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stierf daar in die jonge-meisjesziel, maar de bittere herinnering bleef
*schrijnen, nu nog na - zooveel jaren.
De juf uit de eerste klas heeft kiespijn, maar, dapper vrouwtje als ze
is, heeft ze besloten, dat haar kleintjes er niet om behoeven te kort te
komen en al vertrekt door een vlaag soms pijnlijk haar gelaat haar
toon blijft opgewekt en de klas geniet van de mooie bijbelles.
Daa.r valt haar blik op klelnen Jan, die met kinderlijk=droevig oog
voor zich uitstaart en in stilte een traantje wegpinkt. Ze gaat naar hem
toe. Zijn juffrouw komt bij hem en hij hoort haar vragen : Wat scheelt
er aan, Jan? waarom huilt ons ventje? Omdat Juf zoo'n_ pijn heeft.
Heeft ze zich dan toch verraden? Wie helpt haar toch lezen in een
kinderziel? De vragen vermenigvul:digen zich. Maar die dringt ze nu
terug, die zal ze bewaren voor later. Nu moet ze 't ventje troosten.
Ja, wie leert ons lezen in de kinderziel? Of is die wetenschap, die.
gave overbodig? Jezus eischt toch : Zoo gij niet wordt als de
kinderen.....
C. Mag ik ook eens wat schrijven over een paar .... schoolopzieners?
De glazen deur van mijn lokaal is recht tegenover den hoofdingang.
der school. Deze wordt geopend en ik zie het profiel van Mr. S. T.
advokaat en procureur enz., onzen arrondissements-schoolopziener.
Bijna onmiddellijk daarna wordt de kl.ssedeur opengerukt en de man
staat binnen. Een deftig Moh-che .... ! waait over de hoofden der kinderen heen tot in de ulterste hoeken van 't lokaal. Ik beantwoord den
groet en waar ik het doen en laten van Z. E. G. ken, ga ik door met mijn
taalles. Of Z. E. G. ook luistert? ik weet het niet. Zijn oogen dwalen in
regelmatigen gang over de jongens en meis j es. Z. E. G. telt hun aantal.
Eerst het totaal. Dan de jongens, dan de meisjes. Weer hoor ik dwars
door mijn praten heen : Moh-che ! en voor ik 't mij bewust ben is
Z. E. G. bij mijn collega op visite.
Voile 20 minuten later wordt Z. E. G. door 't hoofd der school uitgeleide gedaan. Alle 7 klassen zijn gevisiteerd.
Deze vertooning had stipt tweemaal per jaar plaats.
Een ander.
Reeds op weg naar school had ik hem ontmoet. Zijn . witte vest, jets
zeldzaams op ons dorp, vertelde mij ail van verre, dat inijnheer M., de:
schoolopziener, gearriveerd was. Mijn onderdanige groet werd minzaam beantwoord en met een welwillenden glimlach beloond. Men kon.
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aan alles zien, dat de heer M., hoewel oud-hoofd eener school, zich
seiner. Wiirde bewust was, en gaarne zag, dat het dorp wist, dat Z. E. G:`
het met een bezoek vereerde. Vandaar misschien zijn wandeling door
de straten met de aktentasch onder den eenen arm en den glanzenden
wandelstok onder den anderen. Een klein beetje ijdel was mijnheer M.
wel. Maar overigens?
En dan die aktentasch. Ja, die heb ik wel eens met weer dan gewone
belangstelling een blik waardig gekeurd. Die bevatte ook miu testimonium.
Even na den aanvang der school trad de heer M. mijn kias binnen
en ik wist hem dan voor lien dag mijn gewaardeerden gast. De bijbelles
volgde Z. E. G. met aandacht. Dan trad hij op mij toe en zeide : Mijnheer, 'k heb met genoegen geluisterd, mag ik u nu eens afiossen, en
zullen we dan vender vandaag eens om en om doen?
Natuurlijk werd dit aanbod niet afgewezen en nauwelijks zat de oude
ruiter in het zaal of hij toonde zich in zijn kracht. Mijn aandacht, hoewel
in doel andersoortig, was niet minder geboeid dan die van mijn jongens.
De volgende les kreeg ik de teugels weer in handen en Z. E. G. noteerde. Noteerde al de leemten, die hij met kennersblik had ontdekt
tijdens zijn lesgeven, maar noteerde evenzeer het goede, dat hij opmerkte. En 't maakte mij voistrekt niet zenuwachti.g. Letterlijk in alles
was de man welwillend en ik gevoelde zoo'n dag, wat krachtigen steun
hij hood. Ik vergeleek hem in gedachten bij een arts, die, om de diagnose
te kunnen vaststellen, big de onderschei^dene bezoeken alle verschijnselen
noteerde om ze later te kunnen vergelijken als hij terugkwam.
Zoo'n dag was een dag van spanning, dat is waar, maar men werd ook
geprikkeld om het beste te geven, dat een ionderwij,zer in zich had. 't Was
.4 uuur voor men er aan dacht. Dan voigde de stereotype vraag : Ziet u,
mijnheer, !ndien u lust gevoelt , zou ik nog gaarne een paar minute'n met
u praten. --- Graag, mijnheer. Welnu.... en dan werd in hoogst welwillenden vorm opbouwende kritiek geleverd door een volledig bevoegde. Somas hoorde ik tot slot: Ik zie met genoegen dat u mijn raad van
den vorigen keer hebt opgevolgd. Het resultaat heeft u zeker niet
tele irgesteld?
Eenmaal zei de man ook : Ik wil mijn voorspraak niet opdringen,
mijnheer, maar als u bij uw sollicitatie als hoofd eener bijz. school ook
prijs stelt op aanbeveling van de zijde van het Rijksschooltoezicht, kunt
u op mij rekenen.
'k Heb dankbaar die hulp aanvaard en later ook ingeroepen en niet
tot mijn schade.
,
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Collega's, 'k hoop, dat er onder de nieuwe inspecteur's en *school-.
opzieners vele, zeer vele mannen zijn die handelen en denken als
Mijnheer M. Dan mogen ze wat mu j betreft wel een beet] e - geur maken
met wit vest en aktentasch en wandelstok.
Dat kunnen wij nu toch ook?

D. Min vriend H. is een origineel man.
Paedagogiek en Bijbelstudie zijn z'n liefste vakken. Daarom ook onderwijst hij die beide aan de Normaallessen. En de flinke jongelui zijn
vol geestdrift over zijn onderwijs. Toch past hij niet in het gareel van
den tijd. Hij heeft een wat te grooten vrijheidszin. Als na een kwartier
de opvoedkundeles is nagevraagd en in Bien tijd de Wet ook soms nog
een beurt gekregen heeft, moet de nieuwe leerstof worden toegelicht.
Eerlijk begint hij met de • gewaarwording, waarneming, voorstelling
enz., want het leerboek spreekt er immers van en op het examen wordt
bet gevraagd ; hij geeft overeenkomst en verschil op en tracht het de
leerlingen duidelijk te maken, maar, voordat hij 't zich zelf - bewust is,
geeft hij meer dan gevraagd wordt, zijn oog wordt bezield, zijn toon
warm, de inhoud van zijn betoog wordt gesteund door zijn dege
bijbelkennis, hij geraakt onder de bekoring van zijn onderwerp en de
klas niet minder, hij concentreert beide vakken, zoodat het soms niet te
zeggen is, welk van de twee hij onderwijst; maar de kweekelingen weten het : nu is H. weer in zijn kracht ! Hij heeft ze geheel, iedere zin,
iedere gedachte door hem uitgesproken is als een openbaring voor hen.
Dat is, nu de droge paedagogiek, waarvoor ouderen hen vroeger reeds
bij voorbaat bang gemaakt hebben?
Neen, die voorlichting is reeds lang leugen gebleken. Ze volgen
hun leeraar in zijn vlucht, ze zien 1e paedagogische perspectieven, ze
krijgen indrukken van het rijke en wijde studieveld voor de studeerkamier en van het arbeidsveid voor de -school. Ja, aan dat vak willen ze
zich ook seven, zij ook. 't Heeft hun hart.
Halt ! Jongelui, klinkt het plotseling op gewonen toon, 'k heb me weer
laten gaan. Dat mag ik niet. Jelui moeten nog examen doen.
En het laatste kwartier wordt plichtmatig besteed aan de onderscheidingen en indeelingen van de les, aan de rijen voordeelen van dit leermiddel en aan de nadeelen (2 minder dan de voordeelen !) van een
ander.
Zijn kweekelingen zijn nog nooit met onvoldoende van 't examen
teruggekomen, doch boven een 8 brachten ze 't ook niet.
Wel weet ik, dat de meesten van hen hun eerste liefde voor 't vak
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opvoedkunde niet ontrouw zijn geworden, al is het jeugdig enthousiasme
vervangen door rijpende, warme belangstelling. Die Leidenschaft flieht,
die Liebe musz bleiben 1 )• En 'k moest me zeer vergissen, of ze zijn
reeds of worden lid der paedagogische clubs, die naar ik hoor, hier en
daar worden opgericht.
't Zal mijn vriend H. zeker goed doen als hij 't verneemt.
En mocht ge zelf dit in handen krijgen en lezen, och, amice H., wees
dan niet boos -op me dat ik trachtte buiten je medeweten een portretje
van je te teekenen, maar help mij eens zoeken naar een middel oni
opleiding en examen in harmonie te brengen.
Als we dat middel samen gevonden hebben, worden onze namen in
de toekomst vermeld naast Montessori e.d. Denk je ook niet?....
E. Een meester, die zi/n jongens niet kende.
Zoo, jongens, al terug van de Zaterdagmiddag-wandeling?
Ja, Moe, en we zijn ook nog langs de school gekomen ; die stond.
open ; Meester A. was bezig het lokaal van onzen Meester te versieren;
die is Maandag jarig.
Zoo, dat is aardig. En jelui hebt zeker dapper meegeholpen?
Teen, Moe, Meester A. vroeg ons nets; we hadden 't wel graag
gedaan.

Ben jongen, die zijn meester wel kende.
Mijnheer P. geeft van morgen zijn laatste les voor zijn vertrek.
't Laatste half uur is bestemd voor 't afscheid. 't Hoofd heeft in warme,
waardeerende woorden den arbeid van Mijnheer P. herdacht. Een paar
bestuursleden zijn uit hun druk zakenleven uitgebroken om als deputatie den spijt van het Bestuur uit te drukken over het aanstaand vertrek
en hem Gods zegen toe te wenschen in zijn nieuwen werkkring, dat hij
daarginds met evenveel zegen moge arbeiden als hier.
't Hoofd vraagt : Is er nog een der jongens, die Mr. P. wat zeggen wil?
Piet * komt naar voren, wat bedremmeld over 't ongewone^
Trouwe meester, het spijt ons erg ... .
F. Ik kom in de aanvangsklasse bij onze jonge onderwijzeres. Ze is
een parel van een meiske, 't hart op de tong, impressioniste en vol
ijver voor haar taak. Maar rustig orde houden .... ?
In iederen hoek van 't 'lokaal staat een levend standbeeldje. In den
hoek, waar de kast staat, zelfs twee, aan iedere zijde der kast een.
Onwillekeurig zie ik even omhoog of er ook een op de kast staat.
1

) De hartstocht verdwijnt, de liefde moet blijven.
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Keen, nog Piet. Ze verzinnebeelden zoowat alle gemoedsstemmngeu,
van 'den deemoed der schuldbewusten tot den overmoed van den gait.
Juf leest, denk ik, mijn gemoedsstemming van man gelaat af.
0, mijnheer, zucht ze fluisterend, wat moet ik beginnen, 'k heb geen
hoeken genoeg!
Mijn beste juffrouw, u hebt hoeken teveel !
t?
..........
Ja, juffrouw, toen ik zooveel dienstmaanden had als u nu, was ik
veel slechter. Ik sloeg de jongens, en 1k had, ik schaam me het te zeggen,
ik had soms geen handen genoeg.
Te midden van zoo'n executie naar links en rechts kwam eens mijn
patroon binnen. Een beste man, die nooit te veel zeide. Hij legde zijn
hand op mijn schouder en zei : Goeie vrind, dat hoeft heelemaal niet.
Neem je vast voor en doe het van dit oogenblik af nooit weer, en je
zult zien, dan heb je dat middel ook nooit meer noodig.
'k Heb zijn raad opgevolgd, Juffrouw, van dat oogenblik af en de man
heeft waarheid gesproken. En nu raad ik u in ernste, gebruik geen
hoekjes meer, en u hebt ze weldra ook niet meer noodig. Waarom
?ou het mij wel gelukt zijn en zoudt u niet slagen?
Ja, maar, ziet u, u hebt een baard en ik niet, zegt de schalk.
Ze is geloof ik, een klein beetje trotsch op haar kuiltje in de kin.
Later vond ik nooit weer standbeeldj es en 't kuiltje zou een ultnemende
)nderwijzeres zijn geworden, maar er kwam een, die vond dat kuiltje
riog aardiger dan wij alien samen ... .
A.

.d.

S.!

Aan de mededeeling van de Redactie, opgenomen in ons vorig nummer,
net betrekking tot den inhoud, moet nod - worden toegevoegd dat met
ngang van heden ook een nieuwe rubriek „Uit en Voor de School" is
)pgenomen, waarin iedere maand paedagogische moment-opnamen u t
iet schoolleven zullen worden opgenomen.
DE REDACTIE.

LEESTAFEL.
Opvoedkundige Bibliotheek onder leiding van E d w a r d.
P e e t e r S. No. 1. De opvoeding van den Opvoeder door
-

E d w a r d P e e t e r s. Uitgegeven te Brussel bij Boekhandel Libertas.
Dit eerste nummer rider opvoedkundige bibliotheek zet goed in. Origineel als de Schrijver is in opvatting en uitdrukking zijner gedachten, boeit
het den lever door inhoud en vorm. Allen, die met de opleidiingskwestie
te maken hebben, zullen weldoen, ideze bijdrage te lezen en te bestudeeren. In zijn iaatste hoofdstuk ,Besluit" vat hij zijne gedachten aldus
samen:
,,Een kkleine minderheid der opvoeders heeft, bij 't aanvangen •der
studie, bewust, of meestal onbewust, de roeping tot en aanleg voor het
onderwijs; de groote meerderheid staat er onverschillig tegenover. 't Zijn
deze laatste, die moeten verwarmd worden, die men liefde tot hun
toekomnstig beroep moet inboezemen, en daarom dienen de algemeen
geldende leerwijzen hen tot doelwit te nemen.
De opvoeding der opvoeders dient een voorbereiding, een studie en
een nastudie te omvatten. De voorbereiding geschiedt, eerst door de
verwerving van een voldoende algemeene ontwikkeling, daarna door
het empirisoh vertrouwd maken met het levend materiaal de kinderen
en het doode schoolmateriaal gedurende een kweekelingen-tijdperk.
De eigenlijke studle grijpt plaats in de normaalsclro-len, waar alleen
zouuden mlogen toegelaten worden zij, die ge^durende mins-tens den jaar
de taak van kweekeling tot voldoening van hun schoolhoofd vervuld
hebben. De lleergangen der normaalschool worden tot ;de theoretische
en practische vakstudie beperkt; zij steunen op empirische ervarinng
gedurende den kweekelingentij d opgedaan en vormen den levendmakend
geheel, dat van binnen naar buiten ontwikkeld worth en niet van buiten
,

naar binnen opgedrongen.

De behaal de akte, het verworven diploma, is slechts het bewijs, dal
de onontbeerlijke theoretisch-practische vobrstudie volbracht is, en than
de echte practische studie een aanvang nemen kan. Hier heeft het schoolhoofd om enkel van hem te gewagen een gewichtige rol te vervullen, wil hij de opvoeding der leerkrachten behartigen: hij moet hun
persoonlijkheid vrij laten ontwikkelen, ze bevruchten door onderlinge
,
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.gedachtenwl•sseling, en ze leiden op de baan, die in gemeenzaam overleg
als de vruchthaarste erkennd wordt, steeds rekening houdend met de
.schommelingen, die de levenslijn van den jongen opvoeder as b 'edt.
De nastudd'e van den onderwijzer, die steeds moet voortgezet worden
want in dit vak vooral geldt het dat, wie niet vooru.it gaat, achteruit
gaat —, is gedurende de eer•ste jaren der practijk vooral een practische,
._subjectieve studie, een studie op zijn eigen kinderen
en door de
.ouders--vergaderingen ook op dezer ouders
op zijn eigen klas, op
zijn eigen school ; en die kinderen, die klas en die school moeten een
deel van den man zelven worden ...."
Al deze gedachten, hier in een kort begrip samengevat, werkt de
-schrijver vrij uitvoerig in deze 53 pag. tel-lende brochure uit op een wijze,
die voortdurend de aandacht boeit.
Men behoeft het met den schrijver niet a.ltijd teens te zijn, doch ook
hier geldt het woord y dat de schrijver plaatste aan het einde vary zijn
voorwoord: Du choc des idees jaillit la lumiere. Met het oog op de
reorganisatie onzer kweekscholen order de nieuwe wet mag o.i. deze
brochure niet ongelezen blijven. Wij bevelen de lezing en bestudeering
ten zeerste aan.
-

Ti dschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer, onder bestuur

der docenten van het psycho-logisch en paedagogisch instituut der R. K. Leergangen te Tilburg.
XII jaargang. 4e alevering. October 1920.
,

Reeds eenigen tijd lag deze af.levering van bovengemeld hoogstaand
Tijdschrift op onze leestafel. Thans kondigen wij het gaarne aan. De
inhouud lazen wij met zeer veel belangstelling.
Eerst de historische schets van Dr. Fer'd. Sasser: ,Paedagogiie van
St. Hieronymus", dan het practische stuk opvoedkundige zending van
W. Brom Struick: ,Opvoeding van de Javaansche Vrouw", vervolgens
een fijne studie van P. Gervasius : „De Psychologie der bekeering" eneindelijk een echt practisch stuk van Fr. S. Rombouts, „Taalpsycholo.g^iese en Taalmetodiese opmerkingen" naar aanleiding van een ingezonden stuk van A. de Jager over zijn taalbeschouwing.
En aan 't slot een Tijdschriftenschouw, die reeds op zich zelf schatten
waard is en waarin ieder iets kan vinden van een studie, waarin hi)
belang stelt. Van harte bevelen wij dit o.i. zeer h oogstaande Tijdschrift
aan bij allen, die gevoelen- voor de studie van psychologie en paedagog^iek•
-
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Handleiding voor psychologisch Onderzoek op de School door
D r. R. R o e I s, lector in de experimenteele psychologie
aan de Rijks-Universiteit te Utrecht en J o h. v. d. S p e k,
geneesheer aan de W. A. Hoeve te Den Dolder, met 7 afb.
en 12 figuren.
L. C. G. Malmberg, Nijmegen 's-Hertogenbosch Antwerpen. f 3.—.

,n leer practische hiandleiding voor alien, die zich interesseeren voor
de experimenteele psychologie. 'n Uitstekende Bids voor ode onderwijzers,
die zich voor hun leerl-ingen inspannen om gaven en talenten to ontdekken,
en te ontwikkel-en of afwijkingen te constateeren. Met groote zorg zijn
die verschil.lende tests gekozen en ide namen der schrijver,s zijn er ons
bore voor, dat hier h-et echt wetenschappeiijke gehuwd is aan het meest
practische. Daarom van harte aanbevolen.
K. v. d. B.
,

Montessorianisme. Uiteenzetting en kritiek door F r. S.
R o m b o u t s, Leeraar aan de kweekschool voor Fratersonderwijzers te Tilburg, met een Ethische beschouwing
over Montessori door G. L a m e r s, S. J.
Uitgever L. C. G. Malmberg, Nijmegen—'s-Hertogenbosch—Antwerpen. 1920.
Reeds langer dan ons lief was, bleef bovenstaand werk, dat als
deel VII in Malmberg's Paedagogische Bibliotheek verscheen, onbesproken. Doordien echter het Montessori-vraagstuk van zeer hoog belang
mag geacht worden voor de toekomst van ons onderwijs, is de ver-schijning van dit kostelijk werk ons een oorzaak van vreugde. Reeds
enkele jaren geleden maakten wij kennis met de Montessori-methode,
doch veel bleef ons onduidelijk.
Fr. Rombouts is echter in dit vraagstuk wet de „right man in the right
place", want met een helderheid boven onzen lof en een nuchteren blik,
die weldadig aandoet, laat hij u M. zien in heel haar openbaring. Wie
wat van haar wit zien en haar goed leeren kennen, moet zich dit vlot
en pittig geschreven werk aanschaffen en van het begin tot het einde
leest hij met groot genoegen, at zal hij niet op alles ja en amen zeggen.
Reeds de Inleiding is lezenswaard. Hierin geeft de schrijver en over-
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Het trof mij, dat ook hierin de aanzicht van de litteratuur over M.
dacht werd gevestigd op de ,gevoelige periode", een der meest karakte-ristieke punten uit het M.-systeem, gelijk onlangs een Hoogleeraar in de
biologie, met wien ik M. besprak, mij op deze belangrijke factor in de
opvoeding van het kind met alien nadruk wees en daarin ook de groote
De schrijver verklaart tevens, waarom van Kawaarde van M. zag.
tholieke zijde de aandacht op M. werd gevestigd
vooral na den
al geeft hij toe, dat hij „M.'s leer
apostolischen zegen van den Paus
en stelsel gewikt en gewogen heeft met het ernstig streven het goede
er uit naar voren te brengen, al wenschten wij natuurlijk allerminst de
kritiek het zwijgen op te leggen."
Nu de schrijver heeft de kritiek niet gespaard en haar filosofise dwalingen, gewaagde sententies, overdrijvingen en tegenspraken niet over
het hoofd gezien en glashelder aangetoond.
Maar toch in en bij alles heeft hij ook gezocht naar M.'s bedoeling
en het komt ons voor, dat de schrijver daarin uitnemend geslaagd is.
In dat oordeel sta ik niet alleen, maar meerderen, die tot oordeelen
bevoegd zijn op dit punt, stemden daarin geheel met mij overeen.
Alle lezers van ons Paed. Tijdschrift raad ik ten zeerste aan, dit werk
te lezen, te herlezen en te bestudeeren. Dat het van Katholieke zijde
komt is Been bezwaar, veeleer voor ons een aanbeveling, omdat we
weten, hoe juist in onzen tijd van die zijde tal van geleerde en alleszins
bekwame mannen zich met een ijver en nauwgezetheid boven onzen
lof op de studie der Paedagogiek en hare hulpwetenschappen toeleggen.
De lust zou ons bekruipen talrijke citaten uit dit prettig geschreven
werk, waarin de humor niet ontbreekt, aan te halen, doch dan zouden
wij to . veel ruimte van ons Tijdschrift in beslag nemen. Om echter de
lezers eenigszins op de hoogte te stellen van den inhoud en daardoor
hun belangstelling te wekken, nemen wij hier de inhoudsopgave over:
INHOUD:
Ter inleiding.
I. Wie Montessori is en wat men van haar gemaakt heeft.
1. Montessori, haar persoon en haar werk.
2. Verdacht Montessorianisme. ('n Mooi stuk ! )
II. Montessori als onderwijshervormster.
1. Wat is 'n Casa dei Bambini?
2. M.'s ontwikkelingsprinciepen.
a. Zelfopvoeding.
b. De natuur basis en richtsnoer.
C. Vrijheid.
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3. M.'s materiaal.
4. Methodische opmerkingen. Het stiltespel.
5. De vakken van lager onderwijs bij M.
De voorbereidende schrijfoefeningen.
De voorbereidende dikteer-oefeningeti.
De schrijfexplosie.
De overige leesoefeningen.
Het aanvankelijk rekenonderwijs.
III. De beteekenis van M. voor de opvoeding van het jonge kind.
IV. De betekenis van M. voor het verdere onderwijs.
V. Een ethische beschouwing over M.
Wat M. - ontdekte.
Arbeid en vrijheid.
Tucht door vrijheid.
Onbeloond en ongestraft.
Wie Naar niet begrepen.
Besluit.
Van harte stemmen wij in met de volgende zinsnede op pag 182.
,,Zonder nu reeds te durven en te willen beweren, dat met de Montessori-methode het ware gevonden en het laatste woord op het gebied
van opvoeding en onderwijs gesproken is, zijn wij toch van meening,
dat Dr. Montessori te beschouwen is als 'n vrouw, die jets tot de wereld
te zeggen heeft, die niet onderschat moet worden en die men zeer zeker
niet zonder schade voor onderwijs en opvoeding kan negeren ; 'n vrouw
met wier denkbeelden men wel zal doen rekening te bouden."
De prijs van dit werk is f 3.40.
K. v. D. B.

DE HEIDELBERGER ALS SCHOOLBOEK,
DOOR

J. A. EIJGENRAAM.
(Yervolg Slot).

Ik besluit met eenige losse opmerkingen.
Bezwaren? We zouden er op terugkomen.
kunnen pas
De taalbezwaren in welk leesboek zijn die niet?
radicaal (?) opgelost worden, indien we eene officieele bewerking van
den H. C. kregen, in den trant van den Flakkeeschen Bijbel (die echter
den een te radicaal, den ander niet radicaal genoeg is !) Tot zoo lang
meen ik u en me zelf het best te kunnen troosten met
het schoolbord
(„zwarte bord"). Een predikant, die mijn referaat had bijgewoond
ik
zeg niet : ,aangehoord," want dan had ik er bij moeten voegen : ,,aan
schouwd,” daar ik veel
j• van wat nu in de Aanteekeningen staat „op bord"
had genet
maakte mij de opmerking, dat elk catechizeerlokaal een
,,bord" moest hebben ! WU moesten er nog veel meer gebruik van maken!
Omtrent de ,paedagogische" bezwaren maak ik me voorts niet de illusie,
ze te kunnen wegnemen bij hen, die ze na welwillende lezing dezer bijdrage nog ,bezitten." Er is echter een betere weg.
Niet ik heb den Catechismus in onze school ingevoerd. Hij was er was er van ouds. Alleen zag ik, dat men hem er uit won dringen, nu
niet uit ,,beginsel" maar uit ,bezwaar". Welnu, 'ik wilde een practische
poging waxen ' hem te handhaven en zijn verstandig gebruik te bevorderen.
Een veeljarige ervaring zegt mij, dat het kan; dat het moet.
Kan, omdat ik geloof aan de Gemeene Gratie ; moet, omdat 'ik zie
dat ons geslacht van dit erfstuk der Vaderen vervreemd raakt, indien het
er niet in de schooljaren mee vertrouwd wordt gemaakt.
Ik noem het een artikel van mijn geloof in de Gemeente Gratie, dat
wat vroeger het kinderhoofd kon opnemen, het dat nog kan.
Daarop berust het klassikaal onderwijs. Daar zonder zou het gebruik
van lees- en leerboeken
vroeger en elders gemaakt en daar toen geonmogelijk zijn.
schikt bevonden
Welnu, de Historic brengt ons een wolk van getuigen, die zeggen,
-- -
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dat de Catechismus geschikt kan gemaakt worden voor de jeugd; dat
hij met vrucht is gebruikt.
Daarom laat ik nog enkele dier getuigen spreken.
Luther heeft eigenaardige proeven gegeven van zijn tact om het
abstracte in tastbaren vorm te geven ; men zie daarover b.v. Wilhelm
Clock Grundrisz der Paedagogik Luthers, waarin voorkomt de volgende
passage uit zijn „Deutsche Messe," gedeeltelijk ook voorkomend in Prof.
Woltier's „Wat is het doel van het Chr. Nat. Schoolonderwijs?", waaruit
1k hier citeer met aanvullingen tusschen ( ).
Luther wilde, dat de kinderen de geheele som der Christelijke leer in
twee zakies in hun hart zouden dragen ; deze twee stukken zijn : geloof
en lief de. „In het zakje van het geloof zijn twee beursj es : in het eene
beursie is het stuk, dat wij gelooven hoe wij door Adams zonde alien
bedorven, zondaars en verdoemd zijn. In het andere is het stuk, dat
wij alien door Jezus Christus van dit verderf, deze zonde, deze verdoemenis verlost zijn." (In dat zakje doen we vier goudstukken; twee Rijnsche guldens in het eene beursje: Rom. 5 : 18 en Ps. 51 : 7 en twee
Hongaarsche guldens in het andere : Rom. 4 : 25 en Joh. 1 : 29). „In
het zakje der liefde zijn ook twee beursjes: in het eene is dit stuk, dat
wi" ieder behooren te dienen en wel te doen, zooals Christus ons gedaan
heeft; in het andere is dit stuk, dat wij alle boosheid geduldig lijden en
verdragen moeten."
(In het zakje der liefde moeten zilverstukken; in het eene beursje twee
Schreckenberger(s): Matth. 5 : 11 en Heb. 12 : 6).
Men voelt, dat zulke taal niet bestemd is voor kinderen, die den leerplicht ontwassen zijn. Voor schoolkinderen schreef hij daarop zijn klelnen Catechismus, die de kernstukken Gebod, Geloof en Gebed ; H. Doop en
H. Avondmaal omschreef.
In zijn Talelgesprekken zest hij er dit van: ,Daarom behooren wij den
CatechismUs lief te hebben en in waarde te houden, door hem de jeugd
vlijtig in te prenten."
In Bien geest hebben trouwens al de Hervormers gehandeld.
Dat felt heeft ons ontzaglijk veel te zeggen.
Heeft bovenstaand getuigenis betrekking op het Catechismusgebruik
in 't algemeen voor de schooljeugd; wat onzen Heidelberger in 't bijzonder betreft, daaromtrent raad ik, het oordeel te lezen van. Prof. J.
Woltjer in zijn bovengenoemd werk. Ziehier enkele citaten ult den eersten druk:
„Tot het Godsdienstonderwijs op de Christelijke scholen had van de
oudste tijden af, de middeleeuwen door, zooals we gezien hebben, be-
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hoord tot leeren der Tien Geboden, van het Onze Vader en der 12 Artikelen des Geloofs. De scholen na de Reformatie bleven, blijkens de verschillende schoolverordeningen, hetzelfde eischen en daarenboven „de in„zetting des H. Doops, des hoogwaardigen Nachtmaels Christi, het
,,morgen- en avondgebedt, mitsgaders het gebed voor- en na den eeten."
Deze zaken moesten alle kinderen leeren.
„Daar nu de Heidelberger Catechismus de verklaring en de systematische samenvatting van de 12 artikelen, het Onze Vader, de 10 Geboden
en de instelling van den doop en van het avondmaal bevat, was het natuurlijk, dat de verstgevorderde leerlingen dezen catechismus moesten
leeren. De kerk sprak echter daarbij uitdrukkelijk haar verlangen ult,
dat de onderwijzers zich niet met een werktuigelijk van buiten leeren
zouden tevreden stellen, maar de kinderen tot het levendig begrip der
waarheden moesten leiden." Na deze feiten vermeld te hebben en het oordeel der Dordtsche Synode over de methode van catechiseeren in huis,
school en kerk, geeft de schrijver als volgt zijn meening:
„Inderdaad is de waarde van dit heerlijk boekske, ook voor de school,
niet Bering te schatten. Tegenover enkele gebreken uit paedagogisch
oogpunt 1 ) staat zooveel, dat uit datzelfde oogpunt voortreffelijk genoemd moet worden, dat het waarlijk niet te verwonderen valt, hoe de
Christelijke paedagogen der 17e eeuw er zoo hoog mee liepen, maar
veeleer te bejammeren is, dat de Christelijke paedagogen der 19e eeuw
de schoonheid van dit klassieke werk niet beter weten te waardeeren.
Max Goebel zegt er geestig en naar waarheid van, dat het de innigheid•
van Luther, de helderheid van Melanchton, den eenvoud van Zwingli en
den gloed van Calviin tot een geheel heeft samengesmolten."
En na het bezwaar ,,dat hier en daar de vorm boven de bevatting der
jeugd gaat" te hebben afgewezen; ja dat .zelfs als aanbeveling te hebben
geboekt, geeft de schrijver eenigen raad voor het gebruik en besluit zijn
betoog aldus:
,,Bij de behandeling van den catechismus moet juist de paedagogische
taak van den onderwijzer de vuurproef doorstaan. Alleen waar zijn hart
leeft in de hier uitgesproken belijdenis en warm klopt in liefde voor, en
daarom zoekt het tijdelijk en eeuwig heil van de kinderen, kan hem
deze taak wel gelukken," (blz. 77-79 van de eerste uitgave.)
Diende bovenbedoeld betoog om het gebruik te verdedigen van den
Catechismus in de Christelijk Nationale School in het verleden, in zijn
Vijfde Hoofdstuk : Gevolgtrekkingen voor het Heden en de Toekomst
-

,

___3 NJ. „in zooverre als sommige vragen en antwoorden boven de bevatting der kinderen
gean" (bl. 109).
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wiidt de schrijver er weder een paar bladzijden aan. Hij herinnert hoe
de Heidelberger van zijn eerste Duitsche uitgave bedoeld was ook als
model voor de onderwijzers, en oordeelt dan : „jot dusver is hij dan
ook naar het eenparig oordeel van bevoegden niet overtroffen." En
waar vroeger „van de Bijbelsche geschiedenis minder work gemaakt
werd," daar schijnen zoo meent Prof. Woltz er „onze tegenwoordige
Christelijke Scholen ons echter veelal in het andere uiterste te vervallen,
daar zij ultsluitend de Bijb. geschiedenis behandelen, maar het systematische godsdienstonderwijs, de leer, geheel verzuimen. Ook dat is niet
goed, naar 't ons voorkomt. Men houde den middelweg.
De Bijb. geschiedenis is zeker voor de lagere school de meest geschikte vorm van het godsdienstonderwijs, maar in de hoogste kiassen
zou een samenvatting van de leeringen, die uit de Bijb. geschiedenis
voortvloeien, niet ondoelmatig zijn en daarvoor kan de behandeling van
vragen en antwoorden ult den catechismus zeer goed dienen. Men behoeft
hem niet in zijn geheel te behandelen op de lagere school, doch veel
minder nog kunnen wij het goedkeuren, dat men hem geheel buiten sluit.
Zijn de vragen en de antwoorden soms wat moeilijk, die moeilijkheid is
in de meeste gevallen niet zoo groot, dat ze niet door woordverklaring
van den onderwijzer kan weggenomen worden." (blz. 108-1 10.)
Nog twee getuigen wenschen wij te vermelden, Dr. H. F. Kohlbrugge
en Dr. A. Kuyper. Van hen echter geen aanbevelingen ; maar een woord
van hulde en dank zij hun gebracht voor het voorbeeld, ons gegeven : door
den eerste in zijn Vragen en Antwoorden tot verheldering en bevestiging
>>an de H. Catecliisinus; door den tweede in zijn E Voto Dordraceno, een
doorloopende proeve van zijn meesterschap ook in het catechiseeren.
Er is velerlei verschil in de hier bedoelde. werken : het eerste is de H. C.
zelf met ingelaschte vr. en antw. en bepaald voor kinderen bestemd;
het tweede is een breede uiteenzeting van de Catechetische waarheden
voor volwassenen. Maar hoe uiteenloopend ook, beide werken leeren ons
onderwijzers -- hoe we de goddelijke waarheden door voorbeelden
under het bereik der kinderen kunnen brengen; uit beide werken geven
we in Aanteekeningen VII en Vin eenige grepen.
Zie aanteekeningen volgende pagina.

Een overzicht kan in het zesde leerjaar zeer goed met de klas
,,gemaakt" worden. Men wijze op de hoofdverdeeling in Zondag I en
doorbladere met de leerlingen den Catechismus, waardoor ook de onderverdeeling in hoofdtrekken in 't oog valt. (Een sclhoon — rnaar zeer uit-
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overzicht is to vinden in Biesterveld's Het Gereformeerde
voerig
Kerkboek). Men zorge, dat het overzicht overzicht blijve, opdat de syn--

these niet verloren ga. En daar is het ons immers om to doen ! De synthese met de wet als centrale gedachte is de m.i. aangewezene. Immers
wet Gods" komt in elk deel van de H. C. voor (zie vr. en antw. 3, 62
en 91). Men wijze daarop. Ook op teksten als Rom. 7 : 24 en 25 (of, zoo-als Kohlbrugge doet, op Hosea 14 : 3) en op Ps. 116: 2 en 3 (berlumd).
Mooie voorbeelden van samenvatting der stof geeft E Voto blz. 17.
Andere voorbeelden van samenvatting zijn :
Het Paradijs verloren herwonnen -- beloofd.
Het aardrijk vervloekt
„Vrede op aarde"
„'t gezegend aardrijk."
Van God gescheiden -- met God verzoend in God verblijd.
Ii.

Verdeeling der Leerstof
Overzicht.

-Eerste drie leerjaren. De Kern : De X geboden; het Onze Vader;
de XII artikelen.
Laatste drie leerjaren. Planmatige, behandeling van den Catechismus.
Nadere indeeling.
Eerste leerjaar : Gebod V en I. Eerste helft Gebed des Heeren.
Tweede leerjaar : Gebod VI—IX. Tweede helf t Gebed des Heeren.
Derde leerjaar: Overige geboden. De XII artikelen.

Maanden

j Vierde leerjaar

April. . . . . . Vr. 1--3
Mei . . . . . . ..4-6
..
Juni
ft 7, 8, 18
„ 19-21
Juli---Aug. . .
„ 22 (23) 25
September . . .
29, 33, 34
. . ..
October
,,36, 38, 39
November . .
40, 41 1
December .
Januari . . . . i „ 45, 46, 53
56, 59
Februari . . . . i
)

Maart

„

Repetitie: Kern

1 Vijfde leerjaar } Zesde leerjaar I

Vervolgklasso

Vr. 120----122
lde
met
,,123---125
teksten.
(In
,r 126 --129
scholen met
,,1--8
,,9--15
uitgebreid leer„ 16-25
plan kunnen ook
,, 26--28
29-34, 36 de Kernstukken
1 in de aangeleerde
„ 37-43
„ 65-71
tales worden
°pg enorr'eu) .
116, 118, 119 „ 72-75 }

'1 Vr. 50 en 61
,,65, 67, 68
69, 71, 72
„ 86, 88 -- 91
92, 93 (4)
! „ 95, 96, 100
„ 104, 107
109
s „ 111, 112
„ 113, 114

1) In December worden de kerstteksten fonder vr. en antw. 35) in de iaatste dri•
leerjaren geleerd.
2) Men zie voor de vetgedrukte nrs. de volgende aenteekeningen.
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III. ,Christus in 't gewaad der Schrift" (Calvijn).
Voorbeeld van toelichtende analyse op het bord.
Men schrijve, als vr. 18 is opgezegd, vr. 19 aldus op:
V.

Waaruit weet gij dat?

[En nu het antwoord bij stuk j es in de linkerkolom, om achter elk stuk-

je vragenderwrjs de toelichting te geven. Dan zal een kwartier later het
bord ongeveer aldus gevuld zijn :
(Gemeenschappelijk werk !) I
A Uit het heilig evangelie,
hetwelk God zelf eerst
in het Paradijs geopenbaard heeft,

en daarna door de heilige Patriarchen .. .. . .
en Profeten heeft laten
vc r kondigen,

Blijde boodschap — de heele Bijbel : in het
U. T. wordt de Heiland beloofd ; in het N. T.
de belofte vervuld.

Oude Testament
aan Adam en Eva, na den val („Ik zal vijandschap zetten tusschen u (Satan) en deze
vrouw, tusschen uw zaad (de zonde en de
dood) en haar zaad (de Heere Jezus);
(aartsvader) zooals Abraham, Izak en Jakob:
(zieners, boden) zooals Mozes, David, Jesaja,
Micha en niet te vergeten: Joh. de Dooper.
(enkele teksten vragen, niet opschruven).

en door de offeranden

Abels offer ; Noachs offer ; Abrahams off erande (Moria)

en andere plechtigheden
der wet heeft laten voorbeelden,

feesten, zooals Paschen, Groote Verzoendag;

Nieuwe Testament
en ten laatsten door zij{
Geboorte,
lijden, sterven, opstanding, hemelnen eeniggeboren Zoon 1
vaart.
vervuld.
IV. Antwoord 60, het eerste voor het vijfde leerjaar, is vrij lastig
van vorm. Men schrijve het in twee geledingen op boord : de hoofdgedachte links ; rechts ' de inlasschingen. Aldus:
Vr: Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?

298
Antw. Aileen door een
oprecht geloof in Jezus
Christus, alzoo, dat,
(nochtans) God,
mij de genoegdoening,
gerechtigheid en heiligheid van Christus
schenkt en toerekent,

al is het dat mij mijn geweten beklaagt, dat
ik tegen alle geboden Gods zwaarlijk heb gezondigd en Been derzelve gehouden heb en
nog steeds tot alle boosheid geneigd ben,
zonder eenige mijner verdiensten, uit loutere
genade,

evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan, ja, als had ik ook al de gehoorzaamheid
volbracht, die Christus voor mij volbracht
heeft,

aoover ik zulk een weldaad met geloovig hart
aanneem.
Men late de Iinksche kolom (zonder ,nochtans") een paar keer lezen;
dun het geheel door twee leerlingen (A links, B rechts : verschil in toon!),
dan idem door C en D ; eindelijk het geheel door een alleen. Laat men het
ook zoo overschrijven, dan kan men ze de vermaning meegeven, het gedeelte rechts op zachter toon te lezen en op te zeggen bij het leeren.
N.B. Deze aanschouwelijke analyse is tevens ultstekende oefening
in het verstandelijk en schoon lezen.
V. Vr. en antw. 73. Om te laten zien, dat de H. doop teeken en zegel
is, kan men het antwoord in twee dubbele kolommen op bond schrijven
en daarna bespreken. Men zal erkennen, dat het schunbaar ingewikkelde
antwoord zeer goed „leesbaar" kan gemaakt worden en — voor de
haast ,volleerde" leerlingen (laatste maand van het zesde leerjaar ! ) een niet te zware leesoefening is. Zoo gelezen en herlezen, kan het ook
van bulten geleerd worden. Het worde gelezen na het opzeggen van
vr. 72.
Vr. Waarom noemt dan de H. G. den doop het bad der wedergeboorte en der afwassching der zonden?
A. God spreekt alzoo niet zonder groote oorzaak, namelilk,
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niet alleen oft ons daardoor ' maar veel meer, dat Hip ons door
dit goddelijke pand en waarteeken
(
) te leeren,
( ) wil verzekeren, dat
dat,
gelijk de onzui- alzoo ook onze wij zoo waarach- als wij uitwendig
verheid des li- zonden door het tig van onze zon- door het . water
chaams door het bloed en den den geestelijk ge- gewasschen .
Geest van Jezus ` wasschen zijn,
,water
worden.
(
), Christus
weggenomen worden ;
?
(teeken)
(zegel)
Eerst worde de aandacht gevestigd op de hoofdkolommen en leze men
daartoe:
,,....niet alleen om ons daardoor (lets) te leeren," ( = het teeken)
,,maar veelmeer, dat flij ons door dit goddelijk pand en waarteeken
(lets) wil verzekeren" ( het zegel) . En vrage dan: Wat wil de Heere
ons nu leeren; wat verzekeren?
Precies als van vr. 73 kan men de antwoorden op vr. 75 en 79 aanschouwelijk ontleden op bord. (Vr. 79 list buiten ons leerplan doch kan, daar
het antwoord in zijn hoofdgeledingen woordelijk gelijk is aan 73, zeer
goed als opgave dienst doen : ,Zooals ik nu met antw. 73 gedaan heb,
doen jullie nu eens zoo met antw. 79.")
Hier volgt nog de voorstelling van antw. 75.
Vr. Hoe wordt gij in het H. Avondmaal vermaand (d.w.z. geleerd) en
verzekerd, dat gij aan de eenige offerande van Christus aan 't kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt?
Antw. Alzoo, dat Christus mij en alle geloovigen tot zijn gedachtenis
van dit gebroken brood te eten en van dezen drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook belooft:
en ten andere dat
eerstelijk, dat
zijn lichaam zoo als ik met oogen Hij zelf mijn , zfel als ik het brood
zeker voor mij zie, dat het brood met zijn gekruist en den drinkbeaan het kruis ge- des Heeren voor lichaam en ver- ker des Heeren
broken is en zijn mij gebroken en goten bloed zoo (als zekere
bloed voor mij de drinkbeker mij zeker tot het eeu- waarteekenen
vergoten, medegedeeld wige leven spijst des licliaams en
' bloeds van
wordt ;
1 en laaft, •
Christus) nit des
dienaars hand
ontvang en mondeling geniet.
(teeken)
(zezel)
•
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VII. Er is in Kohibrugge's Vragen en antwoorden ter opheldering en
bevestiging van de H. C. een rijke schat van voorbeelden, aan de Bijbelsche Geschiedenis ontleend, maar ook grepen uit het kinderleven, om de
uitspraken te verduidelijken of de waarheden tot de conscientie te brengen. Zoo bii de derde vraag:
(Vr. Hoe erkent gij gansch bijzonder uwe ellende uit de wet Gods?)
Antw. De wet zest : Doe dat, zoo zult gij leven. Ik kan het echter
niet doen; het volbrengen vind ik niet, ofschoon ik ook wel wil; de zonde,
die in mij woont, neemt mij gevangen en sleept mij mede naar haren wil.
Ja, of ik ook al het goede en heilzame van het gebod erken :
hoe meer
inzien ik erlang, dat het er met de wet nauw op aankomt, destemeer
ondervind ik, dat mijn begeerte zich daartegeninzet. Ik kan met de
wet en al mijne pogingen de zonde en hare beschuldigingen niet teniet
maken, niet dooden in mijn vleesch. Hoe vaak ik de wet ook bij de hand
neem, telkens schend ik haar, in plaats van met dezelve ook maar eene
eenige booze gedachte des harten te kunnen bedwingfen.)
Vr. Maar komt dat dan werkelijk wat de wet dreigt, als men haar
niet in alien deele gehoorzaamt?
Antw. Indien God in de woorden der ouders zulk eene macht heeft
gelegd, dat de vloek van Noach werkelijk over Cham en Kanaan gekomen is zoude dan in de woorden der wet niet veel meer kracht liggen,
zoodat haar vloek werkelijk over al de overtreders komt?
Vr. Geef er mij een voorbeeld van uit uw dagelijksch leven, dat gij
de wet verkeerd uitlegt?
Antw. Het is Zondag, het weder is heerlijk, mijn speelkameraad
vraagt mij om met hem eene groote wandeling te doen. Ik vraag aan
moeder of ik mag. Moeder vraagt mij, of ik mijn Psalm voor morgen voor
de catechisatie reeds geleerd heb ; dit heb ik nog niet gedaan, en nu
moet ik daarom te huis blijven. Nu word ik zeer boos. Hier is de
wil van moeder Gods wil en wet; en ik erken mijne ellende, omdat ik
liever zou willen wandelen, dan willen leeren, wat mij voor mijn geheele:
leven nuttig is.
Vr. Geef mij nog een voorbeeld?
Antw. Vader zegt : Laat dat staan, dat kunt gij niet, ik zal het voor
u doen. Nu denk ik, dat ik het wel kan, en bederf het ; ik wil zulks niet
weten, en wil het weder goed maken, en nu bederf ik het nog meer.
En bij de negende vraag:
Vr. Geef muj een voorbeeld uit het dag. leven; waaruit blijkt, dat
God den mensch geen onrecht doet?
Antw. Ik heb als burger van de Staat morgen honderd gulden belas•

,

ting te betalen ; deze honderd gulden heb ik, maar ik kom heden aan een
speelbank, en verspee'l dezelve. No ga ik naar den ontvanger, klaag hem
mijn ongeval, en verzoek hem geduld met mij te hebben, of mu j zonder
betaling te kwiteeren.
Vr. Zal de ontvanger u deze kwitantie geven, zal hij toegevendheid
met u kunnen hebben?
Antw. Neen; aan de wet van den koning, wiens plaatsvervanger hij
is, moet voldaan worden ; hij moet betaling hebben, en kan er geen acht
op slaan, of ik de honderd gulden heb of niet. Ik heb ze gehad. Bij de 63ste vraag en antwoord teekent hij aan:
Vr. Verklaar mij dit door een voorbeeld uit het dagelijksche leven?
Antw. Een arm man wordt door een verjaagd Vorst, die hem voorbij
komt, om een dronk water gevraagd. De arme man geeft hem Bien met
genoegen. De Vorst belooft hem daarvoor een waterrijke bron, met een
pomp, opdat hip. in het vervolg al liet water zonder moeite hebbe. De
Vorst komt weder in het bewind, zendt zijne bouwlieden tot den armen
man; die wijzen hem de 'beloofde bron aan, zetten een pomp daarop,
en bouwen om die pomp heen een paleis, vervuld met alle mogelijke
heerlijkheden. ' Dit heeft hij tot belooning voor zijn glas water. Nu vraag
ik : Geschiedt deze belooning uit verdienste of uit genade?
VIII. En nu raak ik verlegen. Ik zou nog wat uit E. Voto bijbrengen
ten voorbeeld, hoe wij de heilige dingen voor het kinderoog door gelijkenissen kunnen doen schitteren. Maar bier vooral maakt de rijkdom van
keuze verlegen. Haast zou ik alleen dit willen zeggen : ,Collega's, indien
gij nog bezwaren hebt, lees dan een keer de eerste drie hoofdstukken
over en gij zijt bekeerd!"
Of wat dunkt u van deze twee beelden, waarmee de Schrijver het
be'grip : Voo r rekening van Jezus liggen omschrijft?
lo. ,Denk u een kleinen jongen, die eenzaam afzwierf, en een boozen
hond op zich ziet aankomen. Zoolang nu die jongen niemand om zich
ziel en het zelf met Bien boozen hond moet afdoen, is hij in doodsangst.
Want hij kan Bien grooten bandrekel niet aan. De kwade hond
loopt hem om en zal hem bijten. En wat zal hij daartegen doen? Als
hij tegenslaat, bijt de 'hond maar in zijn hand. Maar merkt nu die kleine
knaap op eenmaal, dat zijn vader met een dikken stevigen knuppel in de
hand achter hem staat, ziet, dan slaat opeens de angst van Bien kleinen
jongen in lachende vreugd om. Want niet alleen dat die hond hem dan
niets meer doen kan en vader den hond wel zal toetakelen ; maar nu
slaan opeens de rollen om. Nu is er geen gevaar meer voor hem, dat hij
zal krijgen van zijn vader. In plaats van druk en benauwdheid nu dus
-
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cen gevoel van verlossing en meerderheid. Eerst bang, nu triomfeerend!"
2o. „Het beeld is niet eigenlijk aan de slavernij, maar aan het leenstelsel en het denkbeeld van souvereiniteit ontleend ; een verschil, waar
scherp op dient gelet" ... .
„In de Middeleeuwen heerschte hier het leenstelsel, en ook onze Hervormers waren onder den invloed van dit leenstelsl opgegroeid. Naar
luid van dit stelsel nu woonde de gewone man op het erf van een machtig heer, en deze heer had nu aanspraak op zijn dienst en toewijding,
maar nam dan ook de verplichting op zich om zulk een leenman tegen
alle geweld van vreemden te beschermen. Stond men op zich zelf
of bezat men zeif een kleine macht, dan stond men voor eigen hoofde,
en als er dan een machtiger kwam, dan stond men weerloos, en nooit
ontbrak het aan booze geweldenaars, die zulke weerloozen aanvielen en
opslokten. In zulk een verlegenheid deden deze weerloozen dan meest
aanzoek bij een machtig beer of hij lien onder zijn gebied en onder zijn
bescherming wilden nemen." ... .
En hiermee nu vergelijkt de Catechismus den toestand van een zondaar
buiten Jezus en onder Jezus' hoede," enz.
Ede, 15 Januari 1921.
Naschrift.
Bovenstaande is een verkorte afdruk van een referaat, gehouden op 20 November 1912 in een vergadering van het zesde
district van den Schoolraad (zie het drie en twintigste Jaarverslag blz. 71-73). De leergang is sinds aan de practijk getoetst
en heeft den gebruikers geen aanleiding gegeven, veranderingen
voor te stellen.

DE EENHEIDSSCHOOL.
'De eenheidsschool is door de nieuwe wet op het L. 0. een brandende
kwestie geworden. Tal van vragen doen zich voor, waarop vooralsnog
niemand het antwoorld kan geven. Vo or alle nieuw op te richten scholen
geldt van 1 Jan. of de regel, dat voor de jeugd van 6-12 jaar behalve
godsdienstonderwijs geen andere vakken mogen op-genomen worden,
dan de gewone Hlollandsche vakken en dus geen vreemde
• taal mag
worden onderwezen. •Bovendien is er een schoolgeldregeling, die de
strekking heeft eene algemleene volksschool in het leven te roepen.
Daar de bestaande scholen voor U. L. U. en M. U. L. 0. zich binnen
vijf jaar in hun leerplan aan den nieuwen eisch
geen vreemde taal
in eenig leerjaar lager dan het zevende hebben aan te passers, komen
vragen op als deze : Moet het Fransch reeds nu worden ingeperkt? Moet
het onderwijs in Nederlandsch, R-ekenen, Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Natuurkennis meer worden uitgebrei d? Doch hoe dan met de volks school,
die geen Fransch in het leerplan had en toch steeds in de genoemde
vakken nimmer het peil Icon bereiken van het onderwijs in de overeen^komstige U. L. 0. en M. U. L. 0.-klassen?
Moet de H. B. S. van alle scholen de leerlingen, als ze -de zeside kiasse
hebben dooriloopen, toelaten? Doch welke waarborg is er dan, dat
de toegelatenen ongeveer hetzelfde peil van ontwikkeling hebben bereikt?
Stel een H. B. School heeft drie lokalen beschikbaar voor drie nieuwe
eerste klassen. Er kunnen niet meer dan 75 leerlingen worden toegelaten.
Er komen echter, zeg 100 candidaten met een bewijs, dat ze de zesde
klasse eerier lagere school met vrucht hebben gevolgd er moeten this
25 afgewezen worden. Hoe zal -men deze uitkiezen? Zal het gaan bij
loting? Dat is, -dunkt ons, uitgesloten. lemands toekomst te laten afhangen
Touter van het lot, past wellicht in een communistische staat, doch in
een staat, als de onze, met een Departement van Onderwijs, dat onder
leiding staat van een Christten-Staatsman als Dr. D.e Visser, is dit uitgesioten.
Zal men 1dan afgaan, louter op de cijfers, door het getuigschriftgevende-schoolhoofd verstrekt? Dat zou, zoo mogelijk, nog erger zijn.
Dan toch heeft alleen hij zekerheid zijn leerlingen geplaatst te zien, die
hooge cijfers geeft. Bovendien zelfs afgezien van dezen all-eszins verklaarbaren, hoewel zedelijk niet te verdedigen wedijver, ieder school,

,
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hoof d heeft zijn eigen inzichten, -die zijn waardeeringsoordeelen ten
zeerste beinvloeden. De een geeft een cijfer naar meer oogenblikkelijke
praestaties; de ander vat meer de permanente praestaties in 't oog en
geeft dienovereenkomstig zijn waardeeringsoordeel. Bovendien het
schoolhoofd zal in zijn oordeel mede afhankelijk zijn van het oordeel
van den klasse-onderwijzer. Het kan zeer wel zijn, dat deze door welke
omstanndigheid ook, met dezen of genen leerling op niet al te besten
voet staat, of wel over het geheel weinig sympathie heeft voor bepaalde
leerlingen, of omgekeerd, bijzondere sympathieen heeft en of het een, of
het -ander in zijn cijf ers tot uitdrukking brengt. Zal daarvan de toekomst
van een leerling mogen afhangen?
Men zou als correctief hiertegen kunnen bepalen, dat scholen,
welke leerlingen zenden, die niet voldoen, het recht verliezen tot het
afgeven van toelatings-getuigschriften. Doch — dit correctief heeft het
nadeel, ten iste dat het eerst na eenige jaren begint te werken, als het
kwaad reeds geschied is, ten 2de, dat het niet tegemoet komt aan de
moeilijkheid, dat er selectie moet zijn reeds bij de toelating, als er meer
aanmeldingen dan plaatsen zijn.
Daarbij komt nog, dat met het toelaten op grond van een getuigschrift,
men het verloop van leerlingen, waarover steeds bij de H. B. S. zoo
ernstige klacht vie!, in niet geringe mate in de hand werkt.
Het toelatingsexamen, zooals dit tot dusver werd afgenomen, peilde
uitsluitend aanwezige kennis. Van een onderzoek naar de begaafdheid,
naar den aanleg, was geen sprake. Een groot aantal leerlingen bleek
naar
later niet mee te kunnen.
Hoe zal dit thans worden, nu zelfs het criterium, dat in het onderwijs
in het Fransch school, komt te vervallen. Het aanleeren toch van een
vreemde taal eischt een bepaalden graad van intellectueele begaafdheid.
Niemand zal op een school voor zwakzinnigen het onderwijs in vreemde
talen willen invoeren. Met rekenen en Nederlandsch, om niet te spreken
van lezen en schrijven kunnen zwakzinnige kinderen nog lets goedds
praesteeren. Zelfs staat men soms versteld, hoe keurig velen leeren
schrijven en hoe aardig ze met eenvoudige rekensommetjes, aansluitend
bij het praktische leven, terecht kunnen.
Doch een vreemde taal leeren eischt intellectueele functies, -die niet
het deel der zwakzinnigen zijn. Dat zal, dunkt ons, bij niemand bestriJding vinden.
Nu hebben we met opzet ide zwakzAnnigen genoemd, omdat aan hen
het best kan worden geillustreerd, hoe het aanleeren van vreemde talen,
zoowel als het onderwijs in wiskunde aan het intellect hoogere eischen
,

305
stelt dan de gewone Hollandsche vakken, zooals die op de volksschool
worden onderwezen.
Hoe zal men nu splitsing maken tusschen hen, die zich met een getuigschrift aanmelden, als zelfs de aanleg voor het leeren eener vreemde
taal buiten de sfeer van het getuigschrift valt?
Welke keur. zal men aanleggen, als er leerlingen moeten worden afgewezen wegens gebrek aan plaats?
We legden reeds aan verschillende heeren van het M. 0. deze vraag
voor, doch niemand wist een antwoord.
S.

UIT EN VOOR DE SCHOOL
(Vervolg)
G. Een paar aigeluisterde gesprekken.
Op de speelplaats loopen de dames en heeren heen en weer, en
babbelen gezellig. Ze kunnen 't alien goed met elkaar vinden en 't hoofd
waardeert en bevordert die goede verstandhouding naar vermogen.
-- Viif minuten voor negen verlaat Meester D. uit de vijfde het
groepj a en trekt zich terug in zijn lokaal.
Zie, zegt het hoofd schertsend, Meester D. beschaamt ons alien:
hij betrekt reeds zijn post.
Ja, antwoordt een collega, die Quist van binnen komt, ik zag terloops, dat hij zijn bijbelles overzag.
Welzeker, valt een der dames in, dat is een prijselijk werk, alleen
maar dat doen wij 's avonds!
En 't hoofd was dankbaar voor Bien tik op de vingers, en begreep nu,
waarom zijn rustige bijbelles soms gestoord werd door harde woorden
in de vijfde.
Even later op den stoep voor de schooldeur.
Drie jongens hebben daar hun ,soos."
Zeg, daar slaat het al negen uur en de meesters gaan nog niet
naar binnen.
Ja, die hebben 't tegenwoordig zoo druk met praten.
Waarover?
Nou over 't geld. Ik hoorde zeggen, dat ze nu evenveel verdienen
als de meesters van de openbare school.
Dan zeker onze meester uit de vijfde niet, want die is nog even
nijdig als vroeger. Je kunt nooit jets goeds bij hem doen.
Toen ik beide gesprekken gehoord had, zocht ik naar causaal verband.
'k Weet niet of conclusie trekken me hier paste.
Maar wat ik wel leuk vond bij die jongens? Dat ze blij moedi gheid
verwachtten bij hun onderwijzers als lets, dat van zelf sprak.
Jammer dat een geheele klas niet in die vreugde mocht deelen.
Maar wie weet, wat nog gebeurt. Misschien leest Meester D. dit zelf
ook, en dan kon het ivezen ..... .
,
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H. 'n Solllcitatie
'k Heb naar S. gesolliciteerd, zei ik tot mijn aanstaande, en als ik 't
mocht krijgen, dan gaan we toch samen, Truus?
Ze bloosde, toen ze mU toeknikte, en haar oogen schitterden.
Daarom liet ik er wereldwijs op volgen:
Laten wij er maar niet te vast op rekenen, 't kon nog bitter tegenvallen. 'k Moet me eerst nog eens presenteeren bij een paar invloedrijke
personen.
En ik ging.
Allereerst naar den voorzitter. Natuurlijk, dat zou ik toch gedaan
hebben, at was het mij niet aangeraden door het vertrekkend hoofd.
Hij was een industrie-el van den ouden stempel, kl@ek van bouw, eenv'oudig van gewaad, met de rustige zekerheid van een maatschappelijk
en geestelijk ,gevestigd" man.
Ik werd zeer hoffelijk ontvangen. Al dra waren we in een ernstig
gesprek gewikkeld, en toen ik drie kwartier later vertrok, wist 1k, dat
de man mijn wereld- en levensbeschouwing kende en ook de intieme
verhouding tot God was niet onbesproken gebleven. Ik was gewogen
en niet te Licht bevonden. Een goede raad werd mij bij 't afscheid
nemen althans nog meegegeven: Bezoek ook onzen secretaris, die uw
komst zeer op prijs zal stellen. Zeg er maar bij, dat ik u zond.
Ook daar bij den krassen 84-jarige een gelijke welwillende ontvangst en een onderhoud van een half uur, dat over dezelfde zaken
liep als het voorgaande.
Doet u mij het genoegen, en vertoon u even bij al de vijf andere
bestuursleden, mijnheer, hier zijn hun adressen.
Of mijn papieren in mijn oog stegen ! Ik had er den ganschen namiddag voor over, en maakte bij ieder een kort bezoek. Bij allen dezelfde welwillendheid. Alleen de laatste, een eenvoudig schoenmakersbaasje glimlachte wat eigenaardig en zei : Och, mijnheer, 'k . vind het
aardig van u, dat u komt, maar 't is geheel overbodig, want, ziet u,
Mr. B., onze eeerste onderwijzer solliciteert ook en dien flinken man
kunnen we niet passeeren. 't Is jammer, U is dde negende al.
Ik dankte den' eenvoudigen man voor zijn oprechte mededeeling en
had alleen maar spijt, dat 1k hem niet eerst de eer van * een bezoek had
gegund.
Bij mijn patroon teruggekeerd, vroeg ik hem, wat die menschen aanleiding kon seven tot dergelijke handelwijze.
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't Komt nog sporadisch voor, was het antwoord en u is er in S. de
dupe van geworden, - maar 't is
machtswellust.
Dit gebeurde voor ruim 20 Saar. Nu zijn de menschen verstandiger
geworden.
Natuurlijk werd Mr. B. benoemd en ik gevoelde niet de minste - afgunst. En Truus ook niet.
I. Naar aanleiding van ,Deemoed."

Wij worden wel eens pedant genoemd, niet waar? En .'t is goed,
geregeld les te krijgen in ootmoed, ook al maken we ons niet op in 't
oog loopende wijze aan pedanterie schuldig.
Welnu, die lessen kunnen we nemen bij onze kinderen. Dagelijks.
Maak u maar tot stelregel bij iedere mondelinge les steeds na te vragen
(heden ten dage noemt men dat deftig : een enquete instellen) naar
hetgeen werkelijk door uw klas begrepen is, en hoe uw leerstof in de
hoof dj es en hart] es wordt verwerkt.
Volgens de paedagogische wenken in uw leerboek over paedagogiek
moet ge het toch al doen, om „de leerstof te doen beklijven" en om „het
verkeerde en scheeve in de voorstellingen en begrippen recht te zetten",
niet waar?
Goed, doe dat dan ter wille van de kinderen, maar doe het ook voor
u zelf.
Ge hebt daar gestaan, is 't zoo niet, in de vaste overtuiging, dat ge
het onderwerp goed hebt behandeld, trouwens, dat moest ook wel, ge
doet het al zooveel jaren.
Waarom zoudt ge het niet kunnen doen? Goed kunnen doen?
Zelfbewustzijn bij ons werk is noodig en goed.
Maar deemoed niet minder.
Als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
En, mijn waarde collega, houden we ons dan dagelijks, een oogenblikje maar, den spiegel voor, Bien de antwoorden der kinderen ons
bieden, dan zien we de werkelijke waarde van ons onderwijs.
Want u is het toch met mij eens : niet hoe mooi wij het gezegd hebben,
maar wat de kinderen van ons onderwijs verwerken en hoe ze dat
doen, dat bepaalt de wezenlijke waardij van onzen schoolarbeid. Wat
valt dat bitter tegen!
En dan gaat het u als mu, dat weet ik zeker. Dan, 't is pijnlijk voor
ons zelfgevoel, dan moeten we eigenhandig breken aan dat tempeltje
van ons Ik. Maar geestelijk winnen wij er bij, en de klas wint er bij.

--- Laat . ons vasthouden aan 't woord van twee hoogstbetrouwbare
paedagogen:
-- Onze Heiland zeide : Nog vele Bingen .' heb Ik u te zeggen, doch
ge kunt die nu niet dragen. — En wij zouden ze de kinderen toch
opleggen?
— En Paulus : Weest mijn navolgers, gelijk ik van Christus. 'k Heb
u met melk gevoed en niet met vaste spijze, omdat gij toen niet vermocht, ja, gij vermoogt oak nu nog niet.
0, die vaste, onverduwbare spijze, die wij zoo vaak geven, wat al
kostbare tijd gaat daarmee verloren en wat al kostelijke arbeidslust
bij onze kinderen!
Hoor, Paulus heeft nog een woord voor ons:
Zoo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander.
-

Maar, zal ik dat telkens doen, dan verlies ik zooveel tljd, hoar ik
zeggen, dan moet ik me zoo beperken.
Juist, waarde collega, en in de beperking toont zich de meester.
Onze Heiland wist zich te beperken en Paulus deed het Hem na.
Nu is het onze beurt.
Morgen te beginner.
U

MAANDKRONIEK.
Dispersio. — Een Christelijke Montessori Ver. — Een modern
haneboekje. — Christelijke Onderwijzers bij het Openbaar Onderwijs. -- De schoolstrijd verloren ? — „Ik
moet spreken." — Leeraars en Predikanten met hun
,,eischen".

Dit Leven is een dispersio d. i. verstrooiing, zoo heeft een Kerkvader
gesproken. Als hij nu eens op kon zien, dan zou hij misschien uitroepen:
Vita procella est 1 ).
Wij zijn druk, razend druk, wij hebben geen tijd meer, voor niets!
Vergaderingen, boeken, cursussen, clubs, studie, alles is ,doorrenboekie"
geworden, behalve voor de laconieke rmen.schen, die zeggen: je kunt
niet aan alles doen. Als deze conclusie door verstandige keuze en niet
door traagheid is geformuleerd, hell zij den mensch, die hiermee zijn ziel
heeft welgedaan.
Beperking, electie, is het eenige wat 'n doorsnee-mensch met middelmatige gaven, redden kan, wie niet in staat is te kiezen, hij beperke zich
althans, vaoral, wie in de gelegenheid is leeszalen en studie-zalen te
bezoeken, daar kan Borst naar kennis en lees-woede groote schade aanrichten. De beperking kome het eerst uit in: zich hotiden bii zrjn eigen
werk.
Dat is een heele kunst tegenwoordig. Een predikant is in de eerste
plaats geroepen tot preeken, catechisatie, huisbezoek, zelfs al zouden
geheelonthoudersvereenigingen, •ursussen voor dit en dat, vereenigingen
zus en zoo daarbij op de flesch gaan, en een onde-rwijzer leeft in de
allereerste plaats voor de school met wat daarmee samenhangt.
Wie geen tijd heeft voor schoolvergaderingen, zelfs al zijn ze verplicht,
of zich niet geven kan voor de studie van het kind, van de opvoedkunde,
van de leervakken, doet zichzelf en het kind onrecht. Bovendien wie zijn
werk goed verricht, heeft den meesten tijd voor iets annders.
Dat zijn oude waarheden, die steeds weer ver-geten worden.
Verwonderlijk dat in dezen tijd velen nog gelegenheid hebben voor
dispersio in heel anderen zin dan de Kerkvader het bedoelde. Wie de
groote dagbladen eens inziet, om na te gaan, hoe amusant ,de avond door
velen wordt d000rgebracht, zou kunnen denken, dat wij te veel tijd hidden,
,
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Het leven is een storm.
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En er mag met een zucht van verlichting geconstateerd wor-den, dat ons
de'gelijk Christelijk publiek daar tennninste net komt.
Er wordt togenwoorddig veel afge-geven op die brave, Christelijke
burgermenschen, die met hun tij.d niet weten mee te gaann, dien tijd en
de jongelui van dien tij.d, niet begrijpen, maar wie eerlijk de dingen onder
de oogen wil zien, moet toch toegeven, dat er in onze beste Ch risteluke
kringen sober gele efd wordt; dat ,uitgaan", in den zin vin sch-ouwbur.gen
etc. bezoeken, daar nog zeer sporadisch is, dat er trouwens bij een juiste
levensopvatting ook geen gelid voor is, en dat het te wenschen is, dat
het zoo blijve.
Henri van Wermeskerken heeft zijn „Tropenadel" geschreven, en het
wordt elken avond geregeld opgevoer.d. De Telegraaf schrijit van de
opvoering: Gebruld, ;estikt, gegild is er van den lach, en andere bladen
spreken van ,omvallen" van dens lach, daverend gelach en z. Zoo word-en
de menschen opgevoed!
,,Bergopwaarts" heeft ook in G. Schrijver zijn tooneel-criticus op 't
oogenblik, iritstekend als voorlichting voor ons Chr. publiek, het is moo!,
dat een zich voor velen op wil offeren, maar deze critiek zij geen
onbedoelde aansporing, dat ook ons Chrisitelijk yolk in deze richting
wordt geleid, dat loopt op mis lukking uit. Er is dispersio genoeg!
Als wij kunnnen opvoeden -tot soberheid, tot voorzichtigheid en zelfbeheers ching, dan bewijzen we 't Nederlandsche volk den grootsiten
dienst.
Wat Schrijver ons tot dusver van Schnitzler e.a. heeft opgedAscht; is
een aanmaning te meer om uiterst voorzichtig te zijn met dergelijke
zwoele sltukken. Wij winners meer met normale menschen en toestanden,
maar d aarvan nioet het interessante nog ontdekt Nvorden : en dat worth
ti j-d ! —
Tot normale, natuurlijke opvoeding wil ook de Chr. Montessori-vereeniging komen, die op 't punt staat zich te constitue"eren.. Zij stelt zich
voor door studie van deze snelopgekornen richting in de Paedagogiek
het waardevolle van Christelijk standpunt gezien te accentueeren .
In beginsel hebben zich bekende on'derwijsmannen voor het plan. van
oprichting verklaard: Buytendijk, Oosterlee, v. Wijlen, v. d. Berg,
V. Andel, Berkoouwer, Calliber, Drewes, Junkman, Grosheide e.a.
De circulaire zet aanleiding en doel der actie aidus uiteen 1
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Aan alle belangstellenden in het Christelijk
bijzonder onderwUs.
1)

Mevr. Bijleveld—Dake leidt deze actie.
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.,,Het nieuwe tijdperk, dat onder de werking der Lager Onderwijswet
van Dr. De Visser voor het bijzonder onderwijs aanlicht, zal in allerlei
opzicht veel van -de voorstanders van de Chris-teliike bijzondere school
verger.
Nog sterker dan tot dusverre zal het er thans op aankomen, -dat de
Christelijke school in de praktijk toone, dat zij krachtens het beginsel,
waaruit zij leeft, in alles vooraan behoort te staan.
In onderwijzerskringen wordt tegenwoordig min of meer bewust
gezocht naar andere wegen. Men wil meer en meerdoor opvoeding en
onderwijs de krachten en gaven in elk kind gelegd ten voile tot hun
recht doen komen, rekening houdende met -den aar d van 't kind in 't
algemeen en eerbiedigende het eigenaardige in ieder kind in 't bijzonder.
Waar dit zoo is, mag men zeker niet nalaten kennis te nemen van
het streven en werken van Dr. Maria Montessori. Afgeschrikt door
verkeer-de uitlegging en toepassing van haar denkbeelden en door sommige harer eigene uitingen, b.v. in haar eerste boek „de Methode Montessori", verzuimt men haar denkbeelden en vooral haar practijk nader
te bestudeeren en to-opt daardoor gevaar voiorbij te zien, dat haar
methode gedachten en elementen bevat, -die het Christelijk onderwijs
niet onopgemerkt voorbij mag laten gaan.
Zoo liggen in Dr. Montessori's ,vriiheid" en „indirecte tucht" gedachten,
die, volgens de meening van ondergeteekenden, mits nader naar den
eisch van Gods Woord uitgewerkt en toegepast, juist de Christelijke
school ten goede kunnen komen.
De beraadslagingen over dit onderwerp op het laatst gehouden Christelijk Nationaal Schoolcongres toonden, dat er onder een groot deel onzer
Christelijke onderwijzers warme belangstelling bestaat voor hetgeen
inderdaad uit deze methode aan goeds kan worden overgenomen..
Ten einde nu te komen tot eene systematische onderzoeking daarvan
en eene toetsing van hetgeen daarin voor ons, Christenen, bruikbaar en
goed is en daarnevens te bevorderen, dat dit goede, zoo nnoodig omgewerkt of uitgebouwd, in ons Christelijk onderwijs tot zijn voile recht
kome, wenschen ondergeteekenden eene vereeniging te vormen, die
!daartoe de hand aan den ploeg sla.
Het aanvankelijk schematisch gedachte doel is dus, dat er kome eene
Vereeniging, die zich principieel stelt op positief Christelijk standpunt,
en van daar uit de Montessori-gedachte bezie en bestudeere.
Ouders en onderwijzers, mannen en vrouwen van wetenschap en van
praktijk, all-en zullen welkom en noodig zijn, om dit werk te verrichten.
Zal daarbij inderdaad blijken, wat ondergeteekenden meenen te mogen
,

,
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verwachten, dat ten bate van ons Christelijk onderwijs en onze Christelijke paedagogiek hier' elementen van beteekenis liggen, zoo zal daarna
en daarnaast deze vereeniging ook Naar nut kunnen hebben daar, waar
plannen mochten rijpen om op bestaande Christelijke scholen die goede
elementen in praktijk te brengen, of nieuwe scholen op te richten, waar
in dezen geest onderwijs en opvoeding ter hand genomen zullen
worden, enz.
Theorie en praktijk zullen hier hand in hand moeten en op deze wijz.e
kunnen gaan."
Het doel is door studie-kringen dit beginsel meer te laten inwerken
op ons onderwijs en onze opvoeding. Er zijn voorstellen om deze nieuwe
vereeniging met de Ver. voor Chr. Paed. in organisch verband te zetten.
Moge dit zoo gelukken, dat er een rijke zegen voor ons Chr. onderwijs
nit voortvloeit.
Sprokkelmaand. R. D.
,

EEN NIEUWE PAEDAGOGISCHE
VEREENIGING?
In de Maandkroniek komt de mededeeling voor, dat er gestreefd wordt
naar de oprichting eener nieuwe vereeniging op Christelijk paedagogisch
gebied, welke ten doe! heeft „te komen tot een systematische onderzoeking en toetsing van hetgeen in de Montessori-methade voor ons, Christenen, bruikbaar en good is en daarnevens te bevorderen, dat dit goede,
zoo noodig . omgewerkt of uitgebouwd, in ons Christelijk onderwijs tot
zijn voile recht kome."
Hoewel enkele leden der Redactie van het Paedagogisch Tijdschrift
voor het Christelijk Onnderwijs hun instemming$ met' bovengenoemd
streven hebben te kennen gegeven, meennen wij torch de vrijheid te moeten
nemen, te wijzen op een gevaar, dat onzes inziens in het oprich'ten eener
afzondeerlijke vereeniging met bovengenoemd doel schuilt.
De Vereeniging vo-or Christelijke Paedagogiek wenscht *0het geheele
terrein der Christelijke opvoedkunde _ te bestudeeren en de resultaten
hiervan ten goede van het Christelijk onderwijs te doen' komen Dat elke
richting, welke in de paedagogiek opkomt, de belangstelling heeft en van
genoemde vereeniging en van de Redactie van het Paedagogisch Tijd&schrift, is dunkt ons dui'delijk gebleken. Ook de Montessori-gedachte valt
geheel binnen het terrein van beider werkzaamheiid. Wij herinner-en er
aan, hoe door schrijver dezes reeds in 1913 in het Paedagogisch Tijd,

,
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schrift in den 5den jaargang in een tweetal artikelties de aandacht op
het interessantO w-erk van Montessori gevestigd werd. Waarom zou de
bestaande Vereeniging voor Christelijke Paedagogiek niet in staat zijn
te kornen tot „een systematische oniderzoeking en toetsing van hetgeen
in de Montessori-meth ode voor ons, Christenen, bruikbaar en goed is,"
zooals de circulaire zegt?
Hebben we een afzonderlijke vereen iging ges'ticht om te onderzoeken
en te toetsen, wat in de Lig,thart-methode voor ons, Christenen, bruikbaar
en goed is? Moeten we ook niet een vereeniging stichten, om te onderzoeken en te toetsen;, wat in de Dewey-methode, de Kerschensteinermethode of we! de ,werkschool"-methode bruikbaar en goed is?
Wij kunnen niet inzien, waarom een Christelijke Montessori-Vereeniging meer no odig zou zijn dan een Christelijke Ligthart-Vereeniging, of
een Christelijke Kerschensteiner-Vereeniging. Ons dunkt, dat in dezen
tijd . meer dan ooit gedacht moet worden aan verbinding en niet aan
versplintering van krachten. Alleen indien zou blijken, dat 'de bes'taande
Vereeniging voor Christelijke Paedagogiek niet willens of niet bij machte
zou zijn het voor ons, Christenen, goede en bruikbare in de Montessorimethode op te sporen en in ons Christelijk o lderwijs tot zijn voile recht
te laten komen, eerst dan zou er reden zijn een nieuwe paedago gische
Vereeniging met dit speciale doel te stichten.
S.
,
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BERICHTEN VAN DE VEREENIGING VOOR
CHR[STELIJKE PAEDAGOGIEK.
De Algemneene Vergadering der Leden heeft plaats D. V. op Donderdag
31 Maart 1921, te hiouden te Amsterdam, American-Hotel, Leidscheplein,
'S morgens om 11 uur.
De voorloopige Agenda is door het Bestuur aldus vastgesteld:
1. Opening door den Voorzitter.
2. „De Ethiek en de Erfelijkheid" in te leiden door Dr. W. Coen-raad
te Beek. 1
3. „De Paedagogiek van Dewey", in te leiden door den Heer J. H.
Franken te Zwolle.
4. ,Paedag. figuren in de Litteratuur" in te leiden door den Secretaris
R. Dijkstra.
5. Verkiezing van een Bes!tuurslid en Reglements-wijziging. Afgetreden
volgenns Rooster A. J. Schreuder, die niet herkiesbaar is.
6. De Paed. Studieclubs.
7. De vacantie-cursus in 1921.
8. Het Paed. Tij dschrift.
9. Rondvraag en sluiting.
Het is 'geo orloofd gasten te introduceeren.
Wij wenschen en bidden, dat het onzen Voorzitter Prof. Bavinck
vergund mag zijn deze vergadering te leiden, maar wij durven het bijna
niet te hopen, gezien de berichten over zijn ziekte. Moge Gold hem voor
ons onderwijs en voorzooveel meer genadiglijk sparer, en dezen zwaren
slag in Zijn genade nog afwenden.
)

,

,

Deze Agenda is wei zeer beget, maar als er leaden zijn, die verandering
of vermeerdering zouden wenschen, zoo worden zij verzocht dit vbbr
10 Maart aan andergeteekende te mekien.
On►getwijfeld zal deze Jaarvergade ing van bijzondere beteekenis
zijn, nu -de Ver. zóó is toegenomen.
Wij kunnen veilig zeggen, dat ieder, die waarachtig belangstelt in
Chr. Onderwijs en Opvoeding tot ons is toegetreden, dat er nog dagelijks toetreden, wat voor ons het bewijs is, dat h%t onderwijzerscorps
meer dan salarls-actie wit.
') Voorloopige formuleering.
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Het P. T. heeft nu reeds over de 2000 lezers, dit wijst op een actie,
die ook buiten het onderwijs een goeden indruk moet makenn.
Vele Besturen zegden ons dan ook een bijdrage toe; die het nog niet
deden op onze circulaire wekken wij bij dezen nog eens op. Het adres
van onzen Penningmeester is : Maliesingel 67, Utrecht, A. M. C. G.
Knottnerus.
Dankbaar zijn we ook voor het geduld van vele onzer leden, waar de
administratie bij zoo grooten toevloed nog al eens te kort schoot.
Zijn er nog onregelmatighed-en, dan gelieve men ondergeteekende
daarvoor ten spoedigste bericht te zenden.
Wie stukken voor het P. T. geschikt, heeft liggen of daarvoor wil
arbeiden, zende ze gerust op aan de Redactie, bij plaatsing zullen ze
behoorlijk gehonoreerd worden.
Velen vroegen naar een Reglement.
Wij deelen dienaangaande mede, dat het eenigszins gewijzigd moet
worden, op aanvrage zullen wij het echter gaarne toezenden: op de
Algem. Vergadering zal ook een exemplaar verkrijgbaar zijn.
Aan enkele leden wordt bericht, . dat het nieuwe boekjaar met 1 Jam
is ingetreden, zoodat men eerst voor 1922 kan bedanken.
Een enkele beslo-ot daartoe, daar hij met een collega het P. T. Bing
samenlezen.
Dit is een goedkoopere weg, maar voor f 2.50 een heelen jaargang
van het P. T. in bezit te krijgen is toch nog goedkooper.
Temeer als de leden mede het P. T. zoo degelijk mogelijk maker,
zullen de jaargangen een blijvend bezit worden.
En als we de ledenlijst eens nagaan, staan er namen op, die 'n belofte
inhouden.
Moge het blijken, dat de Redactie niet alleen blijft staan, er is stof
in overvloed.
,

,

Bij ons werd het volgende verslag ingestuurd, wij houden ons aambevolen voor sneer!
,Onze club".
't Is 9 uur, 's avonds.
Ik zit gebogen over Roels en v. d. Spek: ,Handleiding voor psych.
onderzoek op de School." De inleiding pakt me.
Er wordt gebeld en ik hoor 'n stem: „Is meneer Donia thuis?"
„Jawel, meneer."
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Gestommel op de trap, 'n tik op de deur en dan mijn anwillig: „Ja!"
,,o van Dam, ben jij het!"
,,Kom ik niet gelegen, je kijkt zoo zuur !"
,,Wees niet flauw, maar ik zat net in dit nieuwe boek."
,,0, dat treft, ik heb 't net uit, nu kom ik er met jou eens over praten.
Ik begrijp niet alles, nu kan jou scherpzinmigheid muj helpen."
,,Wat zijn we complimenteus, vanavond. Je •treft het niet, ik ben net
met de inleiding bezig."
Even stilte, de gaslamp suist gezellig.
Toen zei van Dam op eens : „We moesten een studieclub oprichte ,
't is te gek, dat we nooit eens d-egelijk en ernstig op de zaken in gaan,
Ik snak er soms naar met anderen eens te praten over wat 1k lees op
paedagogisch gebied."
,,Dat idee van je is niet nieuw," zei ik, „het heeft al in 't P. T. gestaan,
dat er zulke clubs zijn."
„Nieuw of niet," antwoordde hij, ,wat zeg iii er van?"
,,Als ik tijd kon, vinden, zou ik graag willen."
,,Och, wat tijd, je doet nu toch ook aan paedagogiek, en 't is jou ,vak"
toch niet. Maar 't hoort bij je werk als Opvoeder. Elke week is er we
een uurtje te vin-den en anders maak je het maar."
,,Maar hoe groot, stel je je voor, dat de club moet zijn?"
,,Hoogst-ens zes, en dan gezellig aan huis bij elk van de leden op z'n
beurt. De gastheer of -vrouw zorgt voor de inleiding en voor de koffie!
Zoo ging het ook op onze Zendingsstudieclub, die, helaas, terziele is."
,,Een inleiding?" schrik 1k op, ,dat kost me te veel tijd."
,,Och wat, om de zes weken! En dan je maakt er geen geleerde studio
van als op 'n vergadering, je best en je excerpeert, dat excerpt -dient
voor de leiding van de discussie. We beginnen b.v. alleen met het boek,
dat je d-aar hebt, samen op die manier door te werken. Dat is toch.
vruchtbaar(der dan alleen, zou ik denken."
Ik dacht na, het plan begon me te lijken.
,,Wie zullen we er bij vragen?"
,,Nou laat es kijken- allemaal lui waar we goed mee op kunnen schieten
asjeblieft. Grootjans, Bos, juffrouw Rpon, en zullen we Ds. Stroasnij•der
ook vragen, die houdt van psychologie."
„coed," zei ik, maar nu hebben we al zes, 2 onderwijzers, 2 leeraar•s,
1 domino en 1 juffrouw, ik zou -toch graag den ve:earts er ,00k bij hebben."
,,De veeartst," schimpte V. Dam, „het wordt geen dierenpsychologie,
man, vraag dan liever Prof. Buytendijk, die .... "
„teen pers•oonlijkheden," brak ik af, ,maar je weet meneer van Drie
,
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is secretaris van onze Schoolvereeniging en heeft veel belangstelling
voor de praktische Opvoedkunde."
,,Nou "k ben er niet tegen, dan zijn er 7, 'n heilig getal. En wanneer
beginnen we, als ze willen?"
,,Vandaag over een week."
Een week later is de P. P. C. (Paed. Psych. Club) bijeen. Allen zijn
gewapend met een exemplaar van Roels en v. d. Spek, dat is de eenige
uitgave voor 't oogenblik, de somma van 13. . En ik houd de eerste
inleiding die me gemakkelijk afgaat, want niemand heeft er nog lets
van ,gezien".
Dat zal de volgende week anders zijn, de discussfe was nu al warm
genoeg. Misschien dat ik later daar iets van vertel.
,

-

We hopen dat het ,voornaamste" ons ook nog eens gemeld wordt,
als de club op dreef is.
R. DIJKSTRA, Secretaris.
Hemmen, Febr. '21.

LEESTAFEL
Malmberg's Paedagogische Bibliotheek. Deel VI. Vrjie uitingen
van een Scho olmeester, door E d w a r d P e e t e r s. 12. .
-

Wie kent Ed. Peeters niet, die tijdens den grooten wereldoorlog zijn
Belgische school in Zeeuwsch-Vlaanderen had en ons in Bien tijd ook
gaf te genieten van zijn echte uit het leven der jeugd gegrepen schetsen?
Was het wonder, dat de Uitgevers van Malmberg's Paed. Bibliotheek de
vraag tot den bekenden paedagoog richtten om enkele dier schetsen uit
te geven? Het begin pakt u reeds. Neem b.v. het eerste : Ter overweging.
,,De paedagogiek, n.l. de ware, de heel-echte, is een kind der ontevredenheid, der. oppositie, ja der fronde. Zoo is het altijd geweest en zal het
altijd blijven, tenzij de menschheid tot stilstand mocht komen."
Met deze aanhaling van Dr. J. H. Gunning Wzn. in Jan Ligthart
herdacht, vangt hij 't bock aan en laat daarop volgen:
,,Dus .... " Verzwegen besluit van schrijver dezes, die at te zedig is om
het neer te schrijven.
Reeds dit inleidinkje teekent den schrijver en doet u met belangstelling
naar zijn werk grijpen.
Eerst handelt hij over „School en onderwijzer", een hoofdstuk rijk aan
rake en juiste opmerkingen, b.v. over de zelfstandigheid van den onderwijzer als opvoeder of over de school als ,practisch opvoedkundig laboratorium" d.w.z., dat , de school de opvoeding behartige, dat zij werke en
leere werken, dat zij zakelijk, practisch weze in die behartiging en in
dat werk. Volgens de schrijver moet de lagere school den mensch als
lichamelijk, zedelijk en verstandelijk wezen vormen, ofschoon het geestelijke hooger stellende dan het lichamelijke, wil hij toch ook dit laatste
tot zijn recht laten komen. In het zedelijke komt hij met den eisch, dat
de school „de kinderen de vrijheid moet leeren en door haar invloed
die vrijheid leeren gebruiken op waardige wijze. In die opvoeding tot
vrijheid zeif moet hij , den kinderen hun plaats in de wereld, hun verhouding tegenover God, tegenover hun medemenschen en tegenover hen zelven leeren kennen, enz. en zegt dan tevens, hoe dit niet moet geschieden.
En de verstandelijke opvoeding moet een kennis aanbrengen wat hem
het best van pas komt, d.w.z. ze moeten leeren leeren ! Zoo zouden
we kunnen voortgaan met citaten aan te halen, doch .... de lezer leze
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zelf en hij zaI niet ophouden, voor dit mooie hoofdstuk uit is. Behartigenswaardig is zeker de wenk op pag 7, als P. Zegt : ,Evenals de geneesheer, de rechtskundige, evenals elk ontwikkeld vakman van welken
aard ook, zijn zij (n.l. de onderwijzers) zedelijk verplicht den vooruitgang van het vak, dat hun een levenstaak is, bij te houden, indien zij
niet willen, dat het vak hun boven het hoofd groeie. Maar niet alleen
het nieuwe moet hun belangstelling inboezemen ; ook het oude, waarin
zij de ontwikkeling zien van de thans overal gekende denkbeelden, waardoor zij behoed worden voor afdwalingen op door de gezonde opvoedkunde veroordeelde Paden, waarin zij wellicht nog uitstekende, doch
over het hoofd geziene raadgevingen, zullen vinden, die niets van hun
jeugdige frischheid, van hun dreigende hedendaagschheid verloren hebben."
En dan waarschuwt hij u voor te veel theorie, ofschoon hij deze niet
veracht. Maar wel zest hij, dat alle theorie op de studeerkamer overwogen, om den eenvoudigen praktijker tot richtsnoer te dienen, met de
grootste nauwkeurigheid aan de eigen ervaring getoetst moeten worden.
Behartigenswaardige wenken geeft hij in dit eerste hoofdstuk voor de
echte practijk. 'n Lezenswaard artikel van den echten practicus, die toch
ook toont de theorie onder de knie te hebben. — Vooral jonge onderwijzers, al sluit ik de oudere niet uit, dienen kennis te maken met het uit de
practijk geboren en wel overdacht artikel. Vooral pag 9, waar hij 't heeft
over de „lagere hoogeschool" en 't „college" geven aan de kleinen en
de noot onder aan de bladzijde, waar hij Montessori's vermaning : ,Laten
uwe woorden geteld zijn," of Jan Holland's ,voor alle dingen moeten
de onbandige monden der onderwijzers gesnoerd worden" mag wel eens
door onze graag pratende onderwijzers gelezen worden.
't Euvel der praatschool mag wel bestreden worden. Gezonde denkbeelden en frissche gedachten worden hier uit den rijken schat van ervaring
en studie geboden.
Het tweede hoofdstuk : Naar Buiten, handelt over de openluchtscholen,
eerste, tweede, derde en vierde rang en is met enthousiasme geschreven. Jammer is, dat er een uitdrukking voorkomt op pag. 18 over Batavus
Droogstoppel, die niet goed door den beugel kan.
Merkwaardig, die vermelding van het schooltoezicht, dat een hoofd
eener school niet toeliet om op een zomerdag in een nabij gelegen
boschje de lessen te laten houden. Hierbij herinnerde ik mu nog uit mijn
jeugd, hoe heerlijk wij 't vonden, als we 't warme schoollokaal uit mochten, om buiten in de schaduw der school onze lesjes te lezen of onze
sommetjes te maken.
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Kostelijk ironisch is dan ook het slot van dit hoofdstuk.
't Is immers toch hetzelfde, hoor ik Batavus Droogstoppel mompelen_
De kinderen zitten hier met open venster, op eenige stappen van het
Bosch. Waarom zouden ze nu juist daar aan' 't bosch moeten gaan. Ik
zie daar Been verschil in.
Ik ook niet, waarde Batavus. Of de gevangene nu in een eel opgesloten
zit, waar licht en lucht doordringen, ofwel, of hij eenige stappen verder,
aan den buitenkant van de gevangenis, zich vrij in de wereld beweegt,
kom, kom, dat is juist hetzelfde!
Dat noemt men in de XXe eeuw: ,Pae-da-go-giek ! "
Behalve het geconstateerde vlekje op blz. 18, een mooi geschreven
stuk, waard *om eens overdacht en betracht te worden.
Met groot genoegen las ik 't hoofdstuk Over Tucht, waar de . schrijver
vaak rake opmerkingen heeft over uit- en inwendige tucht. Hier is de
schrijver m.i. in zijn kracht als stylist. Ieder jonge en menig oudere
onderwijzer en menig lid van 't schooltoezicht moest dit hoofdstuk eens
lezen en ernstig overdenken. Al schuilt er oppervlakkig gezien iets eenzijdigs in de beschouwing, voor den aandachtigen en nadenkenden lezer
ligt hier veel kostelijks voor de schoolpractijk.
'diet minder lezenswaard is het opstel over zelf-werk-zaam-heid. Nog
altiid is onze school te veel de praat-school en te weinig de doe -school.
Welnu, lees deze schets eens en ik houd muj verzekerd, dat menig
,,docentje in de volksschool" zoo langzamerhand z'n fout zal leeren
inzien en .... zien te vermijden.
'n Enl,ele aanhaling volsta ten bewijze van mijn bewering. Op pag. 52
luidt het:
,,Onze kinderen redeneeren niet meer; ze luisteren een redeneering na.
Ze denken niet meer, er wordt te veel voor hen gedacht. Ze werken niet
meer ; ze worden bewerkt. Ze staan op de trappers van de fiets van hun
onderwijzer en laten zich rijden waar hij wil. Zet ge ze zelf op de fiets,.
dan verliezen ze de pedalen en kantelen om."
Geestig en naar waarheld hekelt de schrijver in ,Alle uren een lepel"
de waze splits ing van de moeilijkheden in de leerstof voor kinderen;
en pleit lii i voor een andere inrichting van de ,taf el van werkzaamheden.'
De ervaring, door den schrijver opgedaait om op eene andere wijze de
leerstof met de leerlingen te behandelen, klopt wonderwel met een ge-lilke ervarir g onzerzijds, toen we voor een groote klasse, die van 70 tot
ruim 100 aangroeide, in 3 afdeelingen gesplitst, kans zagen de kleinen,
goed lezen te leeren in ± 6 a 7 maanden, dank zij het ontbreken van een.
rooster voor werkzaamheden.
V

.

•

-
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Maar ach, die officieele bepalingen van hooger hand ! Peeters zet ze
aardig in het zonnetje. De lezer leze en geniete! In het laatste hoofdstuk pleit de schrijver voor ,kleine klassen". Dit is een zeer goed gedocumenteerd stuk en toont des schrijvers groote kennis van wat op
schoolgebied geschreven werd en tevens van een practischen, nuchteren
zin. Volgt nu nog een ,Aanhangsel" over officieele opvoedkunde, waarin
rake opmerkingen gemaakt worden over hetgeen vaak van officieele
ambtelijke zijde over het onderwijs in de school wordt gezegd en als
wenschenswaard wordt geeischt.
We vonden het de moeite waard eenigszins uitvoerig het werk van
collega Peeters te recenseeren en we kunnen dan ook met genoegen tot
de conclusie komen, dat de uitgever aan alien, die bij het onderwijs betrokken zijn, zoowel inspecteurs, schoolopzieners en onderwijzers, een
grooten dienst bewees, dit uitstekende geschrift ter perse te leggen.
Niemand late het dan ook ongelezen. Menig genotvol uurtje zal het hem
bezorgen en ik geloof, dat de arbeid in de school daardoor een goeden
steun zal ontvangen.
K. v. d. D.

HET BEGINSEL VAN MONTESSORI').
Zette een stevige hand al de kraampjes en winkeltjes naast malkaar
van schrijvers en uitgevers, die over en in Dr. Maria Montessori's werk
hebben gehandeld, gewis, wig zagen een heel plein vol van tenten en barakken in allerlei stijl en vorm.
En nu heeft men mij gevraagd om mee mijn geestelijke waar uit te
stallen en U voor te leggen. Toen ik vooraf de straten en pleinen van de
nieuwe Monrtessori-j aarbeurs Bens ging doorwandelen, begreep ik al
gauw, dat ik met mijn getimmert ergens aan het eind van de lange ru
kwalijk wat nieuws zou kunnen toonen.
Dat stel ik mij dan ook niet voor. Gunning's fraaie, ruime tent en Rombouts' hooge huizing trekken met hun gevels aller gezicht en Iokken
seder kooper tot binnentreden. En niet een kwam er uit, of hij prees de
waar en den koopman. En dat was nu enkel nog maar de Hollandsche
afdeeling, waar men ik vergat dat haast ook nog een heele straat
heeft van kleine kraampjes en zelfs een paar straatventers.
Ik had dan ook mijn nooders wel kunnen verwijzen naar het al voile
terrein. Ik deed dit niet. Immers er zijn onder ons nog honderden vrienden, die hun news optrekken, als zij In de verte den naam Montessori zien
prijken boven de houten stad en zich afwenden zonder meer .... Montessori.! ? , .
't Is om eenigen van die te lokken, dat ik Uw noodiging aannam, om
mijn bescheiden huisje te zetten naast en in de schaduw van al de hooge
gebouwen. Op hoop van, zeeen. Maar ik durf nu al te zeggen: U zult bii
mij nets nieuws vinden. Alleen zal ik probeeren in mijn kleine etalage
den boel wat gemakkelijk voor U te schikken.
Veel zal de hoorder ook in mijn winkel missen. De physiologische afdeeling, door Montessori zelf en Culverwell zoo goed verzorgd, is bij mij
ledig; ik ben geen physioloog, ken geen physiologie, noch naar inhoud,
noch naar methode.
Ook heb ik tot mijn spit niet genoeg van nabij kunnen zien en ervaren.
*) Gelezen in de vergadering van het district Rotterdam van „Gereformeerd
Schoolverbaud" op 24 Februari 1921.
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Het hoofddoel van mijn lezing is in hoofdzaak, behalve dat ik u een duidelijk inzicht wil geven, den lust te kweeken bij enkelen onzer jonge vrouwen om dit nieuw paedagogisch geheim van nabij te doorvorschen, tot nut
van onzen kring. Want zulke groote gedachten als die, welke Dr. Maria
Montessori in de paedagogiek invoert moeten bepaald geproefd en
gesmaakt worden, zal men er in al haar diepte over kunnen oordeelen.
Eery ding wil ik reeds vooraf zeggen: ik ben ten voile overtuigd, 'dat die
gedachten dit ten voile waard zijn. En het zal velen onder ons en ook mij
een vreugde zijn, als een of meer jonge vrouwen, die daarvoor aanleg
hebben en roeping gevoelen, in dezen nieuwen wijngaard willen ingaan.
-

Montessori is een Italiaansche, zij doctoreerde in de 90-er jaren te
Rome in de medicijnen en kwam in den weg van Gods Voorzienigheid
terecht bij kranke kinderen en bij idioten. Bij dat werk maakte zij kennis
met de beginselen van Seguin en Itard, twee Franschen, de eerste onderwijzer, de tweede dokter, die beiden onder en voor de idiote kinderen
hadden gewerkt. (Itard was de onderwijzer van „Le sauvage de 1'Aveyron", een idioot, dat tot zijn 12de jaar had geleefd bij de dieren in de
bosschen.)
Montessori werd zelf onderwijzeres van zwakzinnige kinderen ; van
is morgens 8 uur tot 's avonds 7 was zij dagelijks onafgebroken bezig.
Daarna begint voor haar een zesjarige periode van studie in philosophie
en paedagogiek.
En dan groeit in Rome 1907 onder haar leiding de eerste „Casa del
Bambini," Tehuis voor kinderen. Later nog meer, ook elders, straks ook
in andere landen, ook in Nederland.
In een van die scholen in Rome treedt op zekeren morgen binnen
Mevrouw Dorothy Canfield Fisher, een Amerikaansche dame. Zij heeft
Montessori's boek gelezen. En met een ,mooi verteld" had zij het neergelegd. Maar nu kwam zij kijken met haar oogen. En daar zag zij het
groote mirakel.
Vijf en twintig kindertjes van bijna 3 tot bijna 6 uit armoedige gezinnen waren- daar bijeen. En zie, zij waren alien zoet.
Niets bijzonders, zal een wijze collega zeggen. Dat zijn ze bij mu ook.
In mijn Froebel-klasje, in mijn eerste, of tweede kias van mijn lagere
school.
Laat mij even voortgaan : zij hadden een speciale manier van zoet
zijn, ik vermoed anders dan bij u, overigens geachte collega.
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De kinderen Mevrouw Fisher vertelt verder zaten op stoeltjes;
een paar lagen.op den grond. Bij ons binnenkomen (wij waren met ons
tweeen) keken de meeste kinderen, geheel verslonden in hun taak, niet
eens op. Een paar, die, naar 't mij voorkwam, wat zaten uit te rusten van
hun werk, knikten en glimlachten vriendelijk tegen ons ; een kleine groep,
vlak bij de deur, liep met uitgestrekte handen naar ons toe, met een
aardig accent als van wel opgevoede kinderen, zeiden ze : ,goeden morgen, goeden morgen !" Toen gingen zij dadelijk weer aan hun werk, dat
ten voile hun belangstelling vervulde : daarna schonk, behalve nu en dan
met een korten -blik of lach, niemand van de kleine gasten ons meer zijn
attentie.
Maar waar was de onderwijzeres? Was er geen toezicht? Terwijl ik
romdkeek, zag ik in een van de hoeken, waar zij (zeker op den vloer)
naast een kind had gezeten, een eenvoudig gekleede vrouw opstaan, een
non, wier rustig gelaat bijna even diepen indruk op muj maakte als de
groet der kleinen zooeven.
Ze kwam naar ons toe en wij begonnen te spreken. Ik merkte op, dat
onze gastvrouw al Bien hid met haar rug naar de kinderen stond.
Ik ga nu wat anders vertellen.
't Is uit „The Advanced Montessori Method" de vertaling van Dr.
Montessori's vervolgwerk L'Autoeducazione (zelfopvoe ,'ng op de lagere
school ; het werk, waarmee zij haar beginsel ook tracht te leggen In de
lagere school). (p. 95).
Miss Dufresne, een Engelsclie onderwijzeres vertelt van een jongetje
van vier en een half jaar, dat eerst erg zenuwaahtig en prikkelbaar was
en de heele klas in 't begin had gehinderd, aldus : De verbeelding van
dit kind was bijzonder sterk ontwikkeld, zoo, dat wanneer hem een voorwerp werd gegeven, hij geen notitie nam van den vorm van het voorwerp, maar het personifieerde (zooals een kind zijn blokjes tot soldaten
maakt ; opm. van Inl.) voorts personifleerde hij zichzelf, a oor maar
pratend, en zeggende dat hij dit of dat voorstelde, maar niet in staat
zijn aandacht te bepalen bij de voorwerpen zelf. Terwljl zijn geest in
then chaotischen toestand .. was (dat leelijke woord chaotisch laat ik
geheel voor rekening der schrijfster), kon hij bij voorbeeld; geen enkelen
knoop leggem Maar .... plotseling scheenn er een wonder in hem te zijn
gebeurrd. Met verbazing constateerde ik een groote verandering. Hij nam
een van de oefeningen als zijn meest geliefkoosde taak, en ging daarna al
*) Fisher. A. Montessori Mother, London 1915, bi. 8. v.v.

326

de andere in volgorde afwerken en kalmeerde zoo al doende zijn
zenuwen.
Nog een verhaal (t. a. p p. 96) .
't Is uit Rome en 't gaat over een jongen van 5 jaar, die al op een
Froebelschool had gegaan, en daar wegens zijn ongedurigheid als een.
lastige apostel te boek stond. Nu kwam hij dan bij Montessori dokteren.
,,De eerste dagen was hij een kwelling voor ons : hij wou werken, maar

kon zijn hart nergens op zetten. Bij elk voorwerp, dat hij zag, was zijn
refrein : 't is maar eeii spelletje, en dan began, hij de klassie door te
holien en zijn medeleerlingen te hinderen. Eindelijk kreeg hij belangstelling voor teekenen. De onderwijzeres liet hem tobben, hoewel teekenen
eigenlijk naar den logisohen gang niet aan de orde was ; oefeningen der
zintuigen hadden moeten voorafgaan; maar de juffrouw was heel
menschelijk, at was 't dan niet puur naar de wetenschappelijke orde
blij, dat de klappermolen eindelijk stil aan 't draaien was ; dus teekende
hij. Dit was werkelijk het begin van een nieuw leven. Tevoren had hij
alles opgepakt en even gauw weer neergegooi^d; zelfs had hij de letters
genomen, maar nergens zijn geest bij kunnen bepalen .... en nu, nu
hadden plots de orde, de tucht haar intrede gedaan in zijn leven. Wij
weten niet, zegt de verslaggeefster, op welk oogenblik de verandering
plaats greep, maar de tucht was verzekerd en werd steeds volmaakter,
en hereikte steeds hooger peil, naarmate de belangstelling van het kind
in de verschillende soorten van bezigheid wies.
Nu nog even van een kind van d1rie (p. 96).
Geheel tuchteloos.
De on!derwijzeres{sen begonnen er juist aan te wanhopen, of zij Quit
ofte immer zin voor orde in hem zouden kunnen wekken, toen het kind
zijn hart begun te geven aan de cylinders in de blokken en aan een van de
figuren. Daarop begon hij te werken en held hij op, zijn kameraden- te
storen.
Ten slotte nog : 0.

-

0: heftig, oproerig, wrevelig tegen zijn kameraadjes, nooit bij zijn
werk, maar altijd loerende naar wat de anderen doen en ze dan himderende ; naar de individueele lessen van de onderwijzeres luisterend met
minachtende en cynische uitdrukking. Volgens zijn vaders getuigenis
thuis : heftig, aanmatigend, onhandelbaar. 't Kind is arm, door zijn familie bijna geheel verwaarloosd.
Later : at de oproerigheid, die 0 thuis had getoond, was het gevoig
van een voortdurenden strijd om zijn leven, om brood. De vader was arm
en achteloos, gaf het kind geen brood of niet genoeg ; het kind schikte
,
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zich niet, schreeuwde ook niet, maar hij vocht er om, met al de middelen,
die hij bezat; om zijn deel uit de broodschaal. Toen men den vader
ondervroeg, waarom hij het kind Been brood gaf, zei deze : 't helpt niet:
als hij 't op heeft, vraag hij om nog meer.
Dien strijdlust, Bien vechtlust om zijn voedsel bracht de jongen mee
naar school en toonde hij ook in zijn zoeken naar geestelijk voedsel.
Zijn hand was ook daarin tegen alien. Hij liep van groep tot groep, van
les tot les, terwijl hij de anderen stoorde en overal met zijn neus inzat.
Het kind had een overmachtigen wil om te leven ; de zucht naar zelfbehoud was in hem overheerschend.
Maar toen hij op school eenmaal zijn leventje veilig voelde, weed
het kind niet alleen zoet, maar opmerkelijk om zijn liefheid en zachtaardigheid. Als zijn werk af was, keek hij teeder naar zijn vriendjes en
wierp ze kushandjes toe. Bij het eten at hil zijn eenvoudig stuk brood
langzaam op, met zekere waardigheid, om niet eer klaar te zijn dan de
anderen en om niet te laten zien, dat de anderen meer hadden dan hij.
't Wordt haast te mooi; 'k ben voor menig hoorder reeds over de
grens van het geloofelijke. Daarom eindig ik nu.
.

En ga over tot de groote vraag:
Wat is dat nu? Wat is nu het beginsel van Montessori, wat is haar
toovermiddel
Ik wensch dat aldus te formuleeren : Het laten invldeien van de werking van geregelden, intensen, vrijen arbeid naar de wijze des kinds in
het leveii an het jonge kind (aanvankelijk van 3-6 jaar) met een zoo
consequent inogehike terugtrekking van alle overige uitwendige opvoe=
dingsmiddelen, als : toezicht, straf en belooning.
wij alien, wij kennen die werking van den geregelden, intensen arbeid.
De man van studie, als het werk lukt; de violist, die een moeilijk stuk
een-, twee-, drlemaal doorspeelt, telkkens beter, schooner ; de .,ploeger,
die de plaggen klei ziet vallen rij aan rij, tot de akker gereed is. En dan
aan 't eind, overziet hij nog eens het werk, zooals het daar ligt in de
stilte onder den hoogen avondhemel. En een zoet gevoel van vrede en
dank doortrilt zijn hart en doet hem smaken de ware vreugde van den
arbeid. 'k Voel de verleiding om in nog helderder kleuren te schilderen
het beeld van .... onze huismoeders in en onmiddellijk na den schoonmaak, maar .... genoeg hiervan.
Zeker, hier bij de ouderen heerscht ook de gedachte aan het af zijn van
de taak, maar er is toch nog iets anders, iets meerlders : het werk zelf en
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zijn genot in zijn opeenvolging der kleine processen, zijn naderen tot de
voltooiing.
Het kind nu voelt diezelfde drift en lust in zijn werk. 'k Hoor Jantje
heelemaal niet, hij doet zeker kwaad, zegt moeder, en als zij kijkt, heeft
Jantje heel haar pottenkast leeggehaald. Heeft U Jantje wel eens gezien,
niet op het oogenblik, dat hij gesnapt weed o schrik ! , maar terwijl
hij met gansch zijn ziele bezig was. Of Jantje toen zoet was!
Het nieuwe, dat Montessori daarbij heeft opgemerkt en toegepast
wel in de pure en
hoewel zij (natuurlijk !) niet de eerste daarin is,
is,
dat
het
kind
niet
arbeidt
om het resultaat,
stelselmatige toepassing
maar werkt om te werken. Bekend is haar verhaal 'k kan het om des
tijds wille niet in 't breede verhalen van het anderhalfjarig kindje op
de Monte Poncio te Rome, dat zijn emrmertje telkens met zand vult en
dan weer omntuimelt. Tot het nette kindermeisje ziet, dat het tijd is van
scheiden. Dan vult zij het emmertje met zand en zet goedsmoeds kind
en emmertie in den kinderwagen. Maar dan volgt het protest van het
wicht. „Het kind ziedaar de verklaring wilde volstrekt niet een
vollen emmer, het wilde de werkzaamheid van het vullen." 't Meisj e
daar in Rome naar haar aard begreep echter niet den aard van het werk
van het kind. Buiten Rome zijn er ook wel zulke meisjes.
De kinderlijke arbeid heeft zijn eigen psychologie en paedagogiek.
Het kind studeert al werkend ; het oefent zich, het leert zich leven.
Net als een klein kuiken, naar zijn instinct, dadelijk begint te pikken.
In 't begin maakt het nog geen 10 procent treffers, maar na een dag of
wat is 't alles raak, precies in de roos. Dat kleine dier arbeidt naar
ordening des Scheppers en al levend en werkend, leert hij leven. Instudeeren der levensfuncties heet dat in deftige taal.
In dat werk gaat bij het kind de tastzlin voorop, namelijk al dra het
tasten uitsluitend met de hand.
Dat instudeeren moet het kind zelf doen.
Het kind moet groeien, de onderwijzeres moet zich weghouden. Het
en dat is een van de groote bekind moet vrij arbeiden. Opdat het
zijn
arbeid
opvoere
tot
de
hoogst mogelijke intensite t en
ginselen
zijn voor hem hoogst mogelijke bekoring.
En dat nu kan alleen, als het kind werk heeft naar zijn aard. Een
kind van drie is anders dan datzelfde kind een jaar later en heeft
andere behoeften voor zijn werk. En de eenige, die nu die behoefte
juist genoeg gevoelt en daarom kiezen kan, is het kind zelf. Daarin
moet de onderwijzer het kind vrij laten, niet storen, opdat h-et opvoere
zijn arbeiddsvreugde en -vrede tot die hooge potentie, waardoor het werk
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dien diepen invloed op het kind krijgt, Bien het kan hebben. Wij weten
alien: er is in het meisjesleven tegenover haar poppen een tijd om lief
te hebben en een tijd om te haten.
Welnu, die gedachte, dat in het kinderleven ook elk spel, elk doen zijn
tijd heeft naar den leeftijd van het kind en zijn sexe en aard, heeft
Montessori uitgewerkt en zij heeft met haar fUn vernuft, zoekend, maar
ook soms als bij tooversla.g ontdekkend, de leermiddelen gevonden voor
de verschillende jaren. En op grond van ervaring en onderzoek ook gevonden de opeenvolging van het gebruik dier middelen over de verschillende perioden. Waardoor ook de noodzakelijkheid uitkomt, dat het
kind vroeg begint, opdat het op elken verlderen leeftijd de leermiddelen
vindt, die passen bij zijn natuurlijken lust. Dat is de kwestie van het
psychische moment, waarop ik niet nader in'ga. Zoo mag dus het kind
zoeken naar zijn eigen leeftijd, aard en lust. Op zijn eigen gevoel af.
Zonder dat wij, ouderen, wat Mevr. Belinfanrte Ahn 1 ) noemt, „de natuur in de rede vallen."
Het behoort tot de groote verdiensten van Montessori, dat zij daarvoor een eigen stel leermiddelen heeft ingevoerd. Ten deele aan anderen
ontleend, voor 'n ander deel zelf gevonden. In hun geheel door haar
gepropageerd. En ook dat alleen is reeds een verdienste.
Die middelen grijpen het kind, op een gegeven oogenblik. En houden
het vast. 'En leeren het werken, sterk, krachtig werken, zooals ook een
klein kind dat kan, en doet met zijn hart.
Terwijl het smaakt, dat dat goed is en hij er van groeit.
Dat gepakt worden door de leermiddelen noemt Rombouts 2 ) de
eerste oorzaak der wonderbaarlijke orde, het fundamenteele psychische
verschijnsel. En dat gepakt worden, zegt hij Montessori na, komt altijd, bij
rijke kinderen zoo goed als bij arme.
Dat niet storen van den langen arbeid nu is een van de groote kenmerken van Montessori's onderwijs.
Maar dat is toch 'n kleinigheid!
Alsof de natuur de waarde harer hoogste werken *niet laat afhangen
van kleinigheden ! De kruidkenner plukt zijn geneeskrachtige kruiden niet
in den middag, maar zeer vroeg in den morgen. Een kleinigheid ! Waarom lijkt een portret niet? U heeft even Uw mond vertrokken, even maar,
anders was 't veel mooier geweest. Alweer 'n kleinigheid ! .
Dat niet storen is de groote kleinigheid in Montessori's doen. Een klein
1) In haar werk: Het kinderteekenen en het voile leven. p. 103.
2) Montessorisme. Nijmegen 1920, p. 60.

kind wil herhalen, tot vervelens, tot vermoeiens toe. Namelijk tot vervelens, vermoeiens toe van U, den toekijker. Niet voor hemzelf.
Preyer vertelt van een kindje, dat 71 keer achtereen het tinnen deksel
van een bierpul dichtsloeg. Die voorbeelden liggen voor 't grijpen. Dat
is het werk om het werk, zoo jets als fart pour I'art. U kunt schaatsenrijden. In later jaren geniet ge; gij gaat met uw vrienden een tochtje
doen. Maar toen gij begont, waren toen uw schrapslagen op Uw krabbelbaantje u minder dierbaar dan uw breede zwierslag in later tijd?
Montessori's praktijk nu is het zoeken en maken van een omgeving,
waar het kind zijn werk kan doen naar eigen hartelust. Culverwell
spreekt hier van een zorgvuldig uitgezochte omgeving. Wijl het kind
enkel zijn macht tot lang aangehouden oplettendheid ontwikkelt door
doen, door zijn oplettendheid lang aaneen aan te houden en omdat hip
enkel zijn oplettendheid niet afbreekt bij hetgeen hem aanhoudend geheel in beslag neemt. ') En nu is het de taak der onderwijzeres het kind
een omgeving te verschaffen, die aan de voorwaarde voldoet.
Dat nu is de Montessori school met al haar hebben en houden.
En hier list ook het verschil tusschen Froebel en Montessori. Froebel
is de groote ontdekker van de beteekenis van het spel als factor van
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Montessori heeft
een kant van dat werk naarstig belicht. En daarin gevonden het zuiverder imiteeren van het gewoon natuurlijk kinderleven, dat, aan zich zelf
overgelaten, bij momenten zich kan verheffen tot een intensiteit van
werken, die de verwondering moet wekken van den rustigen beschouwer.
Deze hooggespannen werkkracht is tegelijk voor het kind een oorzaak
van hoog genot en de bron van een stemming van rust en vrede.
Die stemming, die Herbart al prees en aanbeval (Umrisz § 176, 314),
wijl zij aan de hartstochten en sterke begeerten den toegang verhindert,
doordat zij aan orde went, inwendig overleg vordert, aanvallen van
heftigheid weert, de zelfbeheersching verhoogt.
En spreekt ook Gods Woord niet (Petr. 3 : 4) van het onverderf elijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kos telijk is
voor God? En waarschuwt het ook niet voor de ledigheid die des duivels
oorkussen is, ook voor een Jong kind?
Montessori .omschrijft dan ook het einde van dat werkproces als lien
trap van ontwikkeling, waarop werken een gewoonte is geworden en
gehoorzaamheid een bekoren de gave (a fascinating acquisition.) `)
,

,

,

') E. P. Culverwell, M. A. The Montessori principles and practice, 3e druk, London, p. 285.
s)

Adr. Montessori Method I, 117.

331
Zoo wordt dan het bruisend bloed getemd door stelselmatige geregelde
spieroefening. Dat is haar program. En wie wel eens in een goede Montessori-school is geweest, heeft daarvan zeker ook wel iets bemerkt,
namelijk van dien. `kalmeerenden geest en zijn werking op de jeugd.
1k zie nog in gedachte dat kindje bezig met zijn knoopenlap, werkelijk
een type van gespannen menschelijke aandacht en zelfvergetenheid. En
dat kleine ding van even 4, bezig aan haar toilet en het opruimen en weer
in orde schikken van de waschtaf el.
Als men dat voor 't eerst aanschouwt, ziet men lets, dat waarlijk lijkt op
tooverij en duet verklaren en vergoelijken de opgeschroefde taal van een
Amerikaansche als Mevrouw Fisher.
In dit schooltjeswerk voel ik ook het leven van Maria Montessori.
Stel u voor een vrouw van middelbaren leeftijd, vrouw van rijpe ervaring en grooten levensernst, die de wereld heeft gezien en gewerkt heeft,
jaren aaneen.
En die komt in aanraking met de blijde jeugd. Gelijk Froebel. Maar bij
Froebel zie ik den huppelenden geest, die zelf met de hoogste problemen
omspringt als een dolle; voor hem is de jeugd de tijd van de zinnen, ja,
maar ook van huppelen, tieren en zingen.
;Montessori is de deftige vrouw. under haar blik vol vrede en rust
daalt al kalmte veer. En als haar blik en gebaar niet voldoende is op den
duur, dan vindt haar diepe kennis en haar genie tien, twintig kleine
middelen uit. En aan 't eind ziet ge een school net zoo deftig als . de
geleerde dotteresa zelf, de school van de korrekte menschen van 4-6
en hun korrekte manieren.
Laten wij dan eerst constateeren, dat wij staan tegenover wel geconstateerde feiten, feiten, die de verbazing hebben . gewekt van tientallen
van critisch beschouwende mannen en vrouwen, zelf s van mannen van
wetenschap.
1-let feit van een ongewone rust en kalmte, op to merken in kinderen
van 3-7 jaar in de scholen van Dr. Montessori.
Dat feit kan niet worden ontkend.
Twee dingen staan tegenover dat feit.
Ten eerste, dat er ook zijn Montessori-scholen, waar onbevangen binnentredenden allerminst Bien indruk hebben opgedaan van rust en van
kalmte.
Ten tweede, dat er van die gewone, brave oud-model bewaarscholen
zijn en lagere scholen, waar evenzeer rust en kalmte heerscht.
Zoo komt dan de vraag : vanwaar die vrede en die rustigheid?
,

,
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Komt deze nu pvuur door & methode-Montessori of komt het door jets
anders, of : ook door nog jets anders.
En dan treden hier twee hoofdbeginsels naar boven.
Ten eerste : de invloed der persoonlijkheid der leidster op het kind.
Of : ten tweede : de meer uitsluitende invloed van het zakelijk leermiddel op den geest van het spontaan dat leermiddel grijpende kind.
Mevrouw Fisher omschrijft haar vertolking van het Montessori-beginsel aldus : De centrale gedachte van het Montessori-systeem, waarop
elk kleinste deel van het materiaal, elke onderdeel van de techniek stevig
rust, is de volledige erkenning van het feit, dat geen menschelijk wezen
opgevoed kan worden door een ander. Korter uitgedruukt: er is geen
andere dan zelfopvoeding.
Tegenover deze uiting staat de duidelijke uitspraak van Gods Woord,
dat wij onze kinderen hebben op te voeden. En al kan nu kunstige dialectick die twee uitspraken wellicht wel verzoenen, zoodat Fr. Rombouts
in zijn werk (p. 41) zelfs durft te zeggen: goed verstaan is dat beginsel
juist, ik beweer, dat zulk een uitspraak e'n in haar nadere uitwerking e'n
in de praktijk bijna noodzakelijk moet leiden tot valsche methoden en
excessen, zoodat ik veel liever beaam de uitspraak van Lamers in datzelfde bock (p. 178) : De eisch door sommige Montessorianen verkondigd: ,voor alles geen hulp" kunnen wij niet anders beantwoorden dan
met onze leuze : boven alles pulp in de godsdienstige opvoeding.
Uitingen als ik daareven aanhaalde ; zijn schuld, dat in onze kringen
de Montessori-school met groot wantrouwen is aangezien.
En niet beter hebben de meesten onzer kunnen doen, dan tegenover
het over boord gooien van de oude school te stellen hun evenmin malsche
idee : gooi de heele Montessori-gedachte overboord.
Ik geloof, dat beide uitersten ongelijk hebben. En de ware praktijk
gelijk zoo vaak, ook hier in hun midden ligt.
Aanvaarden doe 1k op grond der feiten de macht van het Montessoribeginsel.
Maar aanvaarden doe ik ook, op grond van het feit, dat menige Montessori-school ondanks haar middelen een mislukking werd, de macht
van het persoonlijke in de opvoeding.
En een Pout acht ik het dan ook, dat Mevr. Fisher zich bij haar zien
van de. Montessori-school te Rome op den eenen kant der kwestie heeft
blindgekeken. Toch had zij toen ook al beter kunnen onderscheiden.
Immers, als zij voor het eerst de Montessori-school in Rome binnentreedt, maken twee dingen een bijna even sterken indruk op haar, eerst
het groeten der kinderen en dan het rustige gelaat der eenvoudig ge-
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kleede vrouw, die haar verwelkomt. Mevrouw Fisher schijnt niet te
hebben opgemerkt het causaul verband, dat bestond , tusschen al die rust
rondom en die evenwichtige verschijning der leidster. Zij ziet enkel de
Montessori-school met haar leermidd^elen, zij ziet niet de school dier
kalme vrouw in haar eenvoudig nonnengewaad.
In de verwaarloozing, in het niet zien van Bien persoonlijken invloed
op het tuchitresultaat ligt ma. de fout van Montessori en haar navol^gers,
zoowel in de theorie als in de praktijk. In hun doordraven op dat onpersoonlijke, op den invloed van het doode leermiddel ligt het gebrek.
Ik roem dan ook heelemaal niet dat hooge antwoord van de leidster aan Mevrouw Fisher, als de klesine jongen zijn servet niet kann vastkrijgen en terwijl zijn soep koud wordt en de juffrouw hem stil laat
tobben met een : ik ben niet zijn kindermeisje, ik ben zijn onderwijzeres.
Men mag mij dan ouderwetsch noemen, er zijn op de wereld nog meer
beginselen en meer zoete vruchten dan die der arbeid.
Die twee factoren moeten in haar gewicht erkend worden : de persoonlijke, de stille invloed der persoonlijkheid en de zakelijke, de sterke
inwerking van de apparaten.
In dat persoonlijke dient de Christen gelijk altijd twee dingen te
onderscheiden : ten eerste de Goddelijke werking van den Heiligen
Geest, die zich allereerst paart aan Zijn Woord en ten tweede het menschelijk persoonlijke, dat weer te onderscheiden is in het onmiddellijke,
het algemeen suggestieve en de invloed van de door den persoon opzettelijke gebruikte middelen van tucht : toezicht, straf en belooning.
Ik maak die onderscheiding nu reeds, omdat ik wil .laten uitkomen,
hoezeer onze Christelijke opvoeding in 't gedrang komt door het meer
zakelijke leermiddel uitsluitend te beschouwen als het universeele tuchtmiddel.
Vooral de Christelijke School zal zich tegen die scherp doorgevoerde
consequentie verzetten. Ook de neutrale school zal zich niet kunnen
vinden in de opzijzetting van .het vrije spel, maar toch de Christelijke
school heeft meer aan te merken.
Gemeenschappelijk is hun klacht tegen het gevaar van het te zeer
terugzetten van het persoonlijke in den omgang tusschen leidster en
kind. Ik bedoel daarmee niet het individueele onderscheid maken tusschen kind en kind ; integendeel dat doet de Montessori-school zelfs
zeer sterk, maar, wat ik bedoel, is, dat de verhouding zich te veel laat
dringen in het zakelijke, niet voldoende de plants erkent van den. arbeid
van hart tot hart, van het kind in heel zijn levensuiting.
Montessori zet op haar paedalgoogische vlool altijd weer die sourdine,
,

,

-
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zoo dreigt dan de voile oorspronkelijke levensklank van het fijne instrument lets te verliezen van zijn rijke varieteit. En wordt licht geschaad
die nauwe aanraking van hart tot hart met al haar fijngevoeligheid.
Beide, dat persoonlijke en dat Montessoriaansch materieele in het
naderen tot de kinderziel moeten elkaar erkennen, aanvullen, niet elkaar
als twee jaloersche machten bekampen.
En wel zoo, dat wij zullen blijven staan op en erkenning van dat persoonlijke als het hoogste, het voornaamste, het beheerschende.
En het erkennen van den dienst van het Montessoriaansch apparaat
met alle verdere bijkomstigheden in haar school als de tweede, de secundaire macht.
Ik weet niet, hoe Montessori zelf over die vraag denkt. Haar eigen
werk is nog steeds in den staat van ontwikkeling, van wording; in haar
worstelt nog steeds de in de positivistische school gevormde geleerde
met de Roomsch-Katholieke vrouw, die met de jaren meer komt onder
de beteekenis en den ernst van haar geloof. Die ook nu nog .bezig is
in haar scholen te Barcelona te zoeken de voor haar nieuwe wegen
voor de godsdienstige vorming barer leerlingen.
Het komt mij voor, dat die achteruitzetting, de uitschakeling van het
persoonlijke op gegeven oogenblikken of op den duur noodlottig zal
blijken voor menige school en dus voor den goeden naam van het geheel.
Het persoonlijke laat zich eenmaal niet uitschakelen, liever: niet van
Ain plaats dringen als primair tucht- en levensbeginsel. De ziel overwint,
is een diepe waarheid, ook voor dit werk.
Daarmee is niet gezegd, dat het onpersoonlijke het meer zakelijke
geen veel hooger plaats moet innemen in de bewaarschool en in het
verder onderwijs, dan nu het geval is, integendeel, gaarne geef ik dat zakel ijke een schoone, ruime plaats. Maar het primaire, het dragende in de
tucht blijft : de ziel van de leidster.
Ik vermoed, dat Montessori dat op den duur zal moeten toegeven.
Opdat zij vooral in de keuze barer leidsters niet te zeer vertrouwe op
dat niet-persoonlijke.
Niets zou zich erger wreken. En dat zou ook mij spijten.
Zelf heb ik eens zoo'n zoogenaamd reine kalmte, een gevolg dan van inspannenden arbeid, bijgewoond. Nu kan het ook wei gelegen hebben aan
het ongezellig vertrek en aan nog duizend andere omstandigheden, maar
ik vond ze nu eenmaal niet rein.
Aan den overkant van de zaal zag ik een kleinen jongen. Die had het
te pakken. Hij zette zich werkelijk kaim op het midden van een lange
lage zitbank. Maar twee minder diep ingeleide kameraden schenen de
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oude zondaars gebleven. Ze gingen 't waren echte robbedoezen -ten weerszijden van net jongetje staan. En daar begon het gewip en
gehos. 't Jongetje werd min of meer wanhopig en barstte eindelijk in
klagelijk schreien uit. De paranimfen waren onvermurwbaar. Toen 't hem
eindelijk • al to _bar werd, stond hij op om zijn nood te gaan klagen. Aan
een anderen kant zag ik niet ongevaarlijke klauterproeven. Ben paar
jongens leefden zich uit in daverend stampen op den vloer.
Ik wijt dat alles niet aan het systeem, maar toch raad ik : kijk uit;
vertrouw niet te veel op het zakelijke ; de persoon van de leidster draagt
het leven der school.
Dus beschouw ik gaarne het Montessori-beginsel as een nieuw, welkom middel, om aan de eene zij dat persoonlijke met zijn kracht te
steunen, aan de andere zij, om dat geestelijke te beperken, te bewaren
voor overbemoeiing, voor overprikkeling. In de beperking toont zich de
meester ; dat geldt ook voor de geestelijke aanraking tusschen opvoeder
en kind. En nu maakt juist het Montessori-beginsel die beperking
mogelijk.
Met blijdschap begroet ik een posing, die de onderwijzeres er toe kan
brengen zich te beperken in haar vermaan. ') Want indien ergens, dan
is er ook hier gevaar van te veel. Aan dat te veel wijt ik een groot gebrek
in onze kinderen. Ik bedoel de valsche schaamte.
Er is bij onze kinderen, althans uit den middenstand en den lageren
stand, een altijd zien op den ander, vooral ook op elkaar, waardoor
het werk schade lijdt Vraag eens een kind een versje te zingen, een
gedicht moon op te zeggen. Het bedankt er voor. Het uitkomen in eerlijk,
ingespannen leven wordt belemmerd door de valsche schuchterheid.
Maar buiten de deur zijn het helden. I Iet ,wijs bij de lui, mat om een
hoekje" geldt al vroeg. En gold dat nu alleen maar bij kinderen, maar
dat loopt door in het geheele leven.
liet„hebt acht op elkander” kan ook leiden tot benepenheid, tot het de
moole man willen wezen, het niet durven uitkomen in gaven. Ik zal een
ding noemen, en gij zult mij begrijpen : de manier, waarop Gods Woord
in de gezinnen wordt gelezen, staat juist daardoor te laag.
Daarom begroet ik het als een heerlijk pogen, dat men het kind wil
-doen smaken het zoet van den ingespannen arbeid en het in behagen
wil leeren bezien en beluisteren de vrucht van het met moelte verrichte werk.
't Is juist het eigenaardige van de vaak geprezen opvoeding in groote
-

') Vgl. Culverwell t. a. p. p. 295_
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g ezinnen en in goede kiassen, dat daar dat bemoeierige van vader en moeder of onderwijzer terugwijkt. Eenig kindje is het lijdend voorwerp van
regel op regel, van gebod op gebod. In het groote gezin werkt en doet
het kleinste broertje of zusje mee op zijne wijs met den grooten hoop.
Wie wordt nu rneer opgevoed? Let we! ; het antwoord zal anders zijn
dan op de vraag : wie wordt beter opgevoed.
Welnu, Montessori's beginsel is juist, het jonge leven te omringen met
een sfeer van stillen vree en rust in gedurigen, intensen arbeid. En die
stemming maakt mogelijk het terugwijken in zekere mate van het ostentatieve en vaak prikkeldende van het menschelijk bemoeien. Is mogelijk
haar methode dan niet een zenuwstillend middel om den kinderen van
het overzenuwd geslacht dezer dagen te bereiden een rustige vroege
jeugd?
Intusschen zal de Christelijke opvoeding nooit gelijk de over-zuivere
Montessori-school daarmee haar persoonlijk karakter verloochenen en
dat persoonlijke laten dringen naar den tweeden rang.
Want zij zal altijd haar school maken ook ten deele tot een luisterschool. Immers de Christelijke school heeft van der" beginne aan wat
te vertellen. Zij wil vertellen van God en Zijn deugden en werken.
Dat doende is zij niet onnatuuriijk. Het kind wil spelen, ja, maar het
wil ook luisteren. Het kind kan intens spelen, ja, maar het kan ook intens
luisteren.
Maar dan moet er in de school van intensen kinderarbeid ook intens
worden geluisterd. En verteld op een wijs, die tot zulk luisteren dwingt,
die het luisteren tot een even groote bekoring maakt als het werken
met knoopenrek en de groote latten.
Laat mij u even zulk vertellen teekenen 1 alle kinderen zitten pm
den onderwijzer geschaard, met de oogen gericht op zijn lippen, een
enkele At half op zijn knie of hangt tegen de leuning van zijn stoel, dock
niemand beweegt zich ; 't schijnt, dat zij slapen. Zie Bien j ongen ; de
opmerkzaamheid doet zijn voorhoofd zich fronsen, voor de tiende maal
-schudt hij den op hem leunenden arm van zijn makker af. Als gij hem
in zijn hals kittelt, schudt hij zich, alsof hij een vlieg wegjaagt. Hij is
geheel verdiept in 't geheimzinnig en poe-tisch verhaal, dat de voorhang
des tempels van zelf in tweeen scheurde en dat alles donker werd op
de aarde ; dat verhaal doet hem tegelijk pijnlijk en aangenaam aan.
Maar nu is de vertelling nit. Alle leerlingen staan op, dringen op den
onderwijzer aan ; zij willen hem alien gelijk navertellen, wat hij hun heeft
:
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) Vaktijdschrift voor onderwijzers, 3e jrg, afi. 5, p. 214. Amsterdam 1899.
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verhaald. Zij, die bij den onderwijzer niet - aan 't woord kunnen komen,
gaan 't elkaar vertellen en weldra ziet gij in 't schoollokaal de leerlingen in groepjes van twee of drie druk bezig elkaar 't gehoorde nog eens
te verhalen, elkaar aanvullende en verbeterende."
Zoo werd er verteld .... in de school te Jasnaja Poljana.
En hoe door zulk werk het persoonlijke leven, de verhouding van
mensch tot merrsch wordt verhoogd, blijkt uit een uitlating tilt Asmus
Sempers Jugendland (p. 251) : Na het verhaal van 's Heeren lijden verscheen zelfs zijn onderwijzer, de alles behalve geeerde heer Rosing in
een ander licht ; ....,,Asmus kon hem weder met een gevoel van eerbied
en genegenheid aanzien."
(Slot volgt).

DE BIJBELLES EN DE BIJBEL.
Het hoofdvak van onze scholen blijft de Bijb. Geschiedenis.
Als dit ooit anders mocht worden, is het met onze christelijke scholen
gedaan. Waar de Bijb. Geschiedenis in het middelpunt staat, daar is de
rechte betrekking tussschen onderwijs en opvoeding in beginsel gevonden.
Opvoeders en onderwijzers kunnen nooit te veel van den Bijbel weten; wie
gewoon is zich ernstig voor die les voor te bereiden, verwerft zich in den
loop van den tijd een schat van kennis en komt nauw met het leven in
contact. Denk slechts aan den Bijbel-kenner bij uitnemendheid, Wielemaker, die ons helaas zoo vroeg ontviel. Welk een schat van kennis op
allerlei gebied had hij zich verworven, juist door zijn studie van de
H. S.
Onze scholen mogen gelukkig nog op tal van mannen bogen, die hun
Bijbel door en door kennen. Detail- kennis heeft hier vele voordeelen. En
die verkrijgt men vooral door les-geven, niet door les-nemen.
Waar de Bijbelles zorgvuldig voorbereid wordt, daar wordt zij ook
het model voor de andere lessen. Slordig voorbereide bijbelles houdt
in : in het ge*heel geen voorbereiding bij de andere vakken, tenzij het
examen-vakken zijn en de eer der school er mee gemoeid is!
Maar een christelijke school wordt tot een aanfluiting, wanneer het
hoofdvak wordt verwaarloosd, dan is het alleen een school met een
christelijk tintje.
Vreeselijk, als de Bijbelles een last is en geen lust, een aanklacht en
geen kracht.
Een domino, die een goede preek maakt door studie en gebed, doet
zichzelf het meeste goed, een onderwijzer, die een goede bijbelles geeft,
zal ervaren : de ' zegenende ziel zal vet gemaakt worden.
De allereerste zegen is de tucht, die uitgaat van de H. S., voor eigen
hart en leven, en de tweede de rijkdom van gedachten, de verrassende
diepten en onvermoede schatten te vinden, die de H. S. in zich bergt.
Niemand gaat straffeloos aan het Woord Gods voorbij!
De onderwijzer, de opvoeder die zijn werk zonder kennis van Gods
Woord verricht, mist jets, dat geen takt, geen liefde tot het kind, geen
karakter vergoeden kan. Dit is een ervaringsfeit, dat niet geloochend
kan worden door ernstige, denkende menschen. Neutrale opvoeding, neutraal onderwijs wil feitelijk niemand meer. Zoo men geen bijbelsche op-
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voeding wil, men verlangt aithans een religieuze. Merkwaardig was in
dit opzicht ook de inleiding, die Prof. Kohnstamm 't vorig jaar hield op
de vergadering van de Vereeniging voor Paedagogiek, die zich niet op
christelijk of bijbelsch standpunt stelt. Het Bing over de religieuze opvoeding van het kind in verband met de waarde van den Bijbel.
•Een der debaters maakte de opmerking, dat een dergelijk onderwerp
vobr 25 jaar op* deze Vereeniging vrijwel onmogelijk geacht moest worden en wees m.i. zeer terecht op de kentering der tijden.
Prof. Kohnstamm gaf geen onzeker geluid, zeker, wig zouden sommige
dingen anders formuleeren, scherper definieeren, maar ieder, die opkomt voor een christelijke opvoeding moet zich verheugen over dit woord
in Bien kring.
In de discussie kwam de vijandschap tegen den Bijbel nog wet uit!
Wat te doen, vroeg men, met de scabreuse verhalen in den Bijbel, zooals
dat van Sodom en Gomorrha?
Zoo'n vraag getuigt van weinig kennis van •de H. S., noch van liefdevolle studie. Er staan geen scabreuse verhalen in den Bijbel!
leder, die goed z'n Bijbel kent, zal dit onmiddellijk toestemmen.
Als het verhaal van Sodom en Gommorrha ,scrabreus" is, dan is
,,Geertje" van de Meester vuil en ,Gemaskerden" van Jo Ammers
Kuller een smerig boek.
Maar ieder weet, hoe in naam der Heilige Kunst deze boeken van alle
scabreusheid worden vrijgesproken.
Daarover zullen wij op dit moment echter nu niet oordeelen ; de Bijbel
is wel een realistisch boek, immers het zondig menschenleven wordt er
onverbloemd in geteekend, maar de kenner weet hoever in de opvoeding
dit realisme gaan kan en mag, om den jongen. naar ,,den. eisch zijns weg"
te onderrichten.

De waarde van den Bijbel als instrument der opvoeding wordt bepaald door de kracht, die de opvoeder er zell van ervaart.
Dit blijft de ijzeren wet van het christelijk Leven, en het chr. onderwijs.
Daarom schrikken velen voor zoo'n taak terug ; die eerlijk voor zichzelve zijn, meenen soms alleen uitkomst te vinden in ,neutraal" onderwijs.
Alsof dat niet een verstoppertje spelen met zich
ziçh zelf wordt.
Indien men niet tot bewust ongeloof gekomen is, is het de moeilijkheid
eenvoudig verplaatsen.
Voor wie bekennen moet, de H. S. heeft geen vat op mij, voor die is
ongetwijfeld de bijbelles een zware taak, ja een dagelijksche kwelling.
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Toch is dit beter, dan er luchtigjes over heen te glijden, met een zwierige kunst van vertellen.
De arme, eerlijke tobbers zijn beter in Gods oogen dan de menschen,
(lie er zich met een sierlijke geste ,doorheenslaan".
0, wat wreekt zich hier het onechte, zooals altijd in het geestelijk leven:
hoe pijnlijk en mensch-onwaardig is een onechte preek, hoe demoraliseerend voor kind en onderwijzer een on-echte bijbelles.
Niemand ontkomt geheel aan het on-waarachtige; geestelooze, dorre
tijden heeft bijna ieder door te maken, maar vreeselijk is het als onechtheid levens-regel en levenshouding geworden is.
En dat gevaar dreigt vooral hij slordig geestelijk leven, bij sleur- en
gewoontebestaan.
Wie te laat den dag begint, verknoeit zijn werk reeds bij. voorbaat.
Voor de meesten van ons geldt : geen zenuw-storende nachtstudie,
maar voldoende nachtrust, om den dag frisch te beginnen.
Dat ontbreekt menigeen, bij wien men het vaak niet zou verwachten:
Been tijd 's morgens voor 'n geregelde huiselijke godsdienstoefening,
geen tijd voor een stille overdenking, voor een geestelijk lied, hoe zal
straks de bijbelles zijn bij zoo iemand? En de orde en tact?
Zulke menschen behoorden voor een tijd Roomsch te worden, tot een
vroegmis verplicht, omdat zij de vrijheid niet kunnen verdragen.
Menigeen, die het kostelijk morgenuur verslaapt of vergaapt, zou onmiddellijk zijn wil sterken tot verbetering, als hij besefte, welke schuld
voor God en Zijn kinderen in een ongeregeld leven schuilt. Thomas a
Kempis waist het wel, de ongeregelde lief de is gevaarlijk voor bet geestelijk leven, om van het lichamelijke niet te spreken.
Van een predikant, werd mij verteld, dat hij Zondagsmorgens met het
luiden van de klok eerst uit zijn bed sprong, en dan net 'n kwartier op
den kansel moest staan. Het lijkt mij met een oprecht geloof bijna onbestaanbaar.
Met het woord Gods om te gaan is een delicaat werk.
Voor den werkman is het eelt in zijn handen een eere-merk, het getuigt van noesten arbeid, maar wie ,vereelt" in 't geestelijk werk is op
een gevaarlijken weg, die door omgang met het heilige niet fijner van
geestelijk voelen wordt, niet rijker van gemoed, die wordt armer, hem
wordt genomen, ook dat - hij heeft het leven kwijnt : geen behoefte tot
nieuw onderzoek, tot een frisch bad in de klare wateren der H. S., geen
lust tot gemeenschap der heiligen ; de dag is een sleur-dag, de Zondag
een slaapdag a la Van der Hoogen, de vacantie-dag een luie dag, en geen
verfrissching, en elk gewin op deze manier een schade aan de ziel.
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Het gewicht 'der roeping niet beseft, het doel gemist, dat is het einde.
Het geestelijk leven kan niet bloeien als er geen goede geestelijke sfeer
is, die het kweekt en bewaart. En wie waarlijk het christelijk onderwijs
wil dienen, moet zorg dragen, dat hij zoo'n sfeer om zich been schept.
Dat is ieders persoonlijke plicht. Maar het is in veel gevallen zoo, dat de
een op den ander wacht.
Waarom toch?
Uw zelfs zaligheid met vreezen en beven werken, beteekent toch niet
op een ander steunen, op een ander hopen, van een ander geestelijke
kracht ontvangen?
Hier geldt in voile kracht het Fransche spreekwoord : Welbegrepen
liefde begint bij zichzelf. Domine's, die nooit behoefte hebben, een hoofdstuk uit den Bijbel te lezen voor zichzelf, altijd de H. S. voor hun werk
gebruiken, zijn de ware broeders niet, evenmin als onderwijzers, die den
Bijbel alleen even inkijken voor de te behandelen les.
0, wat zou het leven van velen, die geestelijk werk dag aan dag
moeten verrichten, schooner en rijker en vruchtbaarder zijn, als zij het
geheim kenden van te putten uit de bron des Levens, te leven uit en door
bet Woord Gods.
Het werk op geestelijk terrein is een ondragelijke last als er geen
levensvernieuwing is en dagelijksche bekeering.
En het is een groote dwaasheid te meenen, dat die levensvernieuwing
ons vanzelf aanwaait. Het zijn slechte leerlingen van Calvijn, die, gelooven, dat Gods vrijmacht en Gods genadige verkiezing tot stilzitten en
afwachten doemen. Augustinus en Calvijn zeif bewijzen in hun actief
leven dat zij, die hierin waarlijk gelooven, aangespoord worden tot een
verhoogde werkzaamheid.
Wie zelf werkt, komt alleen tot de belrjdenis, dat God het is, die werkt,
de hoogste actie der ziel uit zich in dat schoone woord van den Psalmist:
Hij geeft het Zijn beminde als in den slaap. Een ieder heeft hier zijn- eigen
taak.
De gemoedelijke mensch behoort het denken niet na te laten, de wilsmensch mag hart en verstand niet het zwijgen opleggen, de verstandsmensch zijn gemoed niet verkrachten. Maar ieder mag leven naar zijn
eigen aanleg, dat hebben al Gods profeten mogen doen.
De strijd van de richtingen onderling zou niet zoo'n scherp karakter
aannemen, als men bedacht, dat een richting in veel gevallen : aanleg
en karakter, beteekent.
Dan zou er ook meer heilzame correctie van elkaar komen, een cori-
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rectie, het dient erkend, die veel meer in de kringen der onderwijzers,
dan der theologen gevonden wordt.
De Vereeniging van Chr. onderwijzers blijft nog steeds een unicum in
ons land. En wie oogen heeft om te zien, bemerkt wel, dat intellectueele,
mystieke en voluntarische elementen er vaak op gelukkige wijze vereenigd zijn.
Vooruitstrevende elementen voelen zich in den regel niet zoo behazelijk, als er geen conserveerend machten tegenover hen staan, deze
waarheid vindt op menig terrein bijzondere beteekenis. Maar vooral op
het terrein van opvoeding en onderwijs.
Wanneer ik dus aandring op eigen geestelijk leven, te putten uit zichzelf, beteekent dat niet : zich afsluiten, zich geestelijk eenzaam houden.
Integendeel ! Het leven zoekt het leven, ook de eenzame in zijn studeerkamer zoekt geestelijken omgang, anders kan hij niet tot uitdrukking
brengen, van wat in hem leeft.
In wien niets leeft, in zoo'n mensch is ook geen behoefte aan Gods
Woord, aan gemeenschap met anderen, om gedachten uit te wisselen
over den moeilijken arbeid in de school en in de kerk, hem ontbreekt alle
interesse, hij leeft niet, maar wordt geleefd.
Wie goed onderwijs wil seven in de Bijb. Geschiedenis, heeft behoefte
aan geestelijken omgang. Die is te vinden op het kleinst afgelegen
plaatsje, in het kleinste ,opkamertje."
Daar kan de omgang met geestelijke menschen veel inniger en heerh iker zijn, dan in de schitterendste gezelschappen.
Naast den Bijbel behoorde iedere opvoeder een goed dagboek te lezen
voor zijn dagtaak begint : het eene half uur daarvoor gebruikt, is meestentijds de .zegen voor den heelen dag. Een leidende gedachte voor elken
dag is meer waard, dan allerlei. vluchtige opwellingen van het oogenblik.
Wat dit voor een dagboek moet zijn, moet ieder voor zichzelf uitmaken.
Het kan van den nieuwen tijd zijn, het kan ook kiassiek wezen. Een
klein stukje te lezen uit de Navolging van Christus van Th. v. Kempen,
in de voortreffelijke vertaling van Prof. Iz. v. Dijk, is van meer waarde
dan 'n half begrepen Hoofdstuk uit de profeten. Zoo'n hoofdstuk moet
immers een andere beurt hebben.
Ook de Belijdenissen van Augustinius, komen in aanmerking, al is de
vertaling van Frans Erens niet gemakkelijk en in alle deelen schoon te
noemen.
Of de ,Pense'es" van Pascal, voor wie niet afschrikt van het zware
Fransch, en er moeite voor over heeft, in den gedachtengang van den
F
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scherpzinnigen denker thuis te geraken. Er zijn boeken, die men nu eenmaal niet in een adem tilt kan lezen. Wie voorzichtig aan wil beginnen,
neemt naast zijn bijbel „Tekst en Uitleg" ') dat een' schat van kennis
bevat.
Absoluut verkeerd is, het nazien van de Bijbelles 's morgens meteen
als stichtelijk begin te nemen. „Stock" kan ongetwijfeld stichten, maar
eischt studle. Er is niets op tegen het te lezen hoofdstuk met de Bijbelles te combineeren, maar dit geschiede nà het prepareeren van de les.
Het stichtelijk uur beteekent immers : Nu spreekt God uitsluitend tot mij.
Vele studenten hebben hun geloof verloren, omdat ze alleen den Bijbel
als studie-boek beschouwden, zoodat zij het troostbroek verloren.
Die mensch, die zelfs in de dorre tijden van zijn leven het troostboek
Gods niet laat liggen, de onderwijzing niet versmaadt, zijn moede hart
tot luisteren dwingt, kan niet tot ongeloof, sleur en afschuw vervallen,
want levend en krachtig is het Woord Gods, scherpsnijdender dan eenig
tweesnijdend zwaard.
0, wie de armoede gekend heeft van het ongeregelde, geestelijke leven,
die eerst beseft den rijkdom van de geregelde en vaste meditatie,
waardoor hij alleen komt tot de rechte adoratie Gods.
Wij, Protestanten, hebben meer behoefte aan de exercitia van de
kloosterlingen dan wij denken.
En die geestelijke oefeningen zijn bij ons recht opgevat, zooveel rijker
en heerlijker dan in het R. K. leven. Immers daar is de dWaasheid van
het mechanische, van het superstitueuze, wij molten met Luther zeggen:
Gods Woord is weergekomen, de lente staat voor de deur.
Wij staan bij de bron zelve, wee, wie het putten nalaat!
Menschen met Gods Woord opgevoed en gevormd hebben veel voor
bij degenen, die alleen van de traditie leven.
Altijd treft mij het verschil van toon bij R. K. onderwijzers en protestantsche.
In het R. K. tijdschrift ,Ons eigen Blad" komen vaak artikelen voor
van een zuster, die treffen door oprecht geloof en echte geestelijke oefening. Merkwaardig, dat zij bijna altijd zich aansluit bij een woord uit
de He S.
Maar waar dit niet het geval is, hoe dikwijls wordt men dan teleurgesteld. In datzelfde tijdschrift verscheen een overigens sympathiek
artikel over de waarde der godsdienstige opvoeding. Aan het slot echter
laat de schrijver een geestelijke ongeveer zoo spreken:
-
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Wij, geestelijken, ervaren het best, hoe het rel. onderwijs in de jeugd
van_groote waarde is. Worden wij aan het sterfbed geroepen van iemand,
die afgewald is, al is het no zoo erg geweest, als hij slechts in zijn
jeugd in den catechismus onderwezen is, dan loopt alles vlot van stapel,.
hij weet, wat hij te doen heeft, maar o wee, als dat niet 't geval is, dan
is er haast niets mee te beginnen. Enfin, wij doen ons best, onze lieve
Heer moet het maar uitzoeken.
Zoo wenschen wij niet de waarde van ons rel. onderwijs te karakteriseeren. De vloek van het R. K. is, dat het zich aanpast bij den mensch,
een Evangelie voor het gemakkelijkst-practische leven uitdenkt, om uitwendig althans de zielen te bewaren, als het innerlijk niet kan.
In datzelfde tijdschrift komt ook een beoordeeling voor van een Catechismus voor kinderen. Blijkens de beoordeeling wordt de schepping van
den mensch aldus er in behandeld : God maakte eerst Adam, dat was
een kladje, om to probeeren, en toen Hij goed den slag er van te pakken
had, begon Hij aan de vrouw, want dat is het allermoeilijkste schepsel.
In de beoordeeling wordt gelukkig zoo'n wijze van voorstellen afgekeurd, maar is het niet teekenend : omdat het voor kinderen is, onder
ouderen zou het er nog door kunnen!!
Ik weet wel, dat ook bij ons de omgang met het heilige soms tot een
gewoonheid wordt, ja dat de gewoonte verstompt en vergroft.
Ik erger mij altijd, als domino's railleerend bijbelteksten gebruiken, en.
er zijn gezinflen van predikanten, die daarbij groote schade lijden op
geesteli^k gebied ; de dwazen hebben zelf er geen besef van wat zij in de
zielen der eenvoudigen verwoesten, en - menig fijn-gevoelige ziel verzoekt verschoond te blijven van sommige anecdotes op dit gebied.
Wie werkelijk dierbare teksten in zijn herinnering en leven bezit,
wenscht die niet door geestigheden bezoedeld te zien, en vooral niet
door een predikant. En zoo bedenke ook de onderwijzer welken indruk
dit railleeren op het kind moet maken ; menschen met geest hebben zicbt
steeds driemaal te bedenken voor zij op dit gebied trede'n, om hun geestigheid bot te vieren.
Het luistert hier zoo nauw, veel meer dan een beginneling vermoedt,
en misschien is dit voor zijn houding maar gelukkig. Toch mag niemand
in zijn woorden en houding zorgeloos zijn.
Men kan eerder te ingetogen zijn, dan te dartel.
Een uitgestreken gezicht, een preektoon, een koude, strakke ernst geven niet den invloed Bien men er van verwacht, maar echte ernst, die
alleen afgemeten kan zijn, mits door goed gezag geschraagd, is altijd
te verkiezen boven uitbundigheid en al te groote loslippigheid. Een al
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te losse toon bij 't heilige is zelfs, neen juist een kinderhart innerlijk tot
ergernis.
Bij de voorbereiding van het onderwerp wachte men zich voor de drie
kleine vossen, die Dr. A. Kuyper zoo voortreffelijk heeft geteekend: het
het intellectualisxne, het mysticisme en het voluntarisme.
Dit is een boekj.e, dat niet alleen voor domine's geschreven is, maar
voor alien, die geestelijken arbeid te verrichten hebben. Deze drie types
van eenzijdigheid komen op den kansel, zoowel als voor den lessenaar
voor.
Nu wij zoo Iangzamerhand inzien, dat de ziel een eenheid is, die niet
in drie faculteiten van verstand, wil en gevoel uiteen valt, behoorden wij
aan alle deze ook gelijk recht te geven : wie een deter faculteiten op den
voorgrond stelt vervalt noodwendig tot eenzijdigheid.
Het intellect alleen maakt dor.
De wil alleen maakt hard.
Het gevoel alleen maakt slap.
Prof. Kohnstamm was er op bovengenoemde vergadering op tegen r
dat men de kinderen de namen der richters of van de koningen zou van
buiten laten leeren.
Bijbelsche opvoeding was voor hem : het kind in contact brengen met
Jezus Christus. Dit doe! is voor ons m.i. ook uitstekend geformuleerd.
Maar het van buiten leeren der bijbelboeken b.v. staat dit doel volstrekt niet in den weg, als dit niet het een en al is.
Goede, nauwkeurige bijbelkennis is ontzaglijk veel waard, en het is
bekend, dat een jong onderwijzer meestal beter zijn Bijb. Gesch. kent,
dan een student in de theologie, niet tot eer van den laatste.
Prof. van Nes illustreert dit aldus:
„Jn een gezelschap werd aan een onderwijzer gevraagd, hoeveel jongens hij in zijn klas had. Zijn antwoordt luidde : Neem het getal der
zonen van Jacob ; vermenigvuldig dit met het aantal malen, dat de kinderen Israels op den laatsten dag der belegering van Jericho om de
stad trokken, tel daarbij op het aantal maten gerst, die Boaz aan Ruth
meegaf ; deel dit door het getal der zonen van Haman ; trek er af het
aantal paren van elke soort der reine dieren, die met Noach in de ark
gingen, vermenigvuldig dit met het getal der mannen, die uitgezonden
werden om den prof eet Elia na zijn hemelvaart te zoeken ; trek er af'
het aantal der levensj aren van Jozef, toen hij voor de eerste maal voor
Farao verscheen, tel er bij op het getal der steenen, die David aan de beck
uitzocht en in zijn herderstasch legde ; trek er het aantal stadien af, die
Jeruzalem van Bethanie verwijderd was ; deel dit door het getal der
-

346
ankers, die bij de schipbreuk op Paulus reis naar Italië in zee gelaten
werden ; trek er of het aantal der personen, die in de ark gered werden,
en .... gi1 vindt het juiste getal." (Pro Ministerio blz. 3.)
Prof. van Nes heeft respect voor den onderwijzer, die dit vraagstuk
voor de vuist opgeeft.
12 X 7 + 6
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Het lijkt zeer veel op 'n opgave uit een rekenhoekje van de 18e eeuw,
als unicum kan het er mee door, maar het is duldelijk, dat men in zglke
oefeningen zijn kracht niet zoeken moet.
Wie echter feiten- en getalkennis verwaarloost, lhandelt ook verkeerd.
Wie een leven zonder leer begeert, wandelt meestal gaarne in een godzaligen mist, die voor het heldere klare denken toch Been aanbeveling is.
En wie alleen den wil heeft gericht op 't ethische, maakt wetsmenschen, onbuigbaar misschien, maar ook eigengerechtig.
Toch moet er toegestemd worden, dat ook bij de bijbelles het aanbrengen van heldere, zuivere kennis van het allergrootste belang is.
Het geloofsleven vordert in elk geval een minimum van kennis, de
catechisatie's, de zendingsarbeid zijn daar in de eerste plaats op gericht.
En waar de kennis gering, is daar is ook het gemoedsleven en witsleven in vele gevallen zeer zwak.
Dus toch het intellect voorop?
Daar is weer de oude strijd.
Laat mij het zoo zeggen : bij het onderwijs is het intellect primair, wat
de volgorde betreft, niet wat de waarde aangaat.
Wij moeten nu eenmaal bij het denken scheiding maken, wat reeel
niet gescheiden kan worden.
Om nu de beteekenis van de Bijbelles en den Bijbel duidelijk uit te
laten komen, stel ik mij voor in een paar volgende artikelen te behandelen:
De geschiedenis van het vak Bijb. Gesch., de waarde van den Bijbel
als opvoedings-middel uit cultureel, ethisch, aesthetisch en religieus
oogpunt, om te besluiten met enkele practische bijbellessen als eenvoudige exempels.
-

R. DIJKSTRA.

MAANDKRONIEK.
Er is een modern ,haneboekje" bij de N. V. ,,De Walburgh" te Blaricum
verschenen, dat nog al een sterke afwijking vertoont met dat uit de 17e
eeuw.
Het heet „De invloed van aanleg en milieu op het tot stand komen van
misdaad en misdadiger". ') Een biologische beschouwing door Dr. Dan. de
Lange Jr. Oorspronkelijk was het een retie gehouden op het eerste
congres van het Comnite van Actin; tegen de bestaande opvattingen
omtrent misdaad en straf.
Er staan behartenswaardige Bingen in. Op 't oog is het degelijk wetenschappelijk. Maar wacht u voor de voetangels en klemmen.
Misdaaad, zoo heet het, is een reactie van het individu tegen de maatschappelijke kraohten, misdadigers hebben een tekort aan sociaal
instinkt (daar behoef je nu werkelijk geen miisdadiger voor to wezen),
misdadigers, die over groote intelligentie beschikken groeien op als
handige kooplui, slimme diplomaten en beroemde vecht-generaals.
Het staat er wel niet zoo in, maar het staa.t er toch!
Het zijn de gedachten van een ,,tammen" bolsjewiek, maul zoo'n boekje
leert, wie goed kan lezen, bidden.: ,Bewaar ons voor de Bolsjewieken,
voor de tamme en de wilde duivels van het anarchisme, maar voor de
tamme het meest !"
Dr. De Lange vermoedt, dat bij goede maatschappelijke verhoudfngen
de misdaad meer en meer verdwijnen zal, de onverbeterlijke anti-socialen.
zullen -dan een kleine groep vormen, die als zielszieken z-orgvuldig zullen
bewaakt moeten worden.
De geschiedenis in Rusland zal dit nailer toelichten, althans als ' het
arme land niet reeds tot een groot gekkenhuis geworden is: dat heeft
geen geschiedenis uit den aard der zaak.
Zou het voor een Chr. onderwijzer mogelijk zijn met socialistische en
anarchistische confraters a la het haneboekje samen te werken aan
e6n school?
Prof. Obbink heeft in Bergopwaarts hierover een balletje opgeworpen,
en het debat in -de Nederlannder hierover laaide allengs aan tot een groot
vuur. Zooals het meestal gaat, sprak men elkaar glad voorbij.
Het is eigenlijk geen kwestie meer.
1

) Geen mooie samentrekking!

Er is nu gelijk rech-t d. w. z. iedere groep van eenige beteekenis kun
de school krijgen, die ze begeert, behoudens enkele bepaling omtrent
orde en zedelijkheid.
De bepalingen zullen in verband met het bovengenoemde haneboekje
niet altijd gemakkelijk te handhaven zijn, maar dat is hier van Been
belang.
Het lijkt min het meest rationeele, dat ieder onderwijzer zooveel
m-ogelijk nu de school kiest waar hip zijn persoonlijkheid het best ontplooien kan, dus 'die met zijn levenshouding harmonieert.
Is er echter een enkeling, die roepin-g gevoelt, het Anders te doen, wat
ter wereld is daar tegen? Niemand zal bij verstandig door-denken beweren, dat die enkeling de maat en het exempel van alien moet zijn.
Er kunnen toch gewichtige redenen zijn dat iemand, als Christen de
openbare school niet wil verlaten of deze wil dienen op zijn manier, wi;
zijn toch hoop ik, liberaal gennoeg, om de conscientie vrij te laten?
Maar de regel blijf t : Een christen beleeft zijn beginsel van onderwijs
en opvoeding in de Chr. school het best.
Hoe degelijker, hoe voortreffelijker wij ons Chr. onderwijs maken, hoe
grooter onze invloed zal zijn op het yolk in zijn geheel.
De schoolstrijd zal nu op paed. terrein moeten ontbranden, hopelijk
in den meest edelen zin van het woord. Als wij ons geloof in school en
huis werkelijk beleven, zullen wij het winnen, Christus in ons leven, is
de overwinning der wereld.
Prof. Casimir beweert in „De Opbouw" p. 761 dat de rechtschen
eigenlijk den schoolstrijd verloren h-ebben: immers ook de biiz. scholen
zijn nu Overheidsscholen, en al is het Confessioneel onderwiis nog van
veel beteekenis, het zal toch omrnogelijk blijken -de beweging der geesten
tegen te houden, ook binnen den kring van het Christeliik onderwijs
zullen zich dezelfde schakeeringen van recht- en vrijzinnig voordoen,
die wij nu in de Kerk zien, niet alleen in de Herv., maar ook in de Geref.
Kerk.
Er komt thans 'n schoolstrijd., die veel dieper nog alle onderwijs zal
beroeren: die van het waarachtig vrije onderwiis.
Toegestemd! wat het laatste betreft.
En wat 't eerste aangaat, als ons beginsel verandert, zal ook het onderwijs veranderen, drat van ons uitgaat, maar dat wij, die gezien hebben,
wat het vrijzinnig beginsel uitgewerkt heeft in Kerk en School, den moed
zouden grijpen het vrijzinnige beginsel weer in te halen, zooals vroeger
is gebeurd, dat ware een psychische onmogelijkheid.
De oude antithese : Vbbr of tegen Christus, zal ook nu de scheiding
,
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bewerken, al zullen wij, menschen, niet zoo zuiver de demarcatie-lien
trekken, als men vroeger meende te kunnen en mogen -doen, maar het
Evangelie, dat geen absoluut Evangelie is, verliest zijn kracht.
Christus, lde Weg, de. Waarheid en het Leven, tot Zijn wet en Zile
getuigenis, ook in onderwijs en opvoeding, of anders zal geen dageraad
lichten. Moge het biliken, dat wij hierin leven en sterven, dan zullen
we niet rusten voordat alle knie zich buigt voor Bien Vorst des Levens.
„Ik moet spreken," zoo luidt het opschrift van een artikel in ,Levenskracht" van Mevrouw Van Mierop—Mulder. Zij ontvangt brieven van
jongelui, die op s exueel gebied zijn ingelicht, en nu blijkt het, hoe
averechts die inlich-ting heeft ggewerkt. Het heeft tot overprikkeling geleid
en de vrije omgang van jongens en meisjes -is tot onkuischheid geworden.
Zij het ook voor ons 'n waarschuwing.
Gedachten-concentratie op ander gebied is in deze moeilijke periode
beter dan op sexueel terrein. Er is tenslotte een minimum kennis noadig
om rein te leven, teruggehoudendheid beter waarborrg dan al te groote
vrijmoedigheid.
Wat onder norm'ale menschen niet in finesses behandeld wordt, behalve
dan' op wetenschappelijk gebied, behoort zeker niet onder de jeugd
uitvoerig besproken.
,

R. D.

UIT EN VOOR DE SCHOOL
(Vervolg)
J. Onze Dames-collega's.
'k Weet dat ik me op gevaarlijk terrein begeef, maar toch waag ik
het er op.
Waarom gevaarlijk? Wel, omdat het altijd wat gewaagd is, als man,
over het speciaal vrouwelijke to oordeelen. En daarom : vergis ik me
soms, dan verwacht ik van onze dames eerlijke, opbouwende critiek.
Vooraf zij beken^d, dat ik niet sch•rijf over de spreekwoordelijk geworden „snibbige schoolmatres". Zij heeft het ,ewig Weibliche" stelselmatig
gedood. Ze is het leven evengoed als ieder ander meisje begonnen als
vrouw, maar dat is ze nu niet meer.
Veel moeten we ons in ons leven verwerven, door stadige inspanning, studie, gewenning enz. En dan pas kunnen we het verworvene
aanwenden tot heil van anderen en van ons zelf, en in en door dat alles
tot eer van God.
Maar, dat natuurlijke gaven, die God in onze persoonlijkheid gelegd
heeft, toen Hij besliste, dat we als vrouwe zouden ter wereld komen,
ongebruikt zouden blijven, dat is geweld doen aan onze natuur, tot
schade van ons zelf, tot nadeel van den kring, waarin God ons plaatste.
Dat willen we toch niet?
En zoo'n natuurlijke gave bezit u alien, dames, in uw invloed op
den man in 't algemeen, en op uw mannelijke collega's in 't bijzonder.
U bemerkt, ik heb het nu niet eens over de speciale gaven der vrouw
voor de klas, maar over de vrouwelijke collega.
Uw invloed ten goede kan zoo ongekunsteld, zoo krachtig en zoo teer,
in een woord zoo echt vrouwelijk zijn, en daarom zoo gewillig aanvaard.
Ik ken een school, waar een pittig, jong onderwijzeresje, alleen bij
zeven heeren de ziel van de conversatie is. We zouden haar niet. graag
missen, zei een der oudere collega's, want dan vrees ik, dat onze
schoolvergaderingen, onze onder-onsjes voor schooltijd saai zouden worden. Ze slaat wel eens den bal mis, maar alles wat ze zegt en doet,
heeft onze belangstelling. 't Is een leuke meid, onze Mien.
En waarom heeft ze die belangstelling?
Eenvoudig omdat ze zich geeft met haar natuurlijke gaven als vrouw.
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Dat kan toch ieder der dames?
Is het dan wel noodig hierover te schrijveri?,
Oordeel zelf.
Een schoolhoofd klaagde : Onze drie onderwijzeressen vormen een
apart coterietje. Ze bemoeien zich niet met ons. Wat als schoolmannen
onze belangstelling heeft, laat haar koud. Wij lezen allen het Paed.
Tijdschrift, 't zij als abonne of in portefeuille, zij kunnen het ook gratis
krijgen, maar zij nemen de moeite zelfs niet het in te zien ; op de
schoolvergaderingen vertoonen ze zich plichtmatig, doch nemen nooit
deel aan de algemeene besprekingen, ze vormen, ieder met een handwerkja voorzien, een groepj e . apart ; en op de afdeelingsvergadering
verschijnen ze nooit. Wat wij ook doen om bij de dames belangstelling
te wekken voor wat toch ook haar levenstaak is, door God aan haar
evengoed opgedragen als aan ons, 't is alles te vergeefsch. Wij
laten ze nu maar voor wat ze zijn.
En hoe gaat het dan in haar klassewerk? vroeg ik.
Och, een s leurgangetje. Al wat, als resultaat der schoolvergaderirig
nieuw ingevoerd wordt, heeft haar tegenzin. 't Is nieuwe inspanning
en op de schoolvergadering lieten ze zich er niet warm voor maken.
Onlangs wilden we een proef nemen met het plan-Van Wijlen )
ten bate van ons leesonderwijs. Dat is een mooi plan, en uitvoerbaar
ook, maar dan moet er door den onderwijzer hard gewerkt worden.
De laatste 10 a 15 minuten van elke leesles ploetert hij voort met de
zwakke broeders en . onderwijl geeft hij aan de vluggeren ieder een
exemplaar van de 4 of 5 reserveboekies, die hij . van verschillende, voor
zijn Was geschikte, series heeft. Die mogen zij dan voor zich zelf lezen,
maar meester of juffrouw is er steeds bij, om toe te lichten, voort te
helpen, of ook soms aan te vuren. Wat een soesa heb ik gehad, eer dat
ook in haar klassen kon toegepast worden. Gelukkig vind ik steun biy
het overig personeel, anders zou ik moedeloos worden.
-

'k Weet, dat dit ,clubje" een uitzondering vormt, maar de goeden
niet te na gesproken, een weinig meer meeleven met haar collega's,
en inleven in haar taak, ja, dat wordt terecht verwacht van sommige
dames, die toch zooveel zegen, zooveel opwekking, zooveel veraangenaming van de dagtaak aan de mannelijke collega's kunnen meedeelen.
En die heeren-collega's, hebben die dan Been plichten tegenover de
dames? hoor ik vragen.
Zeker ; daarover wellicht later.
A.
1)

Zie Van Wijlen, Leesles•idealen. Paed. Tijdschr. 12e jaarg. afev. 8. b1dz. 179.

REGLEMENT
VAN DE

VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK.
De meeste leden, die er pas bijgekomen zij'n, hebben nog geen reglement.
Daarom drukken wij 't hier nog eenmaal af; wie hiervan aanteekening
houdt, kan dit nummer steeds raadplegen.
,

VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK.

Naam.
Art. 1. De Naam der Vereeniging is : Vereeniging voor Christelljke
Paedagogiek.
Doel.

Art. 2. Haar doel is : de bevordering der studie van de Christoli ke paedagogiek in haar geheelen omvang en van haar hulpwetenschappen, ten
behoeve van de Christelijke opvoeding en het Christelijk Onderwijs in den
ruimsten zin. (Lager, Middelbaar en Hooger).
Middelen.

Art. 3. Zij tracht haar doel te berelken o.m. -door : vergaderingen, geschriften, vacantie-cursussen, winterlezingen, studiekringen, een bureau
voor paedagogische adviezen, een paedagogische bibliatheek, schoolcongressen.
Geldmiddelen.
Art. 4. Zij trekt haar geidmiddelen uit: a. bijdragen van leden en be
gunstigers ; b. giften, schenkingen en legaten.
4

Leden.

Art. 5. Leden kunnen zijn personen, vereenigingen, en afdeelingen van
vereenigingen, die verklaren in te stemmen met het doel der vereeniging
en met den grondslag van een der volgende vereenigingen a. Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs ; b. Christelijk Volksonderwijs ; c. Gereformeerd Schoolverband ; d. Vereeniging van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in N. ,en O.B. ; e. Unie van Christelijke Onderwijzers ; I. of van
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een andere vereeniging voor opvoeding of onderwijs, die op Christelijken
grondslag staat en die, blijkens dien grondslag, evenals bovengenoemde
vereenigingen' den Bijbel of de H. Schriftuur aanvaardt als Gods Woord en
alzoo als regel van wat wij te gelooven en te doen hebben, ook voor de
Ghristelijke opvoeding en het Chr. Onderwijs.
Men wordt lid, door zich als zoodanig op te seven bij het bestuur i. c.
bij den secretaris. Het lidmaatschap houdt op a. door overlij.den ; b. door
bedanken ; C. door wanbetalen.

Begunstigers.
Art. 6. Begunstigers zij;n zij, die de vereeniging steunen met een jaarlijksche bijdrage van I 2.50.
B idragen.
Art. 7. De jaarlijksche bijdragen van persoonlijke leden bedragen
2.50, van andere lleden f 25. , f 10.— of f 5.—. De beslissing over de
vraag, welk van de genoemde bedragen ieder lid heeft bij te dragen, blijft
aan elk lid af zonderlijk overgelaten. leder lid ontvangt gratis het Chr.
Paed. Tijdsohrift.
,

Algemeene Vergadering.
Art. 8. Er wordt jaarl j s minstens een algemeene vergadering gebouden.
Stemrecht.
Art. 9. Alleen de leden hebben stemrecht. Het stemrecht wordt uitgeoefend op een vergadering -der vereeniging. Vereenigin-gen of of deelingen
van vereenigingen, die lild zijn, hebben het recht zich te doen vertegenwoordigen door twee afgevaardigden, die ieder een stem uitbrengen. De
overige leden hebben elk een stem.
Bestuur.
Art. 10. Het Bestuur bestaat uit zeven personen, gekozen door en uit
de persoonlijke leden, en de afgevaardigden der andere leden. De bestuursleden verdeelen de functien onnderling. Jaarllijks, voor het eerst.
in 1917, treedt volgens rooster den bestuurslidd af, dat niet terstond herkiesbaar is. De keuze der leden wordt geregeldd bij Huishoud elijk Reglement.
Duur.
Art. 11. De vereeniging wordt aangegaan voor -den tijd van 29 jaar, te
rekenen van den dag der oprichting, zijnde 16 Februari 1916.
,
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Indien de vereeniging wordt ontbonden, zal het ontbindingsbesluit tevens de wijze van liquidatie en de bestemming van goederen en gelden
aanwijzen; een en ander met inachtneming van art. 1782 Burgerlijk
Wetboek.
Tot het nemen van een besluit tot ontbinding is noodig, dat minstens
twee derden der leden aanwezig zijn, en dat drie vierden der uitgebrachte
stemmen tot ontbinding besluiten.
Zijn op de eerste vergadering geen twee derden der leden aanwezig,
dan heeft binnen een maand een tweede oproe-ping plaats; onverschillig
het aantal der dan aanwezige leden kan tot ontbinding worden besloten
met drie vierden der stemmen.

Diverse Artikelen.
Art. 12. Zes of meer leden kunnen een afdeeling vormen, welker Huishoudelijk Reglement niet in strijd mag zijn met deze statuten.
Art. 13. Wijziging der statuten kan, behoudens koninklijke goedkeuring, plaats hebben op voorstel van het bestuur of van ten minste 10 leden,
bii meerderheid van twee der-den der uitgebrachte stem men.
Art. 14. Verdere bepalingen, betreffende het uitbrengen van stemmen,
het nemen van besluiten en wat verder voor den goeden gang van zaken
noodig wordt geacht, worden vastgesteld bij Huishoudelijk Reglement,
dat niet in strijd mag zijn met doze statuten. .
Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 30December 1917.
-

HET BESTUUR:
Prof. Dr. H. BAVINCK, to Amsterdam, Voorzitter.
R. DIJKSTRA, Pastorie Hemmen, Secretarts.
A. M. C. G. KNOTTNERUS, MaliesingeI 67 Utrecht,

Penningmeester.
Dr. W. J. KOLKERT, Amsterdam.
P. OOSTERLEE, Nijmegen.
A. J. SCHREUDER, Arnhem (K1. W.).
J. T-H. R. SCHREUDER, Amsterdam.

HET BEGINSEL VAN MONTESSORI*).
II. (Slot).
De opmerking, dat er ook Montessori-scholen zijn zonder het bekende
verbazingwekkend resultaat heeft ons geleid tot het zoeken van een
grondfout in het systeem, zooals het door velen wordt gedreven ; namelijk : het achteruitschuiven van het persoonlijk en daarmee tegelijk van
het religieus element in de eerste opvoeding.
Daardoor zijn wij gekomen tot een eigen synthese : een aanvaarden
van het Montessori-beginsel als een machtig hulpmiddel in de opvoeding.
Maar toch tegenover het persoonlijkeen het religieuse : zaak van secundaire rangorde.
Toch, op then rang, naar mijn meening van het allerhoogst belang en
van beheerschende beteekenis.
Mijn tweede opmerking te voren dat er ook goede, rust en vree kweekende scholen waren en zijn buiten deze beweging, zegt niets. Het isenkel een bewijs van mijn stelling, dat ten slotte de persoon van den
onderwijzer de school maakt. Maar het doet niets of van het mogelijk
gewicht der door Montessori gevonden zakelijke middelen en hun invloed op het kinderleven.
Ook het persoonlijke is Been afdoend middel. 'k Denk, om maar jets
te noemen, aan het geval van een goeden vriend van mij, een uitstekend
onderwijzer, die een voorbeeldige tucht in zijn kiasse had. Maar toen hij
weg was, draaide die heele wereld in eens om en waren zijn brave
engeltjes weer gewone rakkers geworden. Waar het vaak zoo is, mag
ik naast dat persoonlijke nog wel wat kunstig gevonden uitwendigheid.
Nog eens : die twee moeten elkaar steunen, niet afvallen.
Wij naderen een geheel nieuw veld van beschouwing.
De Montessori-school is de school, waar de kinderen doen mogen,
wat zij willen.
Zoo is dan het vraagstuk der vrijheid in 't geding, van de verhouding
tusschen gezag en vrijheid. En een verdachte leus is genoeg om het
*) Gelezen in de vergadering van het district Rotterdam van ,Gereformeerd
Schoolverband" op 24 Februari 1921.
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geheele systeem onder ons in discrediet te brengen ; Wij werpen nog al
eenns gauw het kindje met het vuile badwater in de s-loot.
Toch is dat niet gewenscht.
Ook hier niet. Want het is niet waar, dat in haar school de kinderen
mogen doen, wat zij willen. Net zoo min als een moeder, die haar kindje
zoet aan den slag ziet en kans ziet het met haar duizend kleine listen
aan den slag te houden, het probleem van gezag en vrijheid op slechte
wijze oplost, als zij haar lieveling een heelen morgen en langer laat
doortureluren.
Men onderscheide toch wel.
't Vraagstuk van gezag en vrijheid is maar niet het eerste het beste.
Dezer dagen viel mij nog op een getuigenis van onzen bekenden Ds.
Ferwerda 1 ) : Ten aanzien van de eeuwenoude vraag naar de rechte
verhouding tusschen gezag en vrijheid, is de oplossing nog steeds niet
gevonden en wie ook maar eenigszins beseft den geweldigen omvang
van het probleem, waarom het hier gaat, zal zeker niet hoopvol gestemd
zijn, dat wij -die oplossing in deze bedeeling zul-len begroeten.
Ik heb bij Montessori zelf en bij haar navolgers nog meer veel
praterij gevonden over de vrijheid, maar in haar praktijk en in haar uitingen, die zich concreet daarbij aansluiten, vind ik over verkeerde principes niets. De ware vrijheid berust altijd op een juiste synthes'e van
het volgen van van buiten opgelegde ordinanties en het spontane leven.
Alleen met hem, die het bestaan dier ordinanties en het recht, die den
kinderen op te leggen, loochent, die in arren moede alles wil laten aankomen op de spontaneiteit, valet voor fins niet to praten.
Dat doet Montessori niet.
Geen gezag was er bij Tolstol op zijn schooltje te Jasnaja Poljana.
Daar stond den heelen dag de deur open. Daar ging het b.v. zoo:
't Is leesles. Ieder is gaan zitten, waar 't hem bevalt ; op de banken,
de tafels, de vensterbank, de vloer of den leuningstoel. De !es duurt zoo
lang het den leerlingen blieft; na een uur staat er een op en zest: ,ziezoo,
dat is genoeg gelezen!" ,Neen, neen," roepen de anderen, „nog meer
lezen, Langer lezen !" En de minderheid onderwerpt zich aan den wensch
van de meerderheid. Wien dat niet aanstaat, vertrekt. 2
Bij Montessori iets geheel anders.
Bij Tolstol staat de deur open, er is Been band van gezag, bewust is
it gezag, alle zeggenschap van ouderen over jongeren verworpen. Bij
Montessori is die band er, en wel een van op den duur stevige makelij.
,

)

1)
Z)

In „de Reformatie" van 21 Januari jl.
Vaktijdschrift, t. a. p. p. 214.

357

Mejuffrouw Lansen spreekt dan ook in De Socialistische Gids 1
en
ik begrijp dat op haar standpunt van Montessori's ,te beperkte vrijheid,"
van ,haar reactionair streven."
Het gerucht : in de Montessori-school mogen de kinderen doen, wat ze
willen, er is geen gezag, is een sprookje.
Bij Montessori niet de taal van een Key, 'n Wyneke, die met hun „Der
Teufel hole den Respect" de revolutie prediken, integendeel, hier wordt
alles gedragen door een 'k zou haast zeggen: te sterk aangebonden wet der betamelijkheid, der welgemanierdheid, door een jagen naar al
wat liefelijk is, wat wel luidt.
Zelf zegt zij : Kinderen moeten vrij zijn zoodanigen spontanen aandrang te volgen,- als ik wenschelijk vind; die, welken ik niet wenschelijk
vind, moet worden onderdrukt, vernietigd. 2 )
Gunning spreekt dan ook ergens van de gehandschoende hand. Rombouts zegt (p. 64) : de boeman der discipline is er niet, maar de discipline
is er wel degelijk.
Telkens spreekt ook zij van tact. En van kleine middelen. Daar heeft
men bij voorbeeld dat bekende stoeltj e, daar Montessori zelf van vertelt.
Op een keer was er ook zoo'n ontembare gekomen. Geen nood. Zij zette
hem op een stoeltje dicht bij de deur. Promoveerde hem op die wijs tot
proseliet der poorte. En van daaruit kon hij kijken op al die priesters en
Levieten van zijn grootte en jaren, die in 't heiligdom daar rondwandel-.
den en dienden..
'k Vergat . nog wat. Mevrouw Montessori kwam naar den nieuweling
toe, zij streelde hem ; hij was ziek. En de kinderen keken mee meewarig
van uit hun hoogheid van deugden neer op het zieke jongetje. Tot het
gewoon eieren voor zijn geld koos en ordelijk ging meewandelen op het
pad der deugd.
Maar is dat nu geen gewoon tuchtmiddel ; ik 'voor mij vind het erger
dan provoost.
Bij Rombouts vind ik ook (bl. 60) van standjes, waarschuwingen, belooningen, straffen _etc., namelijk als noodmaatregelen. Maar die onderstellen toch alle een ondergrond van gezag en ontzag.
En Montessori zelf spreekt ook van het onmiddellijk smoren en verwoesten van het ongeoorloofde.
Dat is toch heel wat anders dan ,laten doen, wat ze willen."
Zullen wij Montessori in dezen dan blindelings en critiekloos volgen?
In geene deele.
)

,

1) Jrg. V, No. 4, blz. 407.
2) Bij Culverwell, t. a. p. p. 191.
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Montessori is, gelijk heel de moderne paedagogiek, naturalistisch. En
wij, wij hebben geen eigen paedagogiek, al liggen er genoeg bouwsteenen
gereed. En hebben wij een gegroeide praktijk.
Wat wij dan wel kunnen is : den nieuwen Montessori-tak enten op
onzen wel kleinen, maar toch stevigen stam. op de wijze, gelijk ik reeds
te voren aanduidde.
En dan .... ? Welnu, dan moeten wij eens zien, wat er van groeit.
Heel de paedagogiek sedert het Humanisme en de Reformatie is een
geleidelijke losmaking uit de Middeleeuwsche idee van ascese, van
opoffering en veronachtzaming van den eenling, om de wille van de
masisa, van de kerk, van hot yolk ; is een historie van steeds nauwere
geestelijke aanraking van den onderwijzer-opvoeder aan den leerling.
In de oude dagen was de roede in bijna alle scholen het eigenlijke tuchtmiddel. Een schoolmeester, die, als hij een leerling slaat, ook zijn buurman tegelijk afrost, antwoordt, als hem naar het waarom van zijn klappen geven wordt gevraagd : die zijn altijd nuttig, zij dienen voor den
deemoed. Luther zegt van zijn school: zij is niet anders dan een hel en
vagevuur, waarin men gemarteld wordt door de declinaties en conjugaties, terwijl wij bij slagen, sidderen, angst en jammer toch eigenlijk nog
niets leeren. Toch heeft ook zoo'n stelsel wel aanhangers. Ik denk aan
die Engelsche moeder, waarvan ik las, dat zij eens bij den nieuwen
onderwijzer kwam met haar klachten. Mijnheer, zei zij, ik neem mijn
kind van school, op de vorige school ging dat heel anders. Als ik hem
des Zaterdagsmiddags in het bad had, moest ik altijd zijn rug wasschen
van de striemen en strepen, die hij van zijn meester had opgeloopen;
maar tegenwoordig is zijn rugje heelemaal gaaf en blank. Dat vind ik
niet goed, ik ga veranderen.
Uit die wereld van pratende en slaande meesters groeide de nieuwere
school. De school met haar persoonlijk leven in onderwijs en tucht, waarin, zooals Dr. Schepers 1 ) het dezer dagen uitdrukte, de opvoeder met
het vermogen van invoelen in de ziel van een ander, in staat is zich
geheel in het kinderlijk gemoed in te leven, waarmee hand in hand
moet gaan een fijn gevoel voor alle mogelijke kanten van het kinderleven, waardoor de opvoeder Bien paedagogischen takt kan toonen, die
op elk waargenomen verschijnsel met den passenden maatregel
reageert.
Zoo wordt de practische paedagogiek een geheel van fijne, vaak
1) Vgl. P. Barth. Geschichte der Erziehung. 2e afl. Leipzig, o. m. p. 319-320.
2) In Paedagogische Studien, 2e jrg, 2e afl.
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listige gangen, herinnerend aan Paulus' woord (2 Cor. 12 : 16) aan de
Corinthiers : alzoo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen.
In Bien overgang van geweld tot het tactisch, teederder werk is een
oneindige afstand, maar kent ook ons Christelijk leven en zijn opvoedingspraktijk een oneindige verscheidenheid en een ruime vrijheid van
opvatting en praktijk. Het vraagstuk van gezag staat daarbuiten ; ook
in die school met haar teederder tucht kan leven het gezag; de erkentenis van het recht des Scheppers om wetten voor ons te geven en te
handhaven en den plicht van den mensch, beiden opvoeder en kind,
om aan dat recht te voldoen.
Iets anders is echter de vraag der macht§middelen en de vraag, of
ook die teederder tucht onder ons een plaats mag hebben. Welnu, wordt
ook in onze kringen niet geprezen de onderwijzer, die zijn kleine kudde
in stillen vree en rustigen arbeid den langen dag doorvoert?
Hoe zou -de oude Valcoogh opzien, als men hem vertelde, dat er in
ons Christelijk land nog eens een tijd zou komen, dat men voor de klas
zou durven zetten een jonge vrouw, en dan nog een vrouw zonder stok.
Er is in dit werk zooveel betrekkelijks. Voor eenige weken bezocht
Prof. Doumergue onze kweekschool en sprak ook een woord tot de
leerlingen. Hij begon aldus : Wat ik nu zie, heb ik nog nooit gezien.
Namelijk een school, waar jongens en meisjes op deze wijs samen onder-.
wijs ontvangen. Deden wij dat niorgen in Frankrijk na, iedereen zou
roepen : Dat kan niet, dat is de revolutie.
Er is zooveel betrekkelijks.
Indien maar beleden en beleefd worden de groote beginselen der tucht;
deze, dat zij eerst zich moet richten in en voor het bewustzijn van
opvoeder en kind op de eer van Gods Naam, ten tweede, dat daarin ook
mag ingeleid worden de gedachte aan een uiteindelijk loon op het goede
werk, ten derde dat als tijdelijke, aanvullende macht mag meespreken : het
geweld en in het hart van het kind de vrees, ook de vrees voor menschen.
Dus ook vrees!
Maar eilieve, hoeveel van onze scholen, van onze onderwijzers , zijn er
niet, waarin die vrees geheel wordt teruggebracht tot het door zachte
suggestie gewekt voelen van de wet der betamelijkheid, van het bestaan
van een wet tegenover God, de ouders, de school, den onderwijzer? Tot
datzelfde gevoel van betamelijkheid, dat Montessori htndhaaft? Op .haar
wijze. Met een nieuw middel er bij. Een van die vele brave listigheden,
in welker toepassing wij allen, de een meer, de ander minder meedoen.
Vergun mij nog een oogenblik.
Want ik heb nog wel een ander bezwaar.
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Mijn bezwaar is : ik zou nog wel meer willen weten van het geheel
en van het einde van het proces. Ik zie voor mijn oogen : handj egauw
wordt getemd, ik zie voor mijn oogen : het roerig zieltje wordt rustiger.
Maar nu is mijn vreeze : wordt 't roerig zieltje niet al te stil. 'k Kan me
voorstellen, dat het wel zoo kalm zou zijn op de aarde, als alle beken en
beekjes genormaliseerd werden. Maar toch zou er wat verloren zijn.
En nu vrees ik juist voor verlies tegenover al de winste, die ik zie.
Gunning klaagde al in 't begin (p. 92) : „de creatieve vermogens van het
kind worden op het dr-oge gezet." En Rombouts schrijft (p. 117) : Wat
wij allereerst zoo pijnlijk in het heele stelsel missen, dat is : de kinderHike vreugde, nog beter, de, kinderpret. En (p. 118) : De diepe beteekenis
van het vrije spel, individueel en gemeenschappelijk, heeft Montessori
zeer zeker niet begrepen.
En zien wij naar de praktijk, dan klopt die op die klacht.
En wat daar ook op klopt, dat is haar theorie. Haar hoofdstuk over de
verbeelding klinkt waarlijk verontrustend.
Is, wat Montessori verbeelding noemt en beschrijft, nu werkelijk wat
Goethe in zijn gedicht Meine Gottin noemt: die seltsame Tochter Jovis,
rein Schoszkind? De groote dichter noemt haar den hoogsten prigs der
onsterfelijken en waarschuwt,
dasz die alte
Schwiegermutter Weisheit
Das zarte Seelchen
Ja nicht beleidige.
Was het wonder, dat, toen ik Montessori's hoofdstuk Verbeelding las,
ik telkens de stem meende te hooren der harde stiefmoeder?
Verdient de verbeelding dat?
Zeker, in de verbeelding zit de meeste zonde; op de spelende en
bruisende zee 'der verbeelding verdrinken de zielen. Maar heeft zij niet
ook haar eere?
Zonder verbeelding, zegt Godwin, kan er geen echt geheiligd vuur
gloeien, .... geen diep gevoel bestaan voor anderer zorg, geen vurig en
. volhardend streven in anderer belang. „Van haar bovenal, zegt Ackermann in Rein's Encyclopadisches Handbuch 1 ) hangt of de kracht en
gezondheid van ons geestelijk leven en met instemming haalt hip aan,
dat men haar heeft genoemd de longen der ziel.
.'t Is de verbeelding, die geestdrift kweekt en dun. En uit de uitbundigheid van het kind wast op het idealisme. In de wetenschap is zij de
1)

DI V, p. 408.
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moeder van den inval, die, juist als het broedennd willen terugwijkt,
verrast door zijn nieuwheid, .zijn diepte, zijn ontdekkende macht. Welnu,
juist van zoo'n terugwijken van dat willen weet Montessori, weet het
in haar school werkende kind niet. Steeds is in hem het bewuste ,Intelligente ldoel," bestuurder van al zijn bewegingen.
Wat het - einde zal zijn van dat werk, niet alleen voor het oogenblik,
maar voor het geheele leven, is moeilijk te zeggen.
Culverwell (p. 304) spreekt van een proef, die hij wel eens zou willen
genomen zien op uitgebreide schaal: hij wilde 500 kinderen opgebracht
zien in de Montessori-school en die op twintigjarigen leeftijd vergelijken
met 500, opgebracht op de gewone wijs. Hij vermoedt, dat de eersten
het in gezondheid en ,dus in bekwaamheid voor hard werk" zouden
winnen.
Maar Culverwell heeft de proef nog niet genomen. En dan.... er is
nog meer in de wereld dan gezondheid en hard- werken. Dit weten wij
wet : Montessori zet haar wel gewet mes diep in den geest van het kind.
Ter genezing. Maar de vraag is : wondt zij ook niet een nuttig orgaan?
Een groot lichtpunt zie 1k hier : de kinderlijke, warme, ontroerende vertelling kan een natuurlijk tegenwicht bieden. Maar de leidster, the den
evenaar houdt, zal met wijsheid en verstand moeten uitkijken.
En nu wil ik wel een ding nog zeggen hieromtrent. Ik ken tamelijk
goed onze burgerkinderen en die der eenvoudige gezinnen. Ik zie tot op
rijper leeftijd hun vaak overmatige speelschheid, dartelheid, joligheid,
hun -overmoedige dwarsheid, waardoor ons Jong publiek bekend is tot
ver over de grenzen.
Welnu, dan zou ik zeggen : dan wit ik er mijn Hollandertj es wel eens
aan wagen. Misschien, dat ze er wat scha van hebben, maar ik zou geen
schoolmeester moeten zijn, als ik ooit niet durfde ijver-en voor wat -dieper,
of liever echter - ernst, wat meer correctheid, wat minder uitbundigheid
en uitgelatenheid bij onze lieve jeugd.
Dan mmoet de phantasie maar wat lijden. Maar toch, als ik raden mag,
geachte leidster, kijk uit uw oogen en scheer uw schaapjes, naardat zij
wol hebben.
De Christelijke levenspraktijk tracht de hoogste levensvreugde te
enten op den diepsten levensernst. En waar die beide in kiem verborgen
liggen in het leven van het kind, zoekt zij die beide te beschutten en to
bewaren. Zoo, dat ze niet elkaar schaden, maar naast . elkaar tieren en
groeien tot 's levens eind. De wijze kent tijd en mate ook voor zijn kind. Hij
mag zich niet laten verlokken door den schoonen schijn van een kant,
,
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het leven is veelzijdig en dat in onze Montessori-school moet dat ook
blliven,
Er is nog veel te vertellen.
De stilte-oefening. Ik heb ze gezien. Werkelijk aardig, hoogst belangwekkend, prijselijk. En hadde Mevrouw Fisher me niet uit mijn humeur
gebracht met haar overdreven woorden : het magische, de rustigheid en
verheven onaandoenlijkheid van den Boeddhistischen priester (dat is
aan het adres van de juffrouw); het schooltje, op eens in plechtige
stilte herinnerend aan de hooge beuken van een halfdonkere cathedraal,
waar een oogenblik een sluier van stille beschouwing hangt tusschen het
menschelijk oog en de werkelijkheid rondom .... als dat er nu niet was,
ik schreef er nog meer van.
Nu enkel van Bien kleinen jongen, een onwillig schaap. Hij zat niet stil.
Streek met zijn rechterhand over zijn tafeltje heen en weer. En keek
beurtelings de leidster aan en mij, met een gezicht van: je doet me
lekker toch niets. Ten minste, dat was -mijn explicatie. En ik op mijn
beurt: kon ik maar eens, vent] e. Maar ik was maar toeschouwer. Intusschen, ide leidster was veel wijzer en geduldiger dan ik. En ze liet hem
tobben en .... zitten. Dat verveelde het manneke. En hij vouwde zijn
handen, verklaarde zich overwonnen. Daar hoorde hij zacht zijn naam.
Hij liet zich van zijn stoeltje glijden. Weer rezen mijn paedagogische
haren te berge. Nu zat hij onder het tafeltj e. Voorzichtig manoeuvreerde
hij tusschen de pooten door. En wipte toen zacht, onhoorbaar naar de
leidster, die hem in genade aanvaardde.
In weerwil van die kleine afwijking van het program, in weerwil van
de maar half geslaagde duisternis
de gordijnen waren te licht, en een
kon heelemaal niet dicht
heb ik toch gevoeld den indruk van die
stilte-oefening in mijzelf en bij de kleinen. Ik wil we! verklaren, ik heb
groot respect voor de vernuftige vinding.
Dat heb ik ook voor de oefeningen in schrijven en lezen. Schrijven
voorop, gelijk u weet. Voor hun vijfden verjaardag schrijven de kinderen
een fraaie hand en lezen ze, is het zeggen. Wat mij het meeste hierin
bevalt, is de ijver om te vinden, om gebruik te maken van ervaring
elders : namelijk bij het onderwijs aan zwakzinnigen en van de geheimen
der wetenschap.
Toch acht ik dit alles van middelmatig belang, vergeleken bij het
vorige. In de methodiek van lezen en schrijven hebben ook wij onze
hel-denfiguren. Moet ik nu Dr. Maria Montessori naast hen zetten; naast
Hoogeveen en Welker in onze groote Ruhmeshalle?
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Ik hoop intusschen, dat een kwiek didacticus order ors eens een eer-

Iike proef neme. ` Laat hem dan beginnen met een avond of wat te gaan
knippen en plakken. Misschien wit de altijd volijverige schoolvergadering
wel 'n handje helpen.
Of voelt men zich te voornaam voor zulken arbeid? Montessori in•
haar tijd niet. •
Over Montessori's middelen. Wat 'n vindingrijkheid ook hier. Oorsp.ronkeluk zijn de meeste niet, boor ik een schampere stem. Dat `erkent
zij zelf. Maar zij heeft er een geheel van gemaakt voor iedereen. En
heeft dat is ook wat waard de kracht en 't geheim van de
propaganda.
En duur zijn ze. Welnu, laat de Montessori-vereeniging voor Holland
het patent afkoopen. Wellicht, dat de hier gespilde wierook nog invloed
heeft op de koopsom.
iiitusschen, ook hier is er al weer critiek. Culverwell laat aan 't slot
van zijn werk 1 ) een dame zeggen, dat Montessori's apparaten bij haar
kleine totaal niet insloegen, het werken aan het knoopraam noemt zij
stom (stupid) (p. 317). Let eens op, straks krijgen we ook hier nog
„af gescheiden" schooltj es.
Wat wij ook moeten kunnen dulden, is het overdrevene. Maar moeten
wij dat niet dulden in Pestalozzi, in Frobel, ja in alle paedagogen, die
zoo licht jets wereldbewegerigs over zich krijgen, als ze een nieuw
eiland hebben ontdekt in den oceaan der opvoed- en onnderwijskunde?
Maar daarom doen wij toch ons nut met hun vondsten. Wie Frobei
leest, stoot zich gedurig aan zijn verward pantheisme ; maar daarom
verwerpen wij nog niet zijn methoden en gaven. Zoo willen wij ook hebhen onze Montessori-scholen.
In - elk geval een eerlijke, trouwe proef nemen, zoekende naar een
synthese van beginsel en praktijk, die bevredigt. Met een open oog
voor de doctrinaire excessen van haar en nog meer van velen harer
volgers. Wat wij ook in theorie willen behouden, is de persoonlijke
aanraking van leidster en kind en dien factor wensehen wij ter dege in
aanmerking te laten komen bij de keuze der aanstaande candidaten en
in de opleiding. En naast den arbeid en zijn bekoring verzorgen de Bijbelsche vertelling met haar intensen luisterarbeid en haar bekoring en
Naar waarde voor de verbeelding. Wij zullen ook gezien de eischen
een e r kinderlijke betamelijkheid niet zoo bang zijn voor een kloeker
ingrijpen als 'de over-echte Montessorianen. (Hierbij zal men echier wel
1)
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moeten toezien en wegen, opdat men daardoor niet te zeer i ohaadt en
stoort de inwerking van den arbeid, die ook haar tijd en wijze hebben
moet).
Wat zij verder zal moeten doen om de kinderlijke verbeelding te behoeden voor te grooten druk, daarover wil ik niet beginnen; dat moet
de praktijk leeren.
De wereld en de wetenschap, ook de paedagogische wetenschap zijn
waarschijnlijk nog niet aan haar eind. Ook Montessori zelf leeft nog.
En studeert nog. O.a. is de praktijk van de doorwerking harer ideeen na
het 7de jaar nog bijna geheel onontwikkeld. Hier liggen nog lauweren
voor hen, die problemen minnen en kinderen liefhebben.
Wij zijn zeer belangstellend naar wat de toekomst ons brengen zal,
bijzonder wat zij zelf in haar schoolarbeid in Barcelona heeft gevonden.
Pestalozzi's greep naar het formaliistische is te gauw losgelaten; 't zal
reeds m.i. een weldaad zijn, als zij met haar krachtigen geest ook voor
de lagere school de eer van het formeele, van het zuiver geestelijk vormende onderwijs weer eenigszins weet te herstellen.
Wij kunnen eindigen.
Dankbaar zijn wij Dr. Montessori en haar voorgangers voor het ontdekken van het arbeidsbeginsel en zijn waarde. voor de ziel van het
kind, dankbaar zijn wij haar voor haar verdere betrekkelijk kleine vernuftige vondsten voor onderwijs en tucht. Ook zijn wij haar dankbaar
en dat mag ieder zijn voor haar idealisme, haar ijver, haar liefde, haar
geloof, haar geduld, haar naarstigheid bij dagen en bij nachten om het
goede te zoeken voor het kind. In een woord voor de kracht van haar
methode, die zich nit de omarming van het positivisme nog meer dan
tot dusver dient los te maken. Daarom zij zij ons alien een exempel ook
als wij tegenover haar gedachten en haar werk doen naar des Apostels
Woord: Beproeft alle dingen, behoudt het goede.
Voor alle dingen geldt ook voor ons de regel, dat wij ter wille van
het persoonlijke leven van het kind den weg van hart tot hart zoeken
open te houden, bovenal den weg der Openbaring Gods tot de ziel van
het kind. Het Woord van God en het woord van den mensch blijve.
overheerschen. Niet echter door een veelheid van woorden, bewijs meer
van geestloosheid dan van geestelijke kracht, maar door teederheid en
fijnheid en weinigheid, naar het bevel der Schrift.
De arbeid met zijn vrede bevordere zoo in het hart van het kind het
rul en zachthouden van den zaaibodem. Maar tevens werpen wij daarin
het zaad zelf, opdat ook in onze kinderen en zuigelingen God zich lof
bereide.
.
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Door Dr. A. H. Blaauw.
Voor deze aflevering bepalen wij ons tot een aanhaling uit het hoof-dstuk: „Sociaal beset en individualiteit".
„Haar er is bovendien nog een element in het oog te houden, wanneer
op zeer jongen le'eftij d kiest tusschen snoeiende vorming en vrijen eenzijdigen uitgroei. Het gaat er in het maatschappelijk leven niet alleen
om, dden individueelen aanleg en de eigen persoonlijke neiging maar zoo
hard mogelijk te -doen groeien en ontwikkelen. Er moet ook sociaal besef
zijn, of eenvou:diger voor den kleinen kring uitgedrukt, het Kind moet
ook bovenal gevoelen, dat het niet om zijn vorming alleen gaat, maar
om zijn passen in den kring der menschen, die hem omringen. Het is
van groot belang, dat een kind de kiem van sociaal besef worth bijgebracht, dat hij menigmaal om zijn omgeving bij tijden juist ander werk
moet doen, dan dat waartoe hij het meest genei,gd► is. Er ligt een hooge
opvoedkundige waarde in het kweeken van zelfbedwang, zelfbeteug►eling
van eigen geestelijke neiging, ook bij de keuze van de soort arbeid en
bezigheid. En dat is alweer het gevaar van veel moderne o=pvattingen,
dat het zeer jong reeds individueel vrij laten ontwikkeolen gaat ten koste
van het sociaal plichtsbesef, het zichzelf wegcijferen en zich kunnen
voegen naar hetgeen anderen in den kring nu Bens liever willen'." Enz.
,
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Montessori Opvoeding. Orgaan van de Nederlandsche

Montessori Vereeniging. 4e Jaargang No. 7,
In het bovengenoemde tijdschrift vinden we een artikel, dat wel de
moeite waard is, onder de aandacht der lozers te wor-den gebracht.
Vooral nu er een Christelijke Montessori-studie-vereeniging is opgericht,
zal het gewenscht zijn meer dan tot dusver aan dit officieele orgaan voor
Montessori-opvoeding onze aandacht te wijiden. Het artikel lui.dt : ,,Klassikaal onderwijs en o.pvoeding."
,,Onderwijzer zijn aan een ,gewone" school en tevens weten en begrijpen, wat Montessori wil is niet gemakkelijk. Ik bedoel niet, dat een
,,gewoon" onderwijzer Montessori niet gemakkelijk begrijpen kan, maar
ik meen, dat het iemand met Montessori-idee-en moeilijk valt, . een goed
,

n
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onderwijzer te zijn. Want hij moet dageiijks handelen tegen zijn over.
zooals zells
tuiging. Hii kan n.1. niet zoo'n beetje Montessorisch doen
sommige Montessorianen nog wel denken
want als hij dat deed, zou
hii als klasse-onderwijzer niet deugen en in plaats van meer, zou `hip'
door hallslachtigheid van zUUn houding , minder bereiken."
Tot zoover de aanhaling.
Het ddoor mij gecursiveerde mag wel goed in 't oog worden gehouden
door hen, -die willen trachten . bij het klassikaal onnderwijs Monntessoriaansch te doen. Inzooverre de schrijver van bovengenoemd artikel
hiertegen waarschuwt, gaan wij geheel met hem accoord.
Men luistere echter naar de motiveerinng.
,,De leider(ster) van een troepje Montessori-kinderen moet in het
leven van die kinderen een n slecundaire plaats innemen, en in de eerste
plaats komt het materiaal 1 ) en komen de andere (?) kinderen. (WiJ
plaatsen achter ,anderie" een vraagteeken, omdat wij d .t woord bier
niet verstaan.).
Ook hierin zijn we 't geheel eens. Echt Montessoriaan zijn, is niet mogelijk zonder het Montessori-materiaal. Dit materiaal komt in de eerste I)
plaats.
,,Een goed klasse-oinderwijzer neemt in het leven van zijn leerlingen
de eerste plaats in. (In het schoolleven van die kinderen n.1., thuis leven
zij een ander leven naast het eerste. Door zijn dwang of zijn suggestie 1 )
bereikt hij die eigenaardige eenheid, die een goede Masse vertoont, de
Masse is n.l. rustig, volgzaam, ijverig enz."
Dus
gij, die een goed klasse- onderwij zer !zijt, gij hoort het, als gij
b.v. bezig zijt de bijbeische geschiedenis te vertellen en de kinderen hangen aan uw lippen, ze volgen u met aan'dacht en zien het door u vertelde
verhaal met hun levendige phantasie als voor hun oogen gebeuren, dan
is de rust in uw Masse niet een gevolg van het innerlijk bezig zijn en de
levende belangstelling in hetgeen gij vertelt, doch 't is een gevolg van
uw dwang, uw suggestie. Als ze straks over het vertelde een opstel
maken bij - uw taalonderwijs en zij zijn alien met inspanning bezig, om
het gehoorde, gekleurd naar hun eigen voorstellings- en verbeeldingskracht en u itdrukkingsvermogen, in hun opstel weer te geven, zoodat
zij alien ijverig bezig zijn, dan is dat niet door de leerstof, door hun •elfwerkzaamheid, door hun zich even aan de taak, doch het is uw dwang.
Dat een goed klasse-onderwijzer(es) ook is een lei-der (lei-dster), die
S
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evenveel of even weinig dwang behoeft als een Montessoriaansche leidder
of leidster, zoo -deze ten minste oak goed is, daaraan schijnt de schrijver
niet te denken. Een goed klasse-onderwijzer is juist in de eerste plaats
een goed le der, die die uitwendige tuchtmaatregelen, die men onder
,,dwang" samenvat, zeer zelden behoeft, ten minste even zelden, als de
Montessori-leider.
Wij vervolgen anze aanhaling.
,,Wat, de resultaten van zijn onderwijs zijn voor elk kind afzonderlijk,
is moeilijk na te gaan D. w. z. een goede klas heeft een behoorlijke
hoeveelheid parate 1 ) kennis. Met de werkelUke ontwikkeling van de kinderen is het dikwijls treurig gesteld.
Dus gij, die een goed klasse-oonderwij zer zijt, let hi-erop. De resultaten
van uw onderwijs zijn voor elk kind afzonderlijk moeilijk na te gaan.
Niet waar, als gij straks uw opstellen naziet, en daarbij van elk der
kinderen een eigen reproductie ziet van uw vertelling, dan kunt gij hierin
niet opmerken, ten minste kunt gij moeilijk nagaan het resultaat van uw
onderwijs. Gij begrijpt, dat laatste is veel gemakkelijker als ieder kind
hoofdelijk zichzelf met de Montessori-leermiddelen bezig houdt. Is het
ook niet zoo, dat wat gij met uw vertelling hebt bereikt louter parate
kennis is? Meent gij op the manier werkelijke ontwikkeling te bereiken?
Men moest nu tech eens ophouden met dat schermen tegen parate
kennis - als tegenstelling met werkelijke ontwikkeling. Is parate kennis
dan lets anders, dan kennis, die ten gebruike gereed ligt? Heeft dit geen
groote waarde voor het l-even, indien men beschikken kan over een
•deugdelijken voorraad parate kennis? Is kennis, die wezenlijk Bien naam
verdient, dus die met inzicht gepaard gaat, niet tevens ontwikkeling?
Is de kennis, die door de bijbelsche vertelling weed aai gebracht, en die
paraat was bij het maken van het opstel, niet • werkelijke ontwikkeling?
Hoe men ook 't woord ontwikkeling moge verstaan: hetzij in cultureelen,
hetzij in psychologischen zin, in. beiderlei opzicht gaat het aanbrengen van
bovenbedoelde kennis met ontwikkeling gepaard. Zeker als . eenzijdig
het geheugen wordt volgepropt met ondeugdelijk materiaal, met allerlei
,,weetjes", die -den naam van „kennis" niet verdienen, dan is er conflict
tusschen onderwijs en ontwikkeling. Zulk onderwijs moge nog als . geheugenoef ening eenige waarde hebben, vo-or de algemeeene ontwikkeling
heeft het geen waarde. Doch mag men nu, zonder zich schuldig
te maken aan schromeliike overdrijving, zeggen, dat het klasslkale onderwijs in 't algemeen zulk soort onnutte kennis aanbrengt? 't Is de geest
van den tij d, om de dingen eenzijdig te bezien. Eerst bij veelzij dige
beschouwing krijgt men er -den rechten kijk op. Wij vreezen, dat het
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echte Montessorianisme, d. w. z., hetgeen het typisch kenmerkende in de
Montessori-opvoeding is, aan -de-ze eenzijdighei'd mank gaat, waardoor
het kind wordt bezien en behandeld veelmeer als inndividu, dan als
gemeenschapswezen, dat bij -deze opvoedingsmetho de wel de individueele
opvoeding, doch niet de sociale -tot haar recht komt.
Het zou de moeite waar-d zijn het geheele artikel op den voet te volgen.
Dit laat echiter de ruimnte voor deze rubriek niet toe. Toch moeten wij
nog een enkele aanhaling geven, om te doer zien, hoe 'echte Monttes sorianen denken over de gezinsopvoeding.
,,Het kind moet in beide (huis en school.) vinden, wat het noo-dig heeft
voor zijn voile ontplooiing, het moet niet voortdurend belemmerd worden
in zijn uitingen door de wenschen en de belangen en- de ,inzich.ten" van
ouderen."
Men vergelijke nu deze Montesssoriaansche uitin;g eens met het bovenaangehaalde van Dr. Blaauw over „de snoeiende' vorming en -d-e methode
van den vrijen eenzij-digen uitgroei" bij het gedeelte, dat han-deli over:
Sociaal besef en individualiteit en het zal onnoodig !zijn te zeggen, aan
wiens zij de wij ons scharlen.
Doch men hoore nog even verder.
,,Misschien is dit een utopie en zeker is er geen samengaan van school
en huis mogelijk, zoolang -onderwijs ien opvoeding een kwestie blijft van
pers,00nlijk inzicht en niet het resultaat vans wetenschappelijk onderzoek.
Natuurlijk zullen lang niet alle ouders de noodige wetenschap verwerven,
daar om is het zoo goed gezien van Montessori, dat zij :de kinnderen in.
de school brengt vanaf hun derde jaar. Als zij zes zijn geworden, is hun
natuurlijke groei -dikwijls al zoo tegengegaan, is er al zooveel aan hien
gedeukt en verwrongen, dat het moeilijk meer recht te krijgen is."
Zeker, zeker, zoo is het, ouders- zijn -de meest ongeschikte opvoeders,
die er zijn. Wetenschappelijk gevormd? Volgens de wetens!chappelijke
Montessori-methode onderlegd in de opvoe,dingskunst? 0 neen, lang
niet alle, bij lange na zelfs niet alle ouders. En -dus van Chet derde jaar
of onder de Montessori-leiidster. Zou het echter niet beter zijn van het
eerste jaar if? Of liefst na de eerste levensmaand? Dan worden ze
stellig nog minder gedeukt en verwrongen. In Brie jaar loan er toch ook
nog heel wat bedorven worden. Men zou er de proef mee kunnen nemen
als in Rusland.
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