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NOG EENS: DE HEIDELBERGER OP ONZE
SCHOOL MET DEN BIJBEL.
Eerst heeft de Heer G. Meima te Groningen het gebruik van -dit bekende
Leerboekje op onze School met den Bijbel warm aanbevolen, vooral uit
leerstellig oogpunt. Ik heb in „De School m. d. Bijbel" - daartegen bezwaren geopperd, die onbeantwoord zijn gebleven. Nu heeft de Heer
J. A. Eygenraam te Ede zijn pro -l-aten hoorera, meer van -den gemoedelijken kant, met een uitgewerkte gebruiksaanwijzing. De Redactie van
ons „Paedagogisch Tijdschrift" geeft mij, op mijn verzoek, gelegenheid,
andermaal mijn contra uit te spreken.
Vooraf ga de herhaling van wat ik in „De S. m. d B." heb gezegd.
Onze Christelijke Scholen, hoe ook genuanceerd, zijn alle scholen met
den Bijbel. Waren ze dat niet, dan zou de naam Christelijke een valsche
vlag zijn, om een onchristelijke lading te den. Daarover zullen wij het
wel allen eens zijn. Ik weet wel, dat de Bijbel verschillend verstaan
wordt, maar zoolang wij geen onfeilbare uitlegging der onfeilbare Schrift
hebben, kant niemand met recht beweren, dat lij de zuivere interpretatie
bezit. Ook onze veelszins voortreffelijke Formulieren van Eenigheid zoo getuigt Prof. H. Bavinek (zie „De Reformatie" van 4 Maart) zijn!
geen adaequate uitdrukking ider Schriftleer, en Art. 7 onzer Geloofs ►belij►denis zegt o.a.: „Men mag ook geener menischen schriften, hoe heilig
zij geweest zijn, 'gelijken bij de Goddelijke Schriften". Ik weet ook wel,
dat men indertijd eerst den Catechismus en toen ;den Bijbel zelf van de
school van de kerk spreek ik hier niet gebannen heeft, maar zelfs
dit feit kan mij niet verleiden, Art. 2 van -de Statuten -der Vereeniging
van Chr. Ond. enz. of Art. 7 onzer Geloofsbelijdenis los te laten; en ik
ben het van harte eens met Gezang 55 : 1:
„God heeft ons Zijn Woord gegeven;
't Woord van God blijft eeuwig waar."
Ik heb in bovengenoemd artikel ook gezegd, -dat, wanneer men het
noodig oordeelt, bepaalde dogmata geformuleerd in het geheugen der
jeugd vast te leggen, de Schrift zelf daarvoor in verreweg de meeste
gevallen de juiste formule geeft, en ik heb daarvan eenige voorbeelden
gegeven. Men kan enkele bekwame mannen, predikanten en onderwijzers
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uitnoodigen, zulk een verzameling van teksten vast te stellen, om zekere
eenheid te bevorderen, hoewel rik geloof, dat ieder Chr. onderwijzer van
eenige -ervaring die keuze zelf wel maken kan, zonder nog vrijbuiter te
worden. Er ligt zeker iets aantrekkelijks in een regeling, die, van boven
voorgeschreven, voor alle Chr. scholen* dezelfde is, zoowel ten opzichte
van het Bijbelsch als van alle ander onderricht; maar daar staat tegenover, -dat ze de pers:oonlijkheid, des onderwijzers in een keurslijf wringt,
tot -schade. van alle intensief onderwijs. Evenwel, als lei'ddraad, zou zulk
een geordende verzameling van Bijbelsche leerstellingen zeker nut kunnen doen. Wanneer nu ;de Heer Meima (die natuurlijk ook „De School
met den Bijbel" leest), op dit voorstel had geantwoord, in welken zin
dan ook, dan waren wij een stap verder gekomen.
Nochtans kan ik heel goed de voorliefde van velen voor den Heidelberger verstaan. Ze zijn er bij opgegroeid; ze zijn ier uit onderwezen;
ze kennen hem van buiten. Ik kan het warme woord van den Heer
Eygenraam in zijn artikel (blz. 260 en volg.) zeer wel begrijpen. Zijn niet
heel wat geloovigen noch met de Afsche'iding noch later met de Doleantie
meegegaan, omdat ze in de Hervormde Kerk den Heiland hadden gevonden.? En is het niet waar, dat -dergelijke voorliefde blind maakt voor
werkelijke gebreken'?
Vooreerst dan 'de vraag: is -de leeftijd der lagere school geschikt voor
een stelselmatig onderwijs in de leer? Onze Bijbelles geeft onderricht
in de leer ; anders is ze niets dan verhalen vertellen. Maar stelselmatig,
gelijk de Heidelberger dat doet? De Heer Eygenraam moge dat onderwijs heel -duidelijk en heel aantrekkelijk weten te maken; maar idaarmede
is de vraag nog niet bevestigend beantwoord. De voorliefde voor -den
Catechismus speelt, geloof ik, ook daarin parten. Uit ervaring weet ik,
-dat kinderen menigmaal een eenvoudige waarheid verstaan, die -ons,
meer dogmatisch denkenden, hoofdbreken kost, maar dan is dat een
waarheid, die -de Schrift onmiddellijk leert, en geen deductie van menschielijke logica. Ik geloof vast, op grond van jarenlange ervaring, dat
stelselmatig dogmatisch onderricht niet in' de lagere school thuis behoort;
,dat -stelselmatige gaat nog boven hun bevatting en wordt daarom vooral
hoofdwerk. Geef der jeugd het levende Woord: de geschiedenissen der
Bijbels met de daarin -levende 'leerstukken !in onmiddellijk verband.
Leer ze leven bij de Schrift en uit die goudmijn putten. Laat ze de woorden ddes Bijbels zich eigen maken en niet zich hechten aan menschelijke
formules. Met een „er staat ;geschreven" kunnen wij voor Gods aangezicht
treden enden booze wederstaan, niet met een ,,dat zegt de Catechismus".
Ongetwijfeld staan er in den Catechismus schoone woorden, die ieder
,

,

,

,
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geloovige gaarne tot de zijne maakt, evenzeer als er „lofzangen en
geestelijke liederen" zijns waarmede zich menig geloovige verkwikt
heeft. Is niet meer -dan één voortrekker uit de Afscheiding met een
gezangvers op de lippen naar den hemel gegaan? Maar -daarom zijn
zulke proza- en poëzie-uitspraken nog geen compendium van de teer
der H. S.
Over de taal van den Heidelberger loopt -de Heer Eygenraam gemakkelijk heen. Het verwondert mij, dat hij met geen woord melding maakt
van -de poging van Ds. Land»wehr te Rotterdam, om -die taal wat eenvoudiger te maken 1 )• Die poging dunkt mij halfwerk, maar ik houd het er
voor, dat zulke pogingen daaraan al heel moeielijk ontkomen. Hetzelfde
kan men zeggen van 'de bewerking onzer Statenvertaling -door 'de professoren Kuyper, Bavinck en Rutger,s, die b.v. heeft laten, staan: „Naboth
heeft God en den Koning gezegend". Terwijl men weet, dat de schrijvers
van het Nieuwe Testament zich juist van -de volkstaal, het Kloinè-Grieksch
hebben bediend, om tot het hart des volks te spreken. Maar in elk
geval leeft Ds. Landwehr een werkelijke verbetering voorgesteld. En
als men niet „uit piëteit" aan verouderde vormen blijft hai gene, zou de
Heidelberger nog wel, met behoud der oude waarheid, in een passend
hedendaagsch kleed gestoken, m. a. w. de vereenvoudiging van Ds. Landwehir verder doorgevoerd kunnen worden. Maar de koele, negeerende
ontvangst van diens poging is er borg voor dan zou een vrij algemeen
geroep worden vernomen: dat is onze Heidelberger niet meer.
Dat geroep is overigens zeer begrijpelijk. En nog begrijpelijker zal het
zijn, als de Heidelberger ook in anderen zin vereenvoudigd wordt, n.l.
meer in overeenstemming gebracht wordt met de leer der Schrift. Het
Is immers de taak -der Kerk (zie het bovengenoemde No. der ,,Reformatie"), „haar belijdenis steeds strenger aan de waarheid te toetsen en
de waarheid zelf dieper aan te boren." Ik sprak hierboven van voorliefde
voor den Catechismus ; die drijft mij niet, maar evenmin vooringenomenheid. Ik acht het een onschatbaar voorrecht, de waarheid te hebben
geleerd, niet uit • de Belijdenis, maar uit de Schrift zelf, naar het woord:
„Onderzoekt de Schriften". Een machtig middel daartoe is geweest het
onderwijs in de Bijbels.che geschiedenis, -dat ik nu haast een halve eeuw
aan allerlei kinderen heb mogen geven. Al heb ik -daarbij ook over den
Bijbel gelezen, het lezen en overdenken des Bijbels zelf is mij immer
hoofdzaak gebleven, en ik heb mij wèl bevonden bij de practijk der
,

1) De H. C. vereenvoudigd en aangevuld met het oog op onzen tijd, J. H. Kok,
Kampen.
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Bereërs" (Hand. 17 : 11). De uitspraak der Schrift is mij steeds geweest
het eind van alle tegenspraak. Ik heb mij aitijd gehouden aan Paulus'
woorden: „Alle Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot leering."
Daarbij is mij geleerd een zekeren eerbied te hebben voor den Heide!berger, °dat (document uit de dagen der Hervorming. Maar toen ik later
,dat leerboek gebruikte als leiddraad bij meer leerstellig onderwijs aan
oudere kinderen, stuitte ik telkens op eenzijdige voorstellingen, en als ik
dan de teksten nasloeg, die in de Kuyper-editie staan aangegeven, dan
vroeg ik val verbazing : Hoe kan daaruit nu dit of dat antwoord ge-destilleerd worderr? Ik zal daarvan een sterk sprekend voorbeeld geven.
Vr. 116: „Waarom is het gebed den Christenen van noode?" wordt beantwoord met: „Daarom, dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid
is, welke God van ons vordert, enz." Daargelaten nog het onlogische in
dit antwoord als het niet „het voornaamste stuk der dankbaarheid was,
zou het ?dus niet van noode zijn; de vraag is immers niet: waarom is het
gebed in de eerste plaats van noode? —, stond ik verwonderd over dat
woord „voornaamste". Nieuwsgierig zocht ik alle opgegeven teksten op,
maar nergens vond ik grond voor dat „voornaamste". Evenwel.... men
moet voorzichtig zijn en niet te ranch met zijn oordeel ! Het is mij echter
hoe langer zoo duidelijker geworden, dat. onze Heildelberger, zeker, heel
wat goeds en waars en schoons bevat, maar aan -den anderen kant lijdt
aan eenzijdigheid, waardoor hij geenszins gezegd kan worden, de leer
der Schrift zuiver weer te geven, maar ook in dit opzicht het stempel
zijns tijds draagt. Ik neem gaarne aan, dat het eerwaardig boekje zeer
veel nut heeft gesticht, maar dat mag ons niet weerhouden, zijn gebreken
te erkennen en weg te nemen. Het spijt mij, dat ik met deze woorden
menigeen pijn doe, maar .... de waarheid gaat boven al. En daarom ook,
zelfs al keurt men voor -de Lagere School stelselmatig onderricht in de
leer nooidig of wenschelijk, dan nog zeg ik: laat het dan zijn -een Catechismus, die nader bij de waarheid staat.
Wanneer nu Antw. 116 mijn eenige bezwaar was, dan zou de zaak
heel gemakkelijk te redresseeren zijn. Maar ik heb meer bezwaren. Een
artikel in een Paedagogisch Tijdschrift leent er zich niet toe, dit punt
geheel uit te werken. Ik kan niet meer dan op enkele zaken de aandacht vestigen, al is het moeielijk een keuze te doen. Men kan bij de
behandeling van den C. met de kinderen die eenzijdigheid wel ten deele
neutraliseeren, en dat geschiedt zeker ook; maar het Leerboek zelf moet
dat overbodig maken. Een vergelijking, die niet in ieder opzicht opgaat:
onze opleiding voor de Chr. school heeft wel gebruik gemaakt van z.g.
neutrale boeken en die aangevuld, maar geeft toch de voorkeur aan boe-

Ken, voor onze Chr. opleiding geschreven. Men kan ook met sophismen
de onjuiste voorstelling trachten goed te praten, een nog gevaarlijker
middel. „Nedergedaald ter helle", b.v. slaat m.i. duidelijk op Ps. 16 : 10
in verband met Hand. 2 : 31 en 13 : 35 en met de plaats van het artikel
na begraven. Daarvan geeft Antw. 74 evenwel een gansch andere verklaring. Dat praat men goed door te zeggen : „Ja, de C. geeft ;daar een
verdieping der waarheid!" Hier is toch alle logica zoek. Zoo kan men
de grofste leugens goedpraten en .zwart wit maken. Vr. en antw. 74
betreffen nog niet eens een Schriftwoord, alleen een der geloofsartikelen.
Zondagen 5 en 6 bevatten een logica op haar kop, al-sof wij een
middelaar moeten zoeken, die aan bepaalde voorwaarden gebonden is.
De aangehaalde teksten bewijzen die redeneerrang allerminst. God zelf
heeft in Zijn onuitsprekelijke liefde een verlossingsplan gemaakt en
uitgevoerd, zonder ons daarvan -rekenschap te geven. Wanneer op vraag
12 geantwoord was met de woorden van Joh. 3 : 16, dan zou dat het
beste geweest zijn, dat te geven ware.
Vraag 65 informeert naar den oorsprong van het zaligmakend geloof.
De eerste helft van het antwoord past daarop nauwkeurig, volgens
Rom. 14 : 17. Maar het antwoord zegt meer. Dat kan men plaatsen. Maar
daar wordt geleerd, idat de H. G. het geloof sterkt door het gebruik der
sacramenten. Dat -geeft den indruk, alsof het uitsluitend of dan toch
hoofdzakelijk de sacramenten zijn, wier gebruik het geloof sterkt. Volgens Antw. 69 sterkt de Doop het geloof van den doopeling; voor gedoopten blijft dus liet Avondmaal. Het zou er treurig uitzien, als de
geloovige telkens drie maanden of langer moest wachten op sterking
zijns geloofs. Gode zij dank ! ons geloof wordt dagelijks gesterkt -door
het lezen der Schrift, door allerlei ervaring, door hetgeen -de H. G. ons
ind+achtig maakt, enz. Wat de Schrift aangaande het Avondmaal leert,
is, dat wij het vieren zullen „tot Jezus' gedachtenis", „dat wij daardoor
Zijn (dood verkondigen zullen totdat Hij komt". Paulus spreekt in I Cor.
10 : 16, 17 van onze „gemeenschap met het lichaam en bloed van
Christus". Zeer zeker dient het Avondmaal ook tot sterking des geloofs,
maar de Heilige Schrift stelt niet dat, maar onze persoonlijke actie op
den voorgrond.
Bij Antw. 98 (Ds. Landwehr heeft Zondag 35 nog al gewijzigd) vraag
ik: waar ergens leert de Schrift dat? (Ik zou daarop -dezen variant
kunnen voorstellen: Vraag 98. Maar zou men in de kerken niet uit den
een of anderen Catechismus of een ander Belij'denisschrift mogen
prediken? Antw. Neen, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die
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Zijn Christenen niet door Catechismi of dergelijke menscheljke geschriften, maar door de levende verkondiging Zijns Woords wil onderwezen
hebben).
Ik vraag de aandacht voor Antw. 52. De wederkomst van Christus om
te oordeelen de levenden en de -dooden troost ons, -dat (de stijl is krom)
de Rechter uit den hemel al Zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis ' zal werpen. Ik laat Zi ne vijanden even rusten, maar mijne
vijanden? 'Ik plaats daarnaast Matth. 5 : 44, 45: „Hebt uwe vijanden 'lief,
enz." en het eerste kruiswoord: „Vader, vergeef het hun, want ze weten
niet wat ze doen!" En als ik bedenk, dat ik uit louter genade zalig ben
geworden, zonder eenige verdienste van mijn zijde, dan kan ik Gods
oordeel -over de goddeloozen billijken, omdat Hij rechtvaardig is, maar
mij verblijden en er mij mee troosten, dat hun -de mij geschonken genade
niet gegeven is, neen, dat vermag ik niet.
Ik zou Zoo kunnen voortgaan. Ik heb evenwel nog een ernstiger bezwaar dan -de reeds genoemde, n.l. tegen de inde'eli'ng : Ellende, Verlossing, Dankbaarheid. Ik geloof, -dat I Cor. 1 : 30 bns een juiste indeeling
aan de hand doet: Wijsheid, Rechtvaardigheid, Heiligmaking en Verlossing, of : Kennis van God en -ons zelf, Rechtvaaridigrnaking, Heiligmaking en de Eeuwige Heerlijkheid. De C. stelt -de rechtvaardigmaking:
de vergeving der zonden en de aanneming tot kinderen, dus de verlossing van de straf, als de verlossing voor. Zeker moeten wij voor -die
aanvankelijke verlossing dankbaar zijn. Maar nu volgt, als hoofdzaak,
niet een 'danktoon onzerzijds, maar een voortgaande verlossing van de
heerschappij der zonde. Christus is ons geworden rechtvaardigheid én
heiligmaking. Ik vermoed, -dat de opstejjers van den C. uit reactie tegen
de Roomsche lieer der goede werken, geen open en onbevangen oog
gehad hebben voor de Schriftuurlijke heiligmaking. Ze erkennen de
noodzakelijkheid ervan, zie Antw. 89, en toch toonen ze telkens vrees:
'in antw. 1 is het „van harte willig en bereid" ; in antw. 90 „lust en liefde
om naar den wil Gods te leven", enz. Bij de behandeling der Wet dringt
de C. -op volbrenging der geboden aan. Maar als het -op tde practijk aankomt, dan blijft het bij „een ernstig voornemen" (Ant. 114).
Neem aan, dat wij tot onze leerlingen in dezer voege spreken : „Ja,
jelui zult wel nooit het liegen verleeren, maar als jelui nu maar een
ernstig voornemen hebt om het te laten, en ' spijt, zoo dikwijls de zonde
begaan is", en erbij denken : „Dan .... is het goed". Ik denk, dat de jeugd
om die onnoozele praat zou lachen en meenen, dat daarmede een ' doorloopend verlof tot -liegen was gegeven, als ze maar telkens een tollenaarsgezicht zet.

-

-

vi
Het eerste gedeelte van dit Antw. 114 vereischt een opzettelijke bespreking. De C. neemt trappen aan: hij spreekt van „allerheiligsten". Noodwendig volgen dan „heiligsten", minder heiligen, middelmatig heiligen
enz. Die „allerheiligsten" bezitten de volkomen gehoorzaamheid niet,
ook niet een hoogen graad, of zekere mate, ook zelfs niet een beginsel,
niets dan, een klein beginsel. Dit -zijn „de allerheiligsten". Dalhn wij nu
van dien hoogen trap omlaag en al lager, dan vraag ik : welk een in het
niet verdwijnend deel van -dat „klein beginsel" der volmaakte gehoorzaamheid bezitten -dan de minst heiligen ! Maar mogelijk beginnen de
pas-bekeerden daarmede, om dan allengs hooger te klimmen? Neen, zegt
de C., dat blijft zoo, . zoolang ze in dit leven zijn. Scheiden ze dan met
-die bijna niet bestaande gehoorzaamheid uit dit leven? Dat zal wel de
bedoeling van den C. niet zijn; -dan zou de gehoorzaamheid, de heiligmaking dus eigenlijk eerst na den dood plaats hebben.. Wat dan? Mij
-dunkt, niets blijft over dan dat ze, . de geloovigen, n.l. niet lang voor
hun sterven of tegelijk met hun sterven, den ontzaglijken reuzensprong
maken van, op zijn allerbest, een klein beginsel dezer gehoorzaamheid
tot volmaakte heiligheid. Dat komt dus ongeveer hierop -neer, dat wij,
door Christus' bloed verlost en gereinigd van de zon-de, eigenlijk tot
onzen dood toe slaven der zonde blijven, dat wij gedoemd zijn., een
hopeloozen strijd te voeren, wetende dat wij . zelfs geen schrede in heiligmaking vorderen zullen. Wij belijden gedurig onze schuld; maar weten
te voren met zekerheid, dat wij het morgen, en overmorgen, en. . . . tot
onzen -dood toe, niet beter zullen maken. Dan ware er nimmer vrede in
onze ziel, en dan kon Paulus' woord: „Verblijdt u te allen tijd; wederom
zeg ik u, verblijdt u," wel uit den Bijbel gescheurd wordenn
Wanneer de Schrift dat leerde, dan .... maar geloofd zij , Jezus
Christus, onze Heiland en Zaligmaker ! dat ,leert de Schrift niet. Die
hopelooze strijd is niet Gods souver in bestel, maar een smaad, -een slag
in het aangezicht van onzen Zaligmaker, :die niet bij machte zou zijn,
zijn volk „te verlossen van al deszelfs ongerechtigheid." Schier op elke
bladzijde leert ons het Nieuwe Testament, dat wij ,der zonde afgestorven,
der gerechtigheid leven zullen", ,,de heiligmaking najagen", ,,den duivel
wederstaar", met de belofte, dat ,,hij van ons zal vlieden". Ware -de
geheele wapenrusting Gods rniet -een bitter sarcasme, als wij veroordeeld
waren om toch immer, tot onzen dood toe, de nederlaag te lijden?
Paulus zegt: „alles verricht hebbende, niet -toch te zondigen, maa
staande blijven." Lees eens Rom. 6, 7 en 8 in onderling verband. Daar
is sprake van één-zijn met Christus, van „in nieuwigheid des levens
wandelen", van „Gade vruchten te dragen". Niet als een volmaakte
,
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toestand, waartoe wij bij onze bekeering plotseling geraken, maar die
door harden strijd moet „errungen" worden ,. Dat zal wel een strijd
blijven tot onzen dbod toe, maar waarin wij zullenoverwinnen. De Vader
„reinigt de ranken, opdat .... ze meer vrucht dragen."
Ik zou geheele pagina's van ons Paed. Tijdschrift in beslag nemen,
wanneer ik al -de Svhriftuurpilaatsen uitschreef, diemijn beweren staven.
Laat mij enkele aangeven: Matth. 5 : 16, 40; Joh. 15 : 8; I Cor. 1 : 30;
15 : 34; Ef. 2 : 10; 4 : 12, 23, 24; 5 : 26, 27; F1l. 1 : 10, 11; 2 15
3 : 17; Col. 1 : 10; 2 : 6; 3 : 1, 5, 8, 12, 17, 23, 25; I Thess. 2 : 12;
4 : 1; 5 : 14; II Thess. 1 : 3; 2 : 17; I Tim. 4 : 12; II Tim: 2 : 19;
I Petr. 1 : 15; II Petr. 1 : 1, 21, 24; 4 : 1, 2; I Joh. 1 : 9. Ik hoop, dat
allen, die Antw. 114 naar de Schrift achten, al deze teksten zullen lezen,
even trouw als ik met die onder de antwoorden van iden C. heb gedaan.
(Ik heb de laatste zelf alle uitgeschreven voor een goed overzicht).
Men stelt zich ;die heiligheid vaak verkeerd voor : als een inherente
braafheid, die wij nu den Heere als dank voor de geschonken verlossing
kunnen presenteeren. Ze is .... een wandelen met God, een geleid worden
door den Heiligen Geest, een geloofs- en gebedsleven, waarvan wij ons
zelf zoo weinig de eer geven als wij ook dat aannemen als een gave Gods;
in het houden Zijner geboden is groote loon. Wij denken er niet aan,
dat we daarvoor ook maar eenige aanspraak op eer of loon zouden verkrijgen, evenmin als een bedelaar loon of eer begeert, omdat hij voor
zijn aalmoes heeft mo -eten vragen en zijn hand ophouden.
En dan de onzinnige vraag 86 ! Men kan evengoed vragen : Aangezien
mij, zonder eenige mijner verdienste, alleen uit genade, door Christus mijn
liegen vergeven is, waarom moet ik dan voortaan de waarheid spreken?
Toont zoo'n vraag niet een jammerlijk wanbegrip aangaande de verlossing, die Christus heeft aangebracht? Enn heeft de trits : ,,ellende,
verlossing, dankbaarheid", daaraan geen schuld? Mag ik op Vr. 86 eens
een m. i. meer Schriftuurlijk antwoord voorstellen, dat, waarschijnlijk
nog wel beter geredigeerd kan worden? Dit: „Vooreerst daarom, dat
geloof en bekeering den eisch van God als onzen Schepper, dat wij
Hem ,dienen zullen, natuurlijk niet opheft, maar veeleer sterker aandringt,
aangezien wij nu niet alleen voor tijdelijke weldaden, maar -bovendien
voor aanvankelijke verlossing te danken hebben ; ten andere daarom,
dat de goede werken, waarin wij wandelen zullen, onze zaligheid helpen
uitmaken, als zijnde de verlossing van -de heerschappij der zonde, gelijk
de rechtvaardigmaking ijs de verlossing van de straf der zonde ; ten derde
daarom, dat onze godzalige wandel anderen ten zegen is, onzen mede:
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geloovigen tot voorbeeld en opwekking, den ongeloovigen mogelijk tot
bekeering.
Ik weet heel goed, dat er zijn, die zich alle moeite geven om aan te
toonen, dat de Heidelberger desondanks de zuivere waarheid leert. Een
enkel voorbeeld,. Ds. Landwehr, dien ik reeds noemde als vereenvoudiger
van den C., heeft een referaat in druk gegeven: „Het Ethisch element in
de Bediening des Woords". Ik beveel de lezing van dit referaat (J. Kok
te Kampen) allen onderwijzers, Gereformeerd, Hervormd enz., zeer aan.
Daarin zegt Ds. L. o.a.: De Gereformeerden van :den eersten tijd en
onder hen -de opstellers van den Catechismus stonden op dogmatisch
terrein geheel zuiver, maar voor het Ethisch element stonden zij nog te
veel onder den invloed van de Heidensche Ethiek van Aristoteles. (Ik
vraag le. behoort - de Ethiek niet tot de Dogmatiek? en beweer 2e. ze
stonden dus te weinig onder . den invloed van den Heiligen Geest en
konden dus op dat punt geen zuiver werk leveren.) Nu voelt Ds . L. de
.tegenwerping : „Maar. dat „klein beginsel" dan?" En wat antwoordt
Ds. L. daarop? „Zij vergeten, dat er hier geen sprake is van Bene vergelijking van de geloovigen onderling, maar wel een vergelijking tusschen
de geloovigen en ide volmaaktheid, waartoe zij geroepen worden." Alsof
dat antwoord ook maar in het geringste de kracht der tegenwerping
verzwakte. Maar Ds. L. sluit toch met deze aanhaling : Niet een iegelijk,
die tot Mi zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is."
En ik sluit met de herhaling mijner overtuiging, dat: vooreerst: systematisch onderricht in die leer in de lagere school niet op zin plaats is,
en: dan dat, wil men zulks toch, de Heklelberger in meer dan één
opzicht grondige herziening en bewerking voor de Lagere School behoeft.
,
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H. MILO.

HET SPEL
Das Spiel ist ;dem Kinde ein Spie-ge -1 seiner Innen- und Umwelt, ein aus innerem, darum freiem Triebe, durch des Kindes
Lebens- und Bescha-ftigungstrieb geforderter Spiegel.

Fröbel.
Het spel is zoo oud als de menschheid. In alle tijden hebben de mensc►henn gespeeld. In- voor-historische graven heeft men speelgoed gevon-den en de moderne speelgoederenfabrikati.e zoekt aan de strengste
eischee van de hedendaagsche kinderkamer te voldoen. Stad en Staat
erkennen de beteekenis van het spel en midden in -de steden worden
speelplaatsen aangelegd . en buiten de steden 'spelen de volwassenen hun
spel in de stadions of sportplaatsen. Zelfs bij de verst van -de beschaafde
wereld afgelegen Natuurvolken spelen jong en oud. En ook wij, volwassenen in onze cultuur, spelen gaarne na een dag van last en moeite,
ons spelletje.
Zoo behoort het spel _ van zijn oorsprong af tot het wezen van dden
mensch. En met de geboorte van den eersten wereldburger werd ook
het eerste spel . geboren.
In bij-zonderen zin behoort het spel evenwel tot het wezen van deii
jongen mensch, het kind. Want waar voert het spel meer uitsluitend
zijn regiment dan in =die kinderkamer ! Van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat, des zomers zoowel als des winters is het kind onvermoeid bij 't spel.
Waartoe dit voortdurende spel, dag in', -dag uit? Is het geen verloren
tijd? Is het geen lediggang of ondeugd? Is het niet zinneloos of zonder
doel? Er zijn inderdaad menschen geweest, die dit zoo beschouwden.
Zoo hebben een Augustinus, een August Herman Francke het spel voor
waardeloos, ja zelfs voor schadelijk gehouden.
Van tegenovergestelde meening was echter een Schiller, wanneer hij
zei-de : Gar hoher Sinn liegt oft tm kindschen Spiel!
En, om een ander Duitschen dichter te noemen, Goethe zei van zijn
poppenspel, waarmede hij in zijn jeugd vaak speelde:
„Deze kinderlijke ontspanning en bezigheid heeft bij mij op zeer
„veelvuldige wijze het vermogen om iets uit te vinden of voor te stellen,
„de verbeeldingskracht en een zekere techniek geoefend en bevorderd,
1gelijk die misschien langs geen anderen weg in zoo'n korten tijd in
-
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„zulk een beperkte ruimte met zoo weiniig onkosten had kunnen ge„schieden."
Alle groote paedagogen zien in het spel geen doellooze bezigheid der
kinderen. Comenius zei reeds : „Men late de kinderen veel naar hartelust
spelen."
Doch wat is nu eigenlijk het spel? Het -zal moeilijk zijn een duidelijke
en goed belijnde definitie van dit begrip te geven. heggen wij met
Reischle: „Het spel is een vrije in zich zelf genoten werkzaamheid van
den geest", dan is daarmede nog weinig of niets verklaard. Den inhoud
van het begrip benaderen wij zoo nog niet. Wij zullen wellicht beter
resultaat verkrijgen, wanneer wij het spel plaatsen tegenover den arbeid.
Staat moeder in► die keuken te strijken, zoo is dat arbeid. Staat haar
dochtertje bij haar en strijkt dat met een blokje uit een bouwdoos over
een lapje, daarin het doen der moeder nabootsend, dan is dat spel.
Het spel ijs opgewekt en vroolijk, de arbeid is ernstig; het spel volgt
ide luimen van het oogenblik en behoort geheel en al tot het gebied der
vrijheid, ;de arbeid daarentegen is het gevolg van een er achter liggend
energiek moeten of een bittere noodzakelijkheid; het spel jaagt geen
bepaald doel na, doch heeft een doel in -zich zelf, de arbeid is meestal
middel voor een bepaald doel, aan het einde staat dan ook altijd een
bepaald resultaat, dat er mede beoogd werd.
Spel brengt altijd vreugde, arbeid kan evenwel dikwijls moeilijk en
vreuigdeloos zijn; wordt men in het spel gestoord, dan heeft men daarover verdriet, wordt men in zijn arbeid gestoord, dan is dit onderbreken
vaak een bron van vreugde ; het resultaat van een spel is het inid
vaak onverschillig, maar het resultaat van den arbeid is dien arbeider
nooit onverschillig.
Doch ook deze tegenstelling brengt ons geen helderheid, want tegen
hetgeen boven gezegd is, kan misschien veel worden ingebracht.
Nu heeft men over het spel theorieën opgesteld, die ons de beteekenis
van het spel duidelijk moeten maken. In hoofdzaak zijn er drie theorieën
over het spel.
I. De ontspannings•theorie zegt, -dat het spel voor de ontspanning
dient. Het heeft hetzelfde doel als de slaap. Daarom, zoo zeggen de
voorstanders dezer theorie, ;doen velen 's avonds een, spelletje voor 't
naar bed gaan. Deze beteekenis van het spel kan dan echter alleen voor
de volwassenen gelden. Het kind toch speelt in geen geval om wat uit
te rusten. Het moge misschien eens een ander spelletje kiezen, omdat
het voorgaande wat vermoeide en wijl afwisseling heerlijk is, maar nooit
wil het kind zich daarbij ontspannen, het gaat misschien spoedig weer
`
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tot het vorige spel terug ; het speelt den ganschen lieven dag, zoodat het
doodmoe van het spel wordt.
II. Volgens de kracht-overschot-theorie zou in het spel van het kind
eenigermate de overtollige kracht en energie aan den dag komen. Derhalve vindt men ook het spel slechts bij de hoogere dieren, die zich
gemakkelijker en beter voeding verschaffen kunnen en die een overschot
van levenskracht hebben. Schiller en Spencer zijn voorstanders van
deze theorie. Volgens deze theorie zou-den dan de krachtigste menschen
in den bloei hunner jaren den meesten aanleg voor het spel hebben.
Nu is wel -is waar het gezonde frissche kind speellustiger dan het
zwakke en kan bij het zieke kind de lust tot het spel geheel vergaan,
maar een voldoende verklaring kan men in deze theorie niet vinden.
Hoe vaak gebeurt het niet, dat juist zwakke kinderen met een teer gestel
voortdurend en met zekeren hartstocht spelen, omdat in het zwakke
lichaam -een opgewekte geest woont.
III. De oetenings- en zelfontwikkelings-theorie zegt, dat het -spel
ten doel heeft, alle geestelijke en lichamelijke krachten van het kind -door
bezigheid tot ontwikkeling en volkomenheid te brengen. Het is inzonder-hieid professor Karl Groos te Giessen geweest, die met klem en bekwaamheid -in uitvoerige geschriften deze theorie heeft verdedigd.
Zeker schuilt er in de eerste en tweede ' theorie een waar element,
maar het eigenlijke wezen van het spel is toch de volmaking en verder
ontwikkeling van alle krachten, die in het kind aanwezig zijn en die in
het spel onopzettelijk ontwikkeld worden. Al datgene, wat in het kind
sluimert aan neiging en aanleg, dringt het kind tot bezigheid, die zich
uiten moet, en deze natuurlijke bezigheid geschiedt in het spel, en ze
wekt als zoodanIg vreugde, bevrediging en genot.
Doch ook datgene, wat het kind in de omgeving z4et, doet het kind
in het -spel na en oefent daardoor eveneens, van buiten af geprikkeld,
de krachten van lichaam en geest.
Onvermoeid wordt nu -door oefening en gewoonte deze vroolijke
leertijd doorgemaakt. En hoe hooger het levende wezen staat, des te
me-er moet het krachten en talenten ontwikkelen. Hoe honger de meesterschap, hoe langer de leertijd!
Geen wonder, d-at deze leertijd bij .den 'mensch het langste duurt, van.
den eersten tijd des levens aan door de kinderkamer heen in de school,
het leven in, totdat wij als vader en moeder het spel met onze eigen
kinderen opnieuw beginnen. Daarom heerscht het spel bijzonder in den
tijd der jeugd, waarin zich de krachten ontwikkelen en al die tijd van
het spel is een kostelijke en zegen-aanbrengende tijd.
,
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Hiermede hebben wij reeds het - voornaamste nut van het spel gekenschetst: Het is de onopzettelijke zelfontwikkeling, die -ongemerkt en in
zekeren zin zonder vast stelsel of plan plaats grijpt, -doch groote beteekeni!s heeft voor onze geestelijke en lichamelijke vorming. Zonder dat
het kind het wil, oefent het zich in bewegingen, ontwikkelt het zijn
zinnen, maakt het lichaam geschikt en vlug, sterkt het de spieren en
zenuwen, scherpt het verstand en bevordert het de fantasie.
Een kind, dat speelt, is een normaal kind, en voor zijn ontwikkeling
wordt door het spel gezorgd. Een verder daarbijkomend nut van het spel
ligt zeker nog daarin, dat het een aangenaam tijdverdrijf is. Speelt het
kind, dan is het vroolijk en vergenoegd en valt het zijn omgeving niet
lastig. En ook het eenzame kind gevoelt zich dan in weerwil van zijn
eenzaamheid gelukkig en tevreden.
Doch eigenlijk behooren tot het spel ook nog de speelmakkers. Gelukkig het kind in de groote gezinnen, dat zooveel broertjes en zusjes
om zich ziet, waarmede het spelen kan, of dat zich over het bezit van
goede vriendjes mag verheugen. Dan wordt in bijzonderen zin het spel
een beeld van de wereld daarbuiten. Dan kan bij het kind al datgene aan
deugd en sociaal gevoelen gewekt worden, dat zoo noodig is in het
verkeer met medemenschen; dan leert het zich voegen naar en onderwerpen aan de regelen van het spel; dan leert het zijn eigen bijzondere
rechten of aanspraken op het speelgoed opgeven en -die van anderen
in het oog te vatten. Zoo ligt er zonder twijfel =ook een hoogere opvoedkundige waarde in het spel. Wanneer dikwijls éénige kinderen mislukken, zoo is dit meestal daaraan te wijten, dat zij geen speelkameraden
hebben gehad, en volwassenen zijn slechts daarvoor een schrale vergoeding.
Het 'spel is bij de verschillende leeftijden der kinderen ook verschillend
van aard. Het ontwikkelt zich van het onbewuste tot het bewuste, van
het eenvoudige tot het samengestelde, van het meer zinneWke en
lichamelijke tot het geestelijke.
Men neme maar eens kinderen van verschillenden leeftijd bij het spel
waar en dan zal men het onderscheid van den leeftijd ook zeer -duidelijk
bij het spel aan het licht zien treden.
Heele kleine kinderen kunnen urenlang met hetzelfde voor grooten
schijnbaar zeer eentonig spelletje bezig zijn. Zoo kunnen zij b.v. met
het grootste genoegen niets anders doen dan een popje in de wieg
leggen en er weer uithalen, met een karretje de kamer rondrijden, enz.
enz. Bij groote kinderen daarentegen toont het spel al meer samengesteldheid. Zelf nam ik het bij mijn eigen zoontje waar, toen hij eens
-
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een locomotiefje met spoorwagentjes had gekregen, hoe hij eerst de
rails legde, toen de wagentjes er op plaatste, vervolgens de bouwdoos
voor den dag haalde, een station ging bouwen, een wachtershuisje op
eenigen afstand plaatste, afsluitboomen bij een ggefantaseerden overweg
maakte, enz. enz., zoodat het geheele spel een ingewikkeldheid kreeg
van belang.
Vergelijkt men de spelen van kinderen van verschilenden leeftijd,
dan zal men moeten erkennen, dat er ontwikkelingsgang is waar te
nemen. Eigenaardig is het echter, dat bij alle kinderen het spelen meestal
gepaard gaat met tieren, geraas en deukte.
Het valt moeilijk, de vraag te beantwoorden, wanneer het spel bij de
kinderen het eerst eigenlijk aanvangt. Het antwoord hangt daarvan af,
wat men onder spel verstaat. Spreekt men dan eerst van spel, wanneer
gemoed, verbeeldingskracht en helder bewustzijn -daaraan deel nemen.,
zoo moet men het spel niet te vroeg als zoodanig vaststellen.
Doch het onbewuste bezig zijn van welke zinsorganen ook is evenwel
eigenlijk ook reeds spel; wij moeten daarom alle bewegingen, die doelloos geschieden en toch als zoodanig een zeker gevoel van behagen
schenken, als spel opvatten. Vandaar is het trappen met de voeten, het
bewegen van de armen en handjes, het uitsteken en bewegen der tong
tusschen de lippen, dat in het eerste zoogenaamde domme verreljiaar
geschiedt, . reeds spel. Dan is al dat herhaalde grijpen, het verscheuren
en verplaatsen, het kloppen, het stamelend babbelen en alle zinsindrukken en bewegingen, -die in weerwil van de tallooze herhalingen altijd weer
vreugde veroorzaken, spelbezigheid, die de ontwikkeling dier zinnen en
ook die der geestelijke krachten ten gevolge heeft.
Het opwekkendste en veelvuldigste speeltuig, dat zoowel den zoon
des daglooners en des konings ter beschikking staat, is de eigen hand,
die altijd weer in veranderde gestalte met alle vingers, grijpend en
begrepen, oog en geest juist in tien aanvang -der zielsontwikkeling opwekt
en aanzet.
Verder is alles wat het kind bij de volwassenen ziet en met genoegen
nabootst, een verder stadium van het spel. De ontwikkeling gaat dan
verder, totdat het zelfscheppende spel als 't ware als voortrede der kunst
en der onnderzoekings- en bespiegelingsd.rift, als voortrede der wetenschap ons tegentreedt. Want de wortelen van kunst en wetenschap
rusten zeker in het kinderlijk spel; doch goed verstaan, slechts de
wortelen, de aanvang. Kunst en wetenschap worden niet in de kinderkamer beoefend, ddat is enkel en alleen een taak van den rijpen mensch.
-
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Verdeeling der spelen.
Het valt moeilijk, in dit bonte velerlei van het spel orde te . brengen
en een indeeling der spelen te beproeven. Aan den eenen kant _ hebben
wij lichaamsspelen, waarbij het lichaam van het kind passief in beweging
wordt gezet of actief zich in beweging zet. Ik denk aan het spel, dat de
vader met zijn zoontje doet, wanneer hij het op de knieën laat rijden
en een ruiterliedje daarbij zingt en soms aan het hoepel-spel, dat het
kind op de levendigste wijze in beweging brengt.
Aan eden anderen kant hebben wij verstands-spelen, die meer den geest
van het kind bezig houden; ik denk aan die spelen, die samengestelde
en ingewikkelde regelen hebben en op de eene of andere manier een
gedachte pogen uit te drukken. Het zuiverste gedachtenspel Is wel het
raadsel-spel, dat -echter eerst het oudere kind vroolijk en blij-de maakt.
Daar hebben wij aan tde eene zijde het nabootsingsspel, dat al, wat
het kind beleefd en gezien heeft, nog eens voorstelt. Zoo wordt er
schooltje en wi k eltj e gespeeld, de -dierentuin nagedaan of kerkje gehouden. Aan de andere zijde hebben wij de fantasie spelen, bij welke de
uitvindingskracht van het kind zich aan ons vertoont en nieuwe gedachten
uit die gelegenheid worden geboren. Zoo zijn er nog spelen, 'die het kind
alleen spelen kan, waartegenover staan de gezel'schapsspelen, waarbij
veel speelkameraden werkzaam moeten zijn. Zoo zijn er luide en stille
spelen, spelen voor 'de kamer en voor buiten in de vrije natuur, rust- en
bewegingsspelen, spelen met en zonder speelgoed, instinctieve spelen,
die door innerlijke- drijfveeren tot uiting naar buiten komen en imitatieve
spelen, die van buiten opgewekt zijn, spelen van het gehoor, gezicht,
gevoel, enz. enz. Alle soorten van spelen te vermelden valt niet zoo licht.
Men heeft soms in het spel een verdwenen kultuurtoestand der voorvaderen meenen te herkennen. Daarom zou het kind 'zoo gaarne spelen
met boog en slinger, of jacht en oorlog, verstoppertje en krijgertje spelen.
Men heeft deze spelen onder den naam van kultureele spelen willen
samenvatten.
W. Hutchison onderscheidt bij de ontwikkeling van het kind vier duidelijke, op elkander volgende speelperioden, die aan de algemeene
kultuur-ontwikkeling van de menschen zouden herinneren:
I. Jacht-, vang- en oorlogsspelen;
II. Hertenspelen, waarbij kinderen zich gaarne met di-eren afgeven
en bovendien gaarne kuilen -graven en hutten bouwen;
III. Akkerbouw- en tuinspelen ;
Iv. Handelsspelen, die zich openbaren in het ruilen en verzamelen
van allerlei dingen door het kind.
}

-
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Het speelgoed.
a. In de vrije natuur. Doch waarmede zullen de kinderen spelen?
Deze vraag voert ons naar het speelgoed van het kind. Hebben de
kinderen in 't algemeen bijzonder speelgoed noodig? De nog niet door
nuchtere gedachten-arbeid bedwongen, de boven natuur- en menschenwet zich vrij verheffende fantasie van het kind, is zoo • bewegelijk en
werkzaam, dat alles wat de natuur en de omgeving aanbiedt, voldoende
is om zich daarmede bezig te houden en daarmede te spelen. Bogumil
Goliz zegt met recht: „Alles werd ons tot alles, wij waren toovenaars,
wien de elementen, de nietigste stoffen en alle dingen tot alles, waartoe
het hart lu!slt had, moest dienen. Het levende of doode, 't kwam er niet
op aan, ons werd alles levend, alles even lief. Wat er in 't geheel niet
was, of niet zoo was, als wij het juist konden gebruiken, dat dachten en
fantaseerden wij zoo, als het ons behaagde en het stond daar nieuw
geschapen voor onzen inwendigen zin." Zand en water, steenen en
schelpen, houtjes, bladeren en bloemen verschaffen volop genoegen om
het kind bij het spel te bevredigen.
En dan biedt (de natuur daar buiten zooveel bekoorlijke en stille speelplekjes. Onder en in den ouden vlierboom, in den dichten tuinhaag, om
het murmelende beekje, aan den zonnigen rand van het bosch, hoe
menige droom der jeugd is daar gedroomd, hoe menig spel der jeugd
is daar gespeeld!
,

b. In huis. Doch dan komen de winterstormen en jagen de bladeren
en bloemen, de zingende vogels en :de spelende kinderen weg. De
vroolijke kinderschaar wordt in de beperkte kamer gedreven. Wat was
die wereld idaar buiten heerlijk en zonnig, hoe wijd en ruim ! Hoe rijk
dekte de natuur de tafel met speelgoed! En nu in de kamer,, zoo eng en
duf, zoo eenzaam en leeg. Nu wordt de vraag naar speelgoed brandend.
Het kind wil zich toch nu verder bezighouden en werkzaam zijn, doch
waarmee? Al die stille speelplaatsjes, zand, water, steenen, stukjes hout,
bladeren en bloemen zijn het kind niet in de kamer gevolgd. Wat de
natuur daar buiten vrijwillig aan vreugde verschaft, daarvoor
moeten vader en moeder iets anders in de plaats zoeken te stellen. Zoo
moet er dan speelgoed voor de kinderen gekocht worden en van zelf
komt dan de vraag op : Wat speelgoed moeten wij voor onze jongens
en meisjes koopen? Misschien hebben wij ons lang met de beantwoording
dezer vraag bezig gehouden; misschien zijn wij snel en plotseling bij
het zien van een groote verzameling speelgoed tot een besluit gekomen.
In het laatste geval kunnen wig, zoodra de kinderen in het bezit van hun
,
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speelgoed zijn, spoedig vaststellen, of de keu-ze, die wij deden, goed was
of niet. Welke eischen moet men aan het speelgoed der kinderen stellen?

Hoe moet het speelgoed zijn?
1. Sterk. 2. Individueel. 3. Eenvoudig. 4. Veelzijdig.
Ten eerste moet het speelgoed sterk, stevig zijn. De kleine kinderhanden kunnen niet rusten, het kind wil alles betasten, begrijpen, in zijn
dorst naar weten. Wee -daarom het speelgoed, dat. niet „begrepen" mag
worden. Het speelgoed, 'dat slechts ergens kan neergezet en bekeken
moet worden zonder meer, is geen speelgoed. Ge hebt een aardig
mannetje gekocht, zoo'n Chinneesj e met een karretje. Een veer, die
opgewonden moet worden, zat er in en wanneer het kereltje opgewonden
was, liep het heel lustig door de heele kamer. Nu kwam het in de handen
van uw jongen. Altijd maar weer moest het manneke loopen; maar zijn
marsch-prestaties werden al geringer. Reeds op den namiddag van 'den
jaardag werd er bij het opwinden een eigenaardig gerommel gehoord
en de zoo vroolijk marcheerende man heeft voor goed opgehouden te
loopen. Het veel bewonderde manneke ligt reeds aan den avond van den
feestdag veracht in een hoek der kamer.
Ten tweede moet het speelgoedindividueel 'zijn. Ik moet bij de keuze
op den eigen aard van mijn kind letten. Openbaart er zich bij mijn kind
reeds iets van een toekomstig schilder, musicus, technicus, architect,
zoo moet ik daarmede rekening houden in 'de keuze van het speel-goed.
Voor het jongere kind -zal het eenvoudig speelgoed, dat gemakkelijk te.
hanteeren is, aan te 'bevelen zijn, voor hetoudere een meer samengesteld
stuk speelgoed, dat reeds moeilijke opgaven en vragen in zich sluit.
Voor den jongen vol strijdlust zal ik wat anders uitzoeken -dan voor het
stille meisje, bij wie het huishoudelijke element en moederzin reeds voor
den dag treden.
Wel is er ook speelgoed, dat door kinderen van verschillenden leeftijd
tegelijk kan gebruikt - worden. Doch dit gebruik is toch geheel verschillend. Denk b.v. aan leen terecht zoo geliefde bouwdoos. Het kleine
kind verheugt zich over iederen steen, die het met goed gevolg op een
anderen gelegd heeft. Het groote kind wil echter werkelijke gebouwen
oprichten, die een huis, kerk, enz. voorstellen.
In de derde plaats moet het speelgoed eenvoudig zijn. De bijzondere
verfijning, de 'zinledige en overtollige versieringen, de zo oveel mogelijk
echte natuurgetrouwheid heeft bij 't speelgoed geen waarde, ja, is dikwijls
zelfs schadelijk. Waartoe dat bijna natuurgetrouwe karakter gezicht van
de moderne pop? Was niet het niets zeggende gezicht der oude pop van
-
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meer waarde? Daar bleef immers nog ruimte over voor die gedachten
en woorden d-er kleine pleegmoeder. Kon echter werkelijk het karakteristieke moderne poppengezicht nog mede weenen of mede lachen? Ik houd
dit geheel en al voor uitgesloten. Het speelgoed kan toch en zal toch
nooit werke:lijkheid zijn, maar symbool, afbeelding, illusie. De wereld
van het spel moet wereld van -den droom en van -de fantasie blijven.
Doch het zou verkeerd -zijn, zonder meer ;de tegenover-gestelde bewering, als Benig juist te willen vaststellen, dat n.l. het ,,eenvoudigste" het
„beste speelgoed" ware ! In deze algemeene uitdrukking is de stelling
zeker -verkeerd.
Kleurlooze prenten zijn het kind niet zoo welkom als gekleurde en
kunstlooze niet van zo oveel waarde als kunstvolle. Het speelgoed moet
in zekeren omvang toch natuurgetrouw en . levenswaar zijn, wijl het
aanschouwingsvermogen dier kinderen verhel-derd, e.n de fantasie verrijkt
moet worden. Zeker is in de fantasie der kinderen bewegelijkheid veel
levendiger dan die der volwassenen, maar naar den inhoud niet rijker.
De fantasie der kinderen kan daarom niet voortdurend uit zich zelf
scheppend werkzaam zijn; haar moet immer weder nieuwe voedingsstof
uit de werkelijkheid worden toe-gevoerd.
Uit dezen grond is het ook verkeerd, te willen beweren: Slechts het
zelf gemaakte speelgoed heeft waarde, het gekochte is waardeloos. Ware
deze stelling in -deze algemeenheid genomen juist, zoo moeten wij de
speelgoedindustrie den genadeslag geven en alle speelgoedwinkels
sluiten ! Doch kalm ! Deze stelling, die men dikwijls hoort, is voor het
naast slechts juist met het oog op het reeds de lagere school bezoekend
kind, of kan een kind van nog geen zes jaar zich werkelijk al eigen
speelgoed maken?
Zeker, een kind, dat in een stukje hout vier gaten maakt en in .elk
gaatje eenstokje steekt en dan daarmede zich een schaap, of paard of
ezel voorstelt, is gelukkig, als het daarmee klaar is, en was nog gelukkiger, toen het dit in orde maakte. Wanneer het echter een doos met
zeer eenvoudig, bont gekleurde houten dieren krijgt, waaronder zich de
drie genoemde dieren bevinden, -die misschien in vorm weinig verschillen, maar wel in kleur, z000dat het paard bruin, de ezel grauw en het
schaap wit gekleurd is, zoo vliegt het eigen gemaakte diertje in -een hoek,
want de o twikkelin van den kunstzin bij het speelgoed begint.
Hildebrandt vertelt in zijn „Spielzeug des Kindes" : „Eens kwam een
kind in een speel-goedwinkel ; daar liggen in een doos met eene schaapskooi bekoorlijke kleine, heel natuurlijke uitziende houten schaapjes met
een vel uit witte wol; het kind grijpt er stilletjes een, het voelt zoo mollig
-

,

19

aan, zoo goed en zacht, juist als een echt schaap. En hoe aardig ziet heet
er uit, en och, om den hals is. een belletje gebonden, dat zacht en lieflijk
klingelt. „Ja, dat is toch veel mooier dan, mijn houten schaapjes !" zegt
het schuchter tot zijn vader. „Deze hier zijn werkelijke schaapjes", en
de vader koopt de schaapskooi. Daar is de glarrstij^d der geschilderde en
de zoo weinig aan den vorm beantwoordende houten schapen, evenals
die van de andere houten dieren spoedig ten einde. Zij wonden wel uit
oude vriendschap zoo af en toe eens voor den -dag gehaald, maar , topt
een zoo vertrouwelijke liefde kan het tusschen het kind en de di-eren
niet meer komen, sedert die bekoorlijke schaapjes hun intocht deden
in het huis.
Hoe zelden ziet men schoolkinderen met zelfvervaar digd speelgoed
spelen. Het woord: Kinderen moeten zich zelf het speelgoed maken, is
dikwijls niets anders dan een phrase; óf kinderen kunnen zelf niets vervaardigen, omdat zij daartoe nog te onbekwaam 'zijn, óf wanneer zij iets
gemaakt hebben, kunnen zij daarmede niet spelen, omdat het gemaakte
te rammelend en te breekbaar is. Dat men ddesniettegenstaande het zelfvervaardigen van iets van -de kinderen eischen moet, spreekt vanzelf.
Daarover behoeft geen strijd te zijn. En waar kinderen, hetzij in de
fröbelschool of later, onder leiding van volwassenen zich de vaardigheid
van karton-arbeid of het vervaardigen van poppenkleeren aanleeren,
rust er zegen en vroolijkhei^d op deze kinderlijke bezigheid.
-
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B.

PROEVE EENER LES IN DE ALGEMEENE
GESCHIEDENIS.
(DE GILDEN).
Wij leven in een tijd van organisatie op elk gebied, op alle terrein des
levens. Bonden en raden, naamlooze vennootschappen en corporaties,
of hoe die vereenigingen meer mogen heeten, worden gevormd en alom
sluiten personen zich aaneen om maatschappelijk of zedelijk sterker te
staan tegenover andere groepen, of ook wel en dit is minder te
prijzen om krachtiger te kunnen optreden tegen de regeering, de
wettige overheid des lands.
Het. recht van zich 'aldus te vereenigen, dat naar onze hedendaagsche
opvatting tot de persoonlijke rechten van elk burger behoort, werd 'in
ons -land eerst bij de grondwetsherziening van 1848 erkend. Niet altijd
is ook de drang tot organisatie even sterk. Dit is vooral het geval, als
„de macht van het absolutisme ede veerkracht van -de burgerij ontzenuwt,
de wilskracht verzwakt", of wanneer de hydra der revolutie zijn vangarmen uitstrekt en op het punt staat zijn gif uit te braken, ook zoo er
een algemeen; streven is de ordeningen der maatschappij veranderd te
krijgen, omdat men ze niet meer vereenigbaar acht met ;de bestaande
maatschappelijke verhoudingen. Doch hoe dit wezen moge de
kiem van organisatie, club of corporatie, ligt in het feit der zonde.
Een eerste poging vereenigd -op te treden, vinden wij in dentorenbouw
van Babel, toen het menschdom in driesten overmoed zich een naam
zocht te maken en bijeen wilde blijven om krachtig te zijn. Wel heeft
deze vereeniging van politieke hemelbestormers niet lang bestaan, maar
nadien zijn vele bonden -opgericht, die al of niet eenzelfde doel beoogden,
al mikten zij minder hoog. Hieruit volgt, -dat het vereenigingsleven een
gunstigen of minder heilzamen invloed kan uitoefenen op omgeving en
maatschappij ; een zegen, maar ook een vloek kan zijn..
Wie nu denken mocht, dat de vereenigingen eerst ontstaan zijn in
onzen tijd, zou zich zeer vergissen. Reeds in de Oudheid worden sporen
aangetroffen, dat menschen zich aaneensloten om stoffelijke of zedelijke
motieven, hetzij ter bevordering van gemeenschappelijke belangen, of
ter versterking van -den onderlingen band. Dit was o.a. het geval met
hen, 'die eenzelfde vak uitoefenden, waardoor arbeidersverven gingen
ontstonden, die de eeuwen hebben getrotseerd..
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Lang vóór onze jaartelling trof men in het oude Rome, reeds de ,,collegia opificum" of vereenigingen van handwerkslieden aan, die „hun vereenigingshuizen, hun statuten, hun gemeenschappelijke kassen, hun gezamenlijke offers hadden!." Het onstuimig optreden der Hunnen en vele
volksstammen in Oost- en Midden-Europa, onder den naam van de
Groote Volksverhuizing bekend, deed het Romeinsche rijk op zijn grondvesten schudden en uiteenvallen, en sleepte in zijn val ook de cultuur
dier dagen mee.. Na eeuwen kon deze zich eerst herstellen, toen de
Barbaren de beschaving der overwonnen volken tot ►de hunne hadden
gemaakt. Toen begon ook het vereenigings-heven weer op te leven, in
Engeland en in het uitgestrekte gebied van Karel -den Grooten. De villae
der 9e eeuw deelden eerst in dien zegen, weldra ook de Middeleeuwsche
steden. Zoo ontstonden de gilden. Die nieuwe vereenigingen komen onder
verschillende namen voor. Hier heetten zij confratriae of broederschappen, . daar innigen of eningen, waarin men gemakkelijk vereeniging
ziet, elders weer gildoniae, van waar gilde komt. Maar onder welken
naam zij ook voorkomen, overal waren het vereenigingen van personen
van hetzelfde of een aanverwant beroep tot een lichaam met eigen n aatschappelijken vorm, betrekkingen, rechten, plichten en belangen.
In ons vaderland wordt voor het eerst in de 12e eeuw van de gilden
gesproken, vereenigingen, die ons een kijk gunnen op de arbeiderswerehd
van vroeger dagen, en die zulk een overwegenden invloed hebben uitgeoefend op het staatkundig of maatschappelijk leven. Zoo hier, als elders,.
hadden de gilden hun eigen bepalingen, wetten of statuten. Soms hadden.
de leden die zelve gemaakt en ze dan aan de goedkeuring der stedelijke
regeering onderworpen; in vele gevallen had ze de landsheer gegeven.
Maar, hoe ze ook ontstonden, de -overheid kon er steeds -de noodige
wijzigingen in aanbrengen en had tevens het recht nieuwe giftbrieven
te schenken, of bestaande gilden te splitsen.
Er waren verschillende soorten van gilden. Als bedrijfsorganisaties
brengt men ze gewoonlijk tot drie categorieën: a. arbekis.gil.den, b. neringgilden en c. ambachtsgilden.
De arbeidersgilden ontleenden hun recht aan de stedelijke regeering,
die de leden benoemde en hun aantal bepaalde. Het waren transportarbeiders, -die allerlei goederen in en uit de Waag moesten dragen.,
Konden zij het werk niet af, -dan werden zoogenaamde „vrij luidden" in
dienst genomen, die door de leden, welke er het geld van opstreken„
uitbetaald werden om daardoor het gilde op dezelfde hoogte te houden..
Tot de arbeidersgilden behoorden o.a.: het Koren►dragersgilde met het
Vriezenveem en Blauwhoedenveem (veem = gilde), het Bierdragers-

gilde, het Waagdragersgilde, het Turfdragersgilde. Aan het hoofd van
dit laatste gilde stonden mannen en vrouwen, die vader en moeder
werden genoemd en door vrouwen uit het volk hun werk lieten verrichten.
De neringgilden waren vereenigingen van winkeliers in zijde, lint,
manufacturen, kleeren, enz., die zich het lidmaatschap kochten, en
daardoor het voorrecht ontvingen, dat de koopwaar, -die zij verhandelden,
niet door anderen langs de huizen gevent mocht worden.
De leden van de ambachtsgilden konden slechts -door het leveren van
een proefstuk het lidmaatschap verwerven en war-en dus vereenigingen
van meesters. Zij waren voor het maatschappelijk leven van veel belang
en daarom zullen wij ze meer van naderbij bezien. Eerst echter een
vluchtigen blik geslagen op hetgeen alle gilden gemeen hadden.
Hoe meer -de nijverheid in een stad bloeide, hoe grootei er het aantal
gilden was. In Utrecht b.v. telde men 21 verschillende gilden 14 hoofden 7 lage of kleine gilden —, in Dordrecht bracht men het tot 44, welk
aantal in den loop der tijden tot 32 terugliep. Het hoogkerkelijk karakter
van dien tijd was oorzaak, dat de Room=scche kerk haar invloed ook op
;de gilden deed gelden. Zij hadden alle een beschermheilige of schutspatroon, naar wien zij zelfs genoemd werden. Het gilde der smeden
vereerde als zoádanig St. Eloi of Eligius, eens bisschop van Calvijns geboorteplaats Noyon; de schilders Lucas, den Evangelist; de bijihouwers,
waartoe de timmerlieden gerekend werden Jozef, den man van Maria;
de kleermakers Johannes den Dooper ode jagers Hubertus, :den jageredelman ; de comans (kooplieden) Martinus, bisschop van Tours, aan
wien ook - ede Domkerk te Utrecht is gewijd.
Ieder hoofdgilde de lagere samen met een aanverwant gilde had
in één der kerken, liefst in de hoofdkerk,, een altaar aan zijn schutspatroon gewijd, waarop op kosten van het gilde, op den patroonsdag en
andere feesten, dienst werd gedaan; ook werden er * missen gelezen voor
gestorven g- ldebroeders. Soms kwam het voor, dat het gilde een geheele
kapel had ingericht, waar de heilige dagelijks door een eigen geestelijke.
werd vereerd. Ook bij processies en optochten speelden 'de gilden een
voorname rol en maakten met hun schitterende banieren en rijk geborduur-de vaandels een goed effect. Van feesten waren de gildebroeders
lang niet afkeerig ; zij lieten zich het goede der aarde overheerlijk smaken.
Nemen wij even een kijkje op zoo'n feest van 'het comansgilde te
Amsterdam, dat twee dagen duurde. Wig raken er door bekend met
maatschappelijke toestanden uit die !dagen.
Op den eersten dag van het feest gebruikte men 's middags als eerste
;
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gerecht: koevoet en pens; als tweede hutspot; als derde gebraden
vleesch, boter en kaas. 's Avonds bracht meen het gelschotelde van 's miiddags op tafel met rijstebrij, gesprengd (met zout bestrooid) vleesch, boter
en kaas. 's Maandags schafte men 's middags hetgeen den vorigen dag
was overgebleven, benevens brei of erwten, pasteien, gesprengd vleesch,
boter en kaas, terwijl men zich 's avonds vergastte op de kliekjes van
den middag met konijnen, hoenders, ganzen of ander gevogelte.. Mogelijk
om de heeren van den gerechte gunstig te stemmen, kreeg dde schout
op elken jaarmaaltijd een taart of pastei; ook de priester ontving een
paste ! van twaalf stuivers.
Ieder zat op de hem aangewezen plaats. naar rang en ouderdom en
alle gildebroeders waren versierd met het insigne van het gilde, de
emblemen van het handwerk voorstellende, aan een groen of oranje-lint,
Het vaandel wapperde lustig uit een der vensters of op het dak van het
gildehuis. Opdat zoo'n feest goed zou rerloopen, waren allerlei bepalingen gemaakt, daar het er lustig toe kon gaan. In reusachtige bekers werd
bier of wijn toegediend. Een paar van die bekers, nog op het museum
van oudheden te Arnhem. aanwezig, kunnen niet minder dan 2 L. bevatten.
Dobbelen en kaartspel waren evenwel verboden; lasterlijke noch onzedelijke woorden mochten worden geuit en wie zich schuldig maakte
aan gekijf of twist verbeurde een vat bier. Allerlei toepasselijke spreuken waren dikwijls aangebracht op de drinkkannen om de aanzittenden
aan hun plicht te herinneren, ,maar of dit geholpen zal hebben, valt te
betwijfelen.
Hoewel in den laatsten tijd der gilden, toen ze meer politieke organisaties, 'dan wel vereenigingen van vakmenschen geworden waren, ook
particuliere personen, zelfs edellieden, konden toetreden, geschiedde
zulks bij -de ambachtsgilden gewoonlijk door het leveren van een proefstuk, omdat ieder gilde er belang bij had, dat 't publiek een waarborg
-had voor goed en ideugdelijk werk. Een aanstaand lid moest derhalve leen
degelijke opleiding ontvangen en werd uit -de gezellen gerecruteerd, die
als leerkind of leerjongen hun loopbaan moesten beginnien. Een knaap
van 12 à 13 jaar kon door een meester als leerjongen woeden áangenomen. Zijn leertijd duurde van drie tot zes jaar - en moest steeds . bij
denzelfden meester woeden) doorgebracht, tenzij deze zijn toestemming
gaf van baas te veranderen. was die leertijd zonder kleerscheuren afgeloopen, dan ontving de leerjongen een zoogenaamden leerbrief, een
getuigschrift zouden wij zeggen, waardoor hij recht had zich als knecht
te verhuren. D -at verhuren, meestal voor bepaalden tijd, geschiedde
dikwijls bij notarieel contract, dat • beide partijen bond. In die meeste
-
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gevallen bleef een knecht bij denzelfden meester, in elk geval in -dezelfde
stad, werkzaam, in tegenstelling met Duitschland, waar een gezel op
zijn handwerk reisde en van de eene plaats naar de andere trok. Als nu
iemand van 2 tot 4 jaar als gezel had gewerkt, kon hij er aan gaan
denken, zich te- vestigen. De grootste brekebeen in zijn vak kan thans
baas worden op „m.eys.terye ritten gaan", zei men toen in den tijd
der gilden ging dat niet. Een examen moest worden gedaan, of beter,
de gilde- of meesterproef onder streng toezicht gemaakt, en waren de
keurmeesters -daarover voldaan, dan was de zaak in orde. Een timmerman moest b.v. maken een kruisraam, -een wagenmaker een wiel, een
schoenmaker een paar laarzen, een schrijnwerker een zetel, een kleermaker „mitterhant snijden een mans- en vrouwentabbert, een langen
paeppentabbaert" enz. De naam van eden geslaagde werd in het meesterboek geschreven en een gezellige maaltijd vereenigde- belanghebbenden
aan een welvoorzienen disch.
In de achttiende eeuw, de Jan Salietijd onzer geschiedenis, ontaardde
als zooveel, ook de meesterproef. De keurmeesters gingen meer op een
lekker dineetje, dan op bekwaamheid letten. Het entreegelid werd verhoogd, - zoodat het meesterschap „het winnen van het gild" het gemakkelijkst te verkrijgen was voor -een kapitaalkrachtig gezel. Waren de
contanten niet voorhanden voor een gezel, die de meesterproef had
gedaan, dan bleef hij nog knecht en heette dan meesterknecht, of zette
onder dien naam het bedrijf voor iemand, b.v. een weduwe, voort, tot
tijd en wijle, dat hij zich vestigen kon.
Boven de leden stonden de hoofdmannen, dekens, vinders, ol-dermans
of oudermannen en welken naam zij meer mochten dragen, twee tot vier
in getal, !die door het gilde zelve werden gekozen, of door 'de stedelijke
regeering werden benoemd. Zij moesten er voor zorgen, dat de statuten
werden nageleefd, de gilderollen of -keurboeken werden bijgehouden,
terwijl zij tevens met -de leiding der bijeenkomsten, het toezicht over de
gil-debeambten -en het beheer der geldmiddelen waren belast, welke
laatste door een bezoldigden gildeknecht, die alle bodewerk moest verrichten, werden opgehaald.
Het geld door contributiën, toen jaarzangen genoemd, verkregen, werd
gebruikt voor den gemeenschappelijken maaltijd en wat -er overbleef in
de armenbus gestort, waaruit zieke, gebrekkige en oude -gildebroeders,
die in behoeftige omstandigheden verkeerden, ondersteund werden.
Langzamerhand werd de armenkas bij het gildewezen hoofdzaak, en een
onontbeerlijk element, der kleine burgerij. Het karakter ;der gilden werd
er zeer door gewijzigd, vooral toen er ook knechtsgilden hier en daar
,
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werden opgericht, waarvan geen meester lid kon worden. De ondersteuning werd naar bepaalde voorschriften verleend, die een samenstel
vormden van bepalingen aangaande ouderdoms-, ongevallen- en ziekteverzekering, welke onze tijd- ze niet verbetert. Zelfs werden verordeningen aangetroffen over minimumloon en maximum-werktijd, {die door
de overheden der gilden, in overleg met den stedelijken raad, werden
vastgesteld. Het daglicht bepaalde den duur van den werktijd. 's Zomers
werkte men lang, 's winters kort, maar toch kon een flink werkman op
17 à 18 stuivers rekenen, zeker niet veel minder naar evenredi.gheid,
dan thans wordt verdiend, daar het voedsel veel goedkooper was. Ten
bewijze halen wij een versie aan uit den tijd van bisschop David van
Bourgondië:
In 't jaar onzes Heeren, doe men schreef
Veertien hondert drie nestig daer bleef,
Beter tijt en zag noyt Man,
Dan -de Stadt van Utrecht doe gewag.
Doe koft men t' Utrecht to -dier uren
Een mudde Weijts, al binnen de mueren,
Een mudde Rogge tot dier stonde
Een mud Garst, gewassen op goe gronde.
Een quart Wijn, die ons -doet verblijden
En dan nog een vette Capoen,
Een ton Appelen, die ze had van doen.
Deze zeven perceelen mocht men halen
Op een Zaterdag koopen en betalen
Voor dertig stuyvers en een
Soo wie ze van doen had groot en kleên.
Wie ook meenen mocht, dat de werkstakingen een uitvinding van den
laatsten tijd zijn, vergist zich -deerlijk. Toen de gilden in hun fleur waren,
kwamen zij reeds voor. Men noemde ze toen „courten" of „compiotterijen". De eerste groote werkstaking, waarvan de geschiedenis spreekt,
is van 1372 onder die vollers te Leiden. Het vollen was een zwaar werk
en werd slecht betaald. Daarom staakten de vollers en maakten een
„uitganc" naar Haarlem en Utrecht. De grootste werkstaking in de
Middeleeuwen -is die van 1478, toen meesters en gezellen beiden staakten
en zich verzetten tegen de groot-fabrikanten, van wie zij -de grondstoffen
moesten ontvangen. 152 meesters en 6 à 7 honderd gezellen legden 'den
arbeid neer en maakten een „uitganc" naar Gouda. Zij hadden niet minder
dan 34 grieven o.a. de lage bonen; de ongeregelde betaling; de regeling
van het leerlingenstelsel ; het truc-systeem, di betaling niet in geld,
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maar in koopwaar. De meeste dier grieven werden wel ingewilligd of
de inwilliging toegezegd, maar toch duurde het twee maanden, voor en
aleer de stakers Gouda verlieten en naar Leiden terugkeerden. In dien
tij;d schijnt het eerste stakingslied ontstaan: „Dat liedeken van den uitganc", genoemd.
Zoo ontstonden telkens „courten", hoewel ede Overheid er strenge
straffen opstelde, als : geldboete, tuchthuisstraf, openbare geeseling en
zelfs 'de doodstraf. Vooral rumoerig was het jaar 1691, toen niet alleen
een formmeele staking ontstond, maar ook bemoeilijking van werkwilligen,
toen „sch-elmen" gescholden en het besmet, „vui-1", verklaren van winkels
of werkplaatsen.
Deze stakingen gingen niet geheel en al buiten de gilden om, die
soms -zeer lastig konden zijn, vooral indien zij er de politiek bij haalden.
Zij schroomden dan niet zelfs gewapenderhand op te treden en toezicht
te eischen b.v. op het beheer der geldmiddelen. Zoo moest in 1188 Fiilips
van Vlaanderen aan een gilde in de stad Aire, bij Calais, communaal
gezag verleenen; zoo werd van 1304 tot 1528, twee sprekende jaartallen,
in Utrecht de vroedschap door -de overheden der gilden gekozen!; en
konden te Groningen de raadsbesluiten worden geschorst, totdat dde gilden
waren gehoord. Ook te Arnhem, Nijmegen en Dordrecht, oefenden zij
grooten invloed op :de stadsregeering uit. Men kan dan ook zeggen,
dat in den grafelijken tijd de gilden min of meer tot bolwerk -dienden
tegen het ' absoluut gezag der stedelijke regeering.
Langzamerhand moesten -de gildeen veel van hun invloed verliezen.
Velerlei oorzaken werkten daartoe mede. Een geduchten knak kregen zij
door die Hervorming, toen de Roomsche Kerk haar invloed op de gildebroeders verloor en de kerkelijke eenheid werd verbroken. Dan werd ten
tijde der Republiek hun medezegggingsschap in de zaken der regeering
niet langer geduld en gebruikten H.H. regenten ze slechts, als -Zij ze
noodig hadden. Amsterdam b.v. wapende -de ggildebroeders met lans en
zwaard, -toen het in 1628, door -den inval der Spanjaarden op de Veluwe,
de stad bedreigd zag en In 1650, toen, Willem II troepen naar de hoofdstad zond. Maar overigens werden zij vrijwel genegeerd, hetgeen de
gilden zeer onaangenaam vonden. Van tijd tot tijd werd de democratische
geest wel eens vaardig over hen en zochten zij op te treden als de ware
vertegenwoordigers der burgerij, maar gewoonlijk bekwam hun dit slecht
al wisten zij een paar hunner eischen door te -drijven, zooals bij het
oproer der Bijltjes in 1748149 te Amsterdam, maar spoedig vervielen
zij tot de onbeduidendheid waartoe zij geraakt waren.
Behalve de beide genoemde oorzaken van moreelen aard, waren er
-
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nog . andere, meest materieels belangen, waardoor -de opbloei der gilden
belet werd en, -die gedeeltelijk aan de gilden zelve te wijten waren, die
niet met den tijd waren meegegaan, maar vrijwel hun Midideleeuwsch
karakter hadden behouden. Behalve in de ' laken-induustrie, bleef de _ productie vrijwel tot plaatselijk bedrijf beperkt. Tot de ontdekking van
Amerika leverde dit weinig bezwaren op, maar to-en voor :den handel
nieuwe banen werden geopend, ideelde de nijverheid ook in dien zegen
en kwam met het één of twee knechtsstelsel in botsing. Dit stelsel bleek
vooral :onhoudbaar, toen na -de herroeping van het Edict van Nantes
(1685), duizenden nijvere handwerkslieden, fabrikanten en kooplieden
zich binnen de grenzen der geuniëerde Nederlanden kwamen vestigen,
die meer technische kennis van bedrijven, meer kunstzin en kunstsmaak
meebrachten. Deze vervolgden om des geloofs wil werden niet alleen
met open armen ontvangen, -maar hun veel voorrechten verleend, o.a.
ontheffing van de „stricte observatiën der keuren" waardoor het aantal
werklieden en werktuigen was vastgesteld, -die een meester bij de uitoefening van zijn beroep mocht hebben. In haar strengheid konden de
gildekeuren nu niet meer worden gehandhaafd evenmin de strafbepalingen op hen, die zonder de meesterproef te hebben afgelegd, een of
ander handwerk gingen uitoefenen. Alles werkte 'samen., niet het minst
ook de groote uitbreiding van handel en scheepvaart, door ►de Oost- en
de Westindische Compagnie gegeven, om de gildebepallingen tot een
doode letter te doen zijn, .en ;de doodsklok over deze eens zoo machtige
corporaties te luide•,.
Turgot, minister van Financiën in Frankrijk van 1774-1776, die met
krachtige hand de economische hervorming van Frankrijk ter hand nam
en den vrijen arbeid bovenmate begunstigde, maakte een einde aan -de
heerschappij der gilden, ten minste hij deed een poging daartoe. Hij had
evenwel te licht geacht den tegenstand van adel, geestelijkheid en 't parlement van Parijs. De gilden zetten aldaar hun kwijnend bestaan nog
eengen tijd (tot 1791) voort en de energieke minister moest aftreden.
Artikel 53 van -de staatsregeling van 1798 meende, met te decreteeren
dat „all e gilden, corporatiën -of broederschappen van neringen, ambachten of fabrieken zijn vervallen", een einde aan de gilden in ons land te
h-ebben gemaakt. De kleine burgerij, voornamelijk om -de armenkas, meer
gehecht aan het voortbestaan der gilden dan aan de revolutionnaire
ideeën van den oud-Tilburgschen lakenfabrikant Vreede c.s., kon zich
met die opheffing niet vereenigen. De regeerins nam -een weifelende houding aan, bepaalde nu eens, dat de gilden binnen acht dagen ontbonden
moesten zijn, dan weder, dat zij gehandhaafd bleven, een ander maal
-
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werd de meesterproef in een diploma van bekwaamheid veranderd, tot
dat eindelijk, na de inlijving van ons land in het Fransche keizerrijk,
Le Brun, hertog van Plaisance, ze afschafte als niet meer behoorend
tot den nieuwen tijd.

Driebergen.

A. A. KLEIJN.

BERICHTEN VAN DE VEREENIGING VOOR
CHR. PAEDAGOGIEK
Er komen zich meer en meer leden aanmelden, die als corrtespondenten willen optreden voor onze Vereeniging.
Dat is een verblijdend teeken !
Nu vraagt menigeen naar 'de taak, die hij te verrichten heeft. Een
correspondent moet zelf die taak omschrijven en naar zijn kracht en
tijd aanvatten.
Hier komt de persoonlijkheid geheel tot haar recht!
Maar twee dingen moet hij in 't oog houden: lo. Er moet een studie.
club komen; 2o. de Secretaris ontvangt eens per jaar minstens daarvan
verslag.
Hoe die club werkt, wie er leidt, welke boeken er gebruikt worden,
wie er lid van zal zijn, zijn dingen, die plaatselijk beantwoord moeten
worden. Als de drang naar weten en studie voor zit, wordt het vanzelf
goed.
Sommigen vroegen mij om ede ledenlijst van de plaats hunner inwoning, die hun toegezonden werd.
Noodig is dit echter niet; de leden kunnen soms zoo verspreid wonen
in een stad, dat hgt te lastig wordt.
Vorm ijde groep in een bepaalden stadskring, zes leden is meer dan
genoeg. Zijn niet allen lid van de Ver., dat is geen noodzaak, gaat de
club goed, dan worden ze vanzelf lid.
Hierbij gaat een lijst van lectuur of studie-materiaal, waarom mij
gevraagd is.
Het is slechts een greep.
Wund't: Grundzuge der physiol. Psychologie. 6. Aufl. Leipzig, Engelmann. 1908.
Wundt: Grundrisz der Psychologie. 11. Aufl. Leipzig, Kröner, 1913.
Wundt: Vorlesungen uber die Menschen- und Tierseele. 5. Aufl. Hamburg und Leipzig, Leopold Vosz. 1911.
Ziehen: Leitfaden -der physiol. Psychologie 10. Aufl. Jena, G. Fischer..
1914.
Ebbing►haus : Gruntdzuge der Psychologie, voortgezet door Ernst Dürr.
Leipzig, Velt en Comp. 1913.
,
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W. James: Psychologie. Vertaling uit 't Engelsch van Martin Dürr.
Leipzig, Quelle en Meyer. 1909.
Volkmann, Ritter von Volkmar : Lehrbuch der Psychologie vom
Standpunkte des Realismus und nach genetischer Methode. Uitgegeven
door Dr. Cornelius, Cöthen, Otto Schulz. 1895.
Hellwig: Temperamente bei Kindern. Ihre Aüszerung und iihre Behandlung in Erziehung und Schule. 13. Aufl. Paderborn, J. Esser.
Heilwig : Die vier Temperamente bei Erwachsenen. Eine Anleitung
zur Selbst- und Menschenkenntnis und emn praktischer Führer und Ratgeber im Umgange Smit der Welt. 10 Aufl. Zelfde uitgever.
Ach: Ueber den Willensakt und das Temperament. Eine experimentelle
Untersuchung. Leipzig. Quelle en Meyer. 1920.
Weiniger : Geschlecht und Charakter. Eine principielle Untersuchung.
14. Aufl. Wien und Leipzig, Wilh. Braumuller. 1913.
Offner : Das Gedich.tnis.. Berlin, Reuter und Reichardt. 1913.
Offner: Die geistige Ermüdung. I d.
Meumanm► : Oekonomie und Technik des Gedáchtnis. Leipzig, Julius
,
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Klinkhardt.
Payot: Erziehung ddes Willens, vertaald uit het Fransch door Dr. Titus
Voelkel. Leipzig, Vovigtlánd.er. 1920.
Ostermann: Das Interesse. Oldenburg und Leipzig. Schulzische Hofbuchhar dlung.
Erdmann: Umrisse zur Psychologie des Denkens. Tubbinngen, J. C.
B. Mohr.
Semnon : Die Mneme als erhaltender Prinzip des organischen Geschehens. Leipzig, Engelmann. 1908.
Semon: Die mn!emmischen Empfindungen. Id.
Vaërting: Die Vernichtung der Intelligenz durch Gedáchtnisarbeit.
München. Reinhard. 1913.
Stern: D ifferentielle Psychollogie. Leipzig, Ambrosius Barth. 1911.
Sallwurk: Die Schule des Willens als Grundlage der gesamten Erziehung. Langensalza, Hermann Beyer & Söhne. 1915.
Krukenberg : Der Gesichtsaus-druck des Menschen. Stuttgart, Euke.
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1913.

Meu°mann: Vorlesungen zur Einführung in 'die experimentelle Paedagogik. Leipzig, Engelmaann. 1911.
Paulsen: Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkei^t.
Vogel: Philosophische Grundlagen -der wisssenschaftliche Sysiteme der
Paedagogiek. Langensalza. 1912.
Schever: Die Paed. als Wistsenschaft von Pestalozzi bis zur Gegenwart
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in ihrer Entwicklung, im. Zusammenhang mit Kultur und Geistesleben
dargestel-lt. Leipzig, Brandstetter. 1907.
Weber : Aesthetik als pád. Grundwissenschaft. Leipzig. 1907.
Guritt: Erziehungslehre. 1909.
Dórpfelld: Gesammelte Schriften. Guterslo>h, Bertellsmann. 1911.
Natuurlijk is alles niet voor allen geschikt, maar bij goede, bezadigde
leiding valt hiermee iets te bereiken.
R. DIJKSTRA, Secretaris.
De Krim (0.).

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Dr. A. H. BLAAUW. Over opvoeding, overlading en onderwijs.
„Er is zeker wel nooit een tijd geweest, waarin zooveel aandacht is
besteed, zooveel theorieën zijn verkondigd, zooveel studies zijn verricht
over opvoeding en kinderen als in den onzen. Nu is een van de belangrijkste factoren in de opvoeding, dat aan kinderen niet te veel attentie
wordt getoond, -dat zij niet te veel het centrum -zijn; dat zij 'zich niet
besproken en bestudeerd weten ; dat zij bes-effen in het gezin een eind
na de ouders te komen. Als ;dus het vele brave zoeken naar de beste
opavoeding, de lezingen en de cursussen over kinderpsychologie en
kinder-statistiek, de zegetochten van beroemde opvoedkundigen, de
ijverige studies en heftige debatten van bezorgde mama's alomme hangen
in -de lucht van onzen tijd, die ook onze jeugd zelf inademt, dan is er
reeds een geweldig foutief gevolg ontstaan, waartegenover 'de schoone
theorieën wel heel wat praktische resultaten zouden moeten opleveren,"
enz.
,
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„Vroege eenzijdigheid".
......,,Is het gewenseht, -dat kinderen op 12-14-jarigen ouderdom„
neen 5 tot 7 jaar oud, worden opgevoed en vrij gelaten juist in die
richting, waarin hun eigen, zoo jeugdig geprononceerde neiging zich
uitspreekt? Het opvoeden van 6-16 à 18 jaar is totaal anders dan het
verder opvoeden en ontplooien na dien leeftijd. Want -opvoeding van
kinderen is voor een groot deel juist: Een bewaren voor een te vroeg
eenzijdig uitgroeien. Opvoeding is in dien tijd voor een groot deel:
snoeien. Niet tot een stijf model, waarbij de eigen natuur geknot wordt.
Neen, bij opvoeding op dien leeftijd is juist het snoeien van het jonge
gewas het opvoedingsevenwicht tussehen eenzijdig vrij laten uitgroeien
en knotten.
Hoeveel goeds er theoretisch ook in gelegen is de natuurlijk aangewezen aanleg te volgen en hoezeer dit op den duur na de kinderjaren
ook praktisch gewenscht is, op den kinderleeftijdd loopt men alle gevaar
bijzonder diep de eenzijdigheid vaan karakter en ontwikkeling in te
groeven. En men zal dat des te sterker doen en met des te meer uiterlijk
rakters meer geprononceerd eenzijdig reeds van
succes, naarmate de ka
nature zijn." ....... „Dat geldt voor de eenzijdige neiging] van het
karakter en evenzeer voor een onevenwichtige eenzijdige ontwikkeling
van talent en geestesarbeid," enz. S.

OPVOEDING EN ERFELIJKHEID').
Waar het doel van alle opvoeding niet in haar zelve maar in de
toekomst ligt, die toekomst die zij voorbereidt, is zij een werk van
geloof, van vertrouwen, van hoop en van verwachting.
Dit geldt van alle opvoeding, maar van -de Christelijke opvoeding in
't bijzonder. De grenzen van haar geloof, vertrouwen, hoop en verwachting, vallen niet samen met die der tegenwoordige wereld en der tegenwoordige levenstaak, neen zij ziet verder en is zich bewust, dat zij eerst
dan aan haar heerlijke roeping beantwoordt, wanneer zij rekent met
eeuwigheisbehoefte, met den eeuwigheidshonger, -die daar is in de menschelijke ziel, en wanneer zij -op de eeuwigheid aansturend, middel is om
in den mensch te doen herleven het beeld Gods.
En toch de mensch, voor wien zij die toekomst opent, -draagt in zich
het beeld eener menschheid, wier Teven in hem zijn sporen heeft achtergelaten.
Door den organischen band waarmede hij met de menschheid verbonden
is, klopt het leven der voorgeslachten in zijn bloed; weerspiegelt zich in
zijn denken, voelen en willen, het denken, voelen en willen der voorgeslachten; hun leven zet zich voort in het -zijne, in de branding der driften,
int de stuwing der instincten, in het opwaken van lichtende intuïties,
in alles verbonden met het verleden; als een erfenis ook met zich meedragend, de zonde, waarin -de klem ligt voor zijn persoonlijke schuld.
Is hierin niet gegeven de spanning, die ddaar ligt in den titel dezer
inleiding? Erfelijkheid en Opvoeding, de spanning tusschen ' verleden en
toekomst. In het menschenleven van alle tij-den openbaar, behoeft het ons
niet te verwonderen, (dat in de litteratuur, waarin zich uitspreekt, wat diaar
leeft in de ziel en het -daarmede weer dieper wekt tot bewust leven, de
erfelijkheid en dan verbonden met de vergeldingsgedachte, behoort tot
de hoofdmotieven. Vooral in de laatste helft der vorige eeuw, komt de
erfelijkheidsgedachte weer -meer op den voorgrond, en dan onder de
eenzijdige belichting van een pessimisme, 'dat de vrucht was van het
naturalistisch -determinisme, omdat „de mensch"- naar Büchner's woord,
„met ieiken stap, dien hij voorwaarts doet in de ontdekking jder natuurwetten, arbeidt aan zijn moreele zelfvernietiging." 't Was de tijd, dat, zooals
,

1) Referaat, gehouden op de vergadering van de Vereeniging voor Christel. Paedagogiek op 31 Maart 1921 te Amsterdam.
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Joël geestig spot, men naar aanleiding van het welbekende versie van
Goethe, waarin hij eenige zijner eigenschappen herleidt tot erfelijk bezit:
„Vom Vater habe ich die Statur, des Lebens ernstes Fuhren,
Vom Mütterchen die Frohnatur, die Lust zum Fabulieren,
Urahnnherr war der Schönsten hold, Das spuckt so hing und nieder
Urahnfrau liebte Schmuck und Gold. Das zuckt wohl durch
-die Glieder 't was de tijd, dat men meende hieruit het volgende recept voor
Goethe af te kunnen leiden: Men neme een ernstigen vader, een lustige
fantastische moeder, een verliefde grootpapa en een ijdele grootmoeder,
goed schudden en het resultaat is het phaenomeen, dat Goethe heet.
Dat deze geestige spot bij ons een glimlach wekt is stellig niet alleen
het gevolg, dat bij deze eigenschappen het tragische ontbreekt, maar ook,
dat daarin zich openbaart een intuïtief gevoel, dat de persoonlijkheid niet
restloos opgaat in de ons bekende" factoren, zooals Goethe -dan ook
ironisch eindigt met deze woorden: Sind nun die Elemente nicht, Aus
dem Complex zu trennen, Was ist dann an dem ganzen Wicht, Originalzu nennen?
En toch èn -de litteratuur en .de invloed der natuurwetenschappen, verscherpten deze vraag: Staan wij wel heel veilig met dat intuïtieve gevoel?
Als we zien, hoe door delitteratuur aller eeuwen die gedachte loopt, die
gedachte van fataliteit, hetzij transcendent gedacht, als staande zelfs boven
de Goden, hetzij ethisch bepaald als openbaring van heilige gerechtigheid,
die -de zonde -der vaderen bezoekt aan de kinderen, hetzij immanent
gevoeld, als een innerlijke noodzakelijkheid, waardoor alle gewestelijke
en zedelijke waarden onderworpen schijnen aan de macht der natuur,
dan zou het toch mogelijk zijn, dat voor dat intuïtieve gevoel een soort
van „Roo.dhuuidenterritorium" overbleef, -dat wil -dus zeggen, dat we het
vasthouden, zoolang het kan, maar met den heimelijken angst of liever de
angstige zekerheid, -dat er wel eens een tijd zou komen, dat er niet veel
plaatsruimte voor zou wor-den gelaten. En is er iets zóó verlammends
dan een dergelijke angstige zekerheid? De litteratuur geeft weder ons
het antwoord. Ibsen is hier een •typeerende figuur wanneer zij
belicht de raadselachtige invloeden *' op de wereld, de afgronden
ook van eigen bestaan, wanneer zij in haar scepsis spreekt van
„Gespenster", die er niet alleen om ons zijn en hun funesten invloed
oefenen, maar die we voor een deel zelve zijn. Dreigt daardoor onze
practische levenshouding en daarbij behoort ook de opvoeding niet
-
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te worden ondermijnd, en niet minder het geloof, de hoop, de verwachting
waaruit alle opvoeding leeft? De invloed der litteratuur is uiteraard altijd
breeder en dieper dan die der wetenschap, en die invloed wordt nog
versterkt, wanneer !daar een publieke -opinie is of zich vormt, dat, wat
de litteratuur ons geeft, gedekt wordt met het gezag der wetenschap. En
als we nu kunnen zeggen, dat het beeld der erfelijkheid zooals dat in de
litteratuur van de tweede helft der vorige eeuw gevonden wordt een
anticipatie was op het wetenschappelijk onderzoek, dan blijkt dat hier
niet het gezag van den kant der wetenschap gekomen is, maar dat &
levensstemming daaraan dat gezag heeft toegekend. Ook met het erfelijkheidsonderzoek hebben wij de heele toonladder idoorloopen, van te
meenen, dat zoo we -er niet alles van wisten dan toch heel veel, tot de
overtuiging, eenige maanden geleden bij een inaugurale rede te Wageningen uitgesproken, dat wij er eigenlijk niets van weten. Misschien wat
paradoxaal -gezegd, laat het zich in ieder geval uitnemend verbinden met
wat de eerste hoogleeraar hier te lande in de erfelijkheid Mej. Dr. T.
Tammes in Groningen in haarinaugurale rede over de leer der erffactoren in hare toepassing op -den mensch zeide: „Er wordt zooveel over
erfelijkheid bij de menschen gesproken en geschreven, dat het den schijn
moet wekken of onze kennis op dit gebied reeds veel omvattend en
grondig is. Erfelijke belasting, minderwaardige ouders, -degeneratie zijn
maar al te :dikwijls, gewoonlijk met veel nadruk gebezigde termen. Toch
staat men pas aan het begin. Weliswaar weten we thans, dat de mensch
in zijn erfelijkheid dezelfde wetten volgt als alle levende wezens. Ook
heeft men reeds een betrekkelijk groot aantal erffactoren vastgesteld, die
ziekte en pathologische afwijkingen veroorzaken, maar van de erffactoren
van den normalen mensch kent men nog weinige en van een factorenanalyse zooals bij sommige planten en dieren is nog geen sprake." En we
krijgen eenig inzicht in (de moeielijkheid der erfelijkheidss:tudieri bij den
mensch, wanneer zij berekent, dat het aantal verschillende combinaties
van erffactoren dat een paar ouders aan zijn kinderen geven, meer dan
280 billioen bedraagt. „Ieder mensch" -- zoo gaat zij voort „is wat
erfelijke aanleg betreft, slechts één van dat groote aantal mogelijkheden
door het toeval bepaald. Goede -zoowel als slechte eigenschappen kunnen
hierbij vereenigd of gescheiden worden, nieuwe, niet bij de ouders voorkomende eigenschappen' kunnen door combinatie van erffactoren optreden, en uiterst zelden vereenigen zich de verschillende erffactoren die
het genie veroorzaken. Alles te zamen genomen blijkt het dus wel, dat
wij van den erfelijken aanleg van den mensch nog heel weinig weten en
,
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omtrent de combinatie der factoren, die bij de nakomelingen zullen
optreden, niets kunnen voorspellen.
Allest wat in oden laatsten tijd van bevoegde zijde over eugenese geschreven is, in verband waarmede Dr. Tammes haar beschouwingen ten
beste geeft, bevestigen dat oordeel. Toch is hiermede niet alles gezegd.
Want hierbij blijft het alles vrijwel toeval zonder meer. Wat -de erfelijkheidswetten aan het licht brengen, als resultaat van experi menten op
dieren en planten, zegt ons iets meer. Ook dit woord erfelijkheidswetten
wordt schromelijk misbruikt, en een mystificatie gaat het haast worden,
wanneer men, zooals ik nog onlangs las, hoort spreken van de wet der
erfelijkheid, waarbij men slechts denken kan aan een abstractie van een
aantal ader bekende regels of aan de vrij ijdele zucht om aan de dagelijksche ervaring, dat n.l. een kind, zooals het in , den volksmond heet,
sprekend op zijn vader of moeder lijkt, een wetenschappelijken naam te
geven. 't Verdient zelfs aanbeveling om niet van de wetten maar om van
de regels 'der erfelijkheid te spreken, omdat wij gons bij het wetenschappelijk bestudeeren der erfelijkheid nog geheel en al in het stadium van het
beschrijvend onderzoek bevinden. M. a. w. in -die regels formuleeren wij
wat in de overgroote meerderheid van gevallen zich voordoet, maar
zelve geven zij ons niet het recht om Benige voorspelling te doen, wat
toch tot het begrip wet behoort. Nu kan ik natuurlijk hierover niet uitvoerig spreken, al is het heel verleidelijk, om de -evolutie aan te wijzen
op welke wijze men getracht heeft tot het opstellen dezer wetten te
komen. Ook het tragische van schijnbaar vergeten en vergeefschen arbeid
ontbreekt hier niet. Want reeds drie jaar vóór Calton in 1869 zijn wetten
publiceerde, die een tijdlang de eenig bekende zijn geweest, had een
Oostenrijksche Abt Mendel in den stillen kloostertuin van Brunndoor zijn
cultures! van erwten den grondslag gelegd voor het verdere, d. w. z.
tegenwoordige erfelijkhe ds^onderzoek, en daarvan de resultaten g epubliceerd, die echter -door niemand opgemerkt, in 1900 door Hugo de Vries
als 't ware weer opnieuw ontdekt werden. Deze regels zijn het die het
hedendaagsche erfelijkheidsonderzoek beheerschen. Die wetten zijn,
meen ik, voor eenige jaren in uw kring behandeld door Dr. Van Waardenburg. Laat mij -daarom alleen op de beteekenis daarvan mogen wijzen,
n.l. dat door talrijke experimenten, bevestigd bij planten en dieren, woerd
aangetoond: lste. 'de zelfstandigheid der kenmerken van een eigenschap,
2e. het optreden van enkele ouderlijke kenmerken bij vele individuen in
de tweede generatie, wat dus geleid, heeft tot de onderscheiding, waarop
we juist bij de erfelijkheid van den mensch niet genoeg nadruk kunnen
leggen n.l. die van domineerende en recessieve eigenschappen, en 3e. een
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regelmatige getalsverhouding in _. de verdeelping van dit optreden der
domineerende en recessieve eigenschappen.
Zonder verder hierop in te gaan, hebben de Mendelsche regels dit
belangrijke aan het licht gebracht, dat de reden waarom de eene -eigenschap ;domineert en de andere recessief wordt, onbekend blijft; dat wel
een algemeene kwantitatieve verhouding kan worden vastgesteld, maar,
dat daarmede voor het individu niets beslist wordt. Wanneer dit nu geldt
voor de meest eenvoudige eigenschappen zooals bij Mendel's experiimenten -de kleur van een erwtensoort, hoeveel te meer zal dit dan
gelden bij den mensch, waar reeds de amphimixi's'die aan zijn bestaan
ten grondslag ligt een eindelooze veelheid van mogelijkheden met zich
brengt. Want dit toont ons tevens de fout in de populaire opvatting, -1die
meestal -de fatalistische is, gelijk de fout van deze zelf, -dat de erfelijke
eigenschappen niet in haar geheel . op de nakomelingen worden overgedragen, maar over hen worden verdeeld, zooals dan ook Dr. Benders
in een populair boekje zegt, dat wij slechts de kans berekenen kunnen,
die elk individu heeft om van die of die samenstelling te zijn met betrekkineg tot een kenmerk, wanneer ons de samenstelling zijner ouders met
betrekking tot datzelfde kenmerk bekend is. In de praktijk van 'het 'leven
hebben wij aan zulk een kansberekening, niet veel. Want wanneer op 14
kinderen van gezonde ouders er 7 zieken zouden moeiten, zijn, dan
kunnen, wanneer een gezin slechts 6 kinderen heeft, daarvan 3 gezond
en 3 ziek, maar ook 2 gezond en 4 ziek zijn, en zoo in alle mogelijke
variatie tot 6 gezonden of 6 zieken toe.
Heet is idus de beperktheid der menschelijke nakomelingschap waardoor
de erfelijkheidsstudie bij den mensch zeer bemoeilijkt wordt, behalve nog
ook 'door het feit dat er geslachten, Sommer wil zelfs 8 geslachten,
noodig zijn om werkelijk een eigenschap als erfelijk te kunnen constateeren.
Bovendien is alle exacte erfelijkheidsstudie bestudeering van kiemcellen, waarmede experimenten te doen bij den mensch uitteraard is
buitengesloten, 'zouadat conclusies moeten worden getrokken uit wat als
eigenschap zichtbaar wordt, waarbij weer de beteekenis der recessieve
eigenschappen een groote rol kan spelen.
Hieruit blijkt tevens, dat er methodisch geen groot verschil behoeft
te worden gemaakt bij het . erfelijkheidsonderzoek van den mensch
tusschen Zijn physische en psychische eigenschappen. Zoowel phys'isch
als psychisch is de mensch ons gegeven in een bepaald milieu. Wat
zuiver als erfelijk bezit en wat als invloed der omgeving is aan te wijzen,
blijft een hachelijk werk. De cijfers van de bekende enquête van Heyman
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en Wiersma hebben dan ook een maar betrekkelijke waarde. Wat Baur
als botanicus, op welk gebied erfelijkhei dsstudie natuurlijk het eenvoudigst is, als definitie gegeven heeft: Vererbt wird immer nur eine bestimmte specifische Art der Reaktion auf die Aus+zenbedin►gung und was
wir als aüszere Efigenschaft mit unsere Sinne wahrneh+men, ist nur das
Resultat dieser Reaktion auf die Zufállige Konstellation von Auszenbedingungen under denen das untersuchte. Individuum zich gerade entwickelt hat", geldt niet minder van de psychische eigenschappen, - waarbij
dus opvoeding en milieu van niet minder groote beteekenis wordt dan de
Specifische Art -der Reaktion.
Hierin hebben wij geloof ik de meest zuivere •definitie, gesteund ook
door de tegenwoordige opvatting van erfelijkheid van tuberculose en
dergelijke, van wat wij erven n.l. een specifieke wijze van reactie, waarvan wij toch ook eigenlijk spreken als we spreken van fde erfelijkheid
van temperament en karakter. Toch geeft dit alles nog niet voldoenden
grondslag aan dat intuïtief gevoel, waarvan ik sprak en dat zich verzet
tegen de fatalistische opvatting der erfelijkheid. Vooral wanneer wij aan
de zedelijke eigenschappen van den mensch denken, zou misschien toch
de eenige vrucht vans -dit betoog kunnen zijn, dat men zeggen kon: wij
hebben dus zoowel goede als kwade kansen en we zullen maar hopen
dat ons -de goede kans treft, m. a. w., we zouden nooit volkomen het
gevoel hebben aan een fatum teontkomen. Wanneer- de tegenwoordige
erfelijkheidsleer ons zegt, dat het waarschijnlijk lis, ;dat in de kiem aanwezig zijn een enorm aantal van elkander -onafhankelijke factoren, die
zich volgens de toevalswetten combineeren of splitsen, waardoor look
nieuwe eigenschappen kunnen ontstaan, -dan doet zelfs het laatste, n.l. het
optreden van nieuwe eigenschappen -ons nog vragen, -of bij een dergelijke
mathematische lotsbesch'k 'ng ook nog de mogelijkheid open blijft van
nieuwe potenties, die aan andere dan mechanische wetten gehoorzamen,
maar of ruimte gelaten wordt aan eenige spontaniteit ja dan neen. In
een determinisme, waar slechts plaats is voor een ontkennend antwoord
op deze vraag, voelen wij altijd weer fatalisme.
Maar met zulk =een determinisme komen we -zelfs niet toe bij de verklaring ider levensverschijnselen. Niemand minder dan Hugo de Vries
waarschuwt hiertegen. Daar is nog een ander determinisme, waarin de
spontaniteit haar plaats zoekt. Het is idit determinisme, dat Wundt als
psychische' causaliteit stelt tegenover de natuurcausaliteit en die zich o.a.
hierin van de laatste onderscheidt, dat zij kent een Prinzip wachsender
geistigen Energie. Is ons denken aan -een -dergelijk determinisme georiënteerd, dan opent ons dit den weg om de zedelijke vrijheid te verstaan in
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haar gebondenheid aan een psychisch determinisme, dan vinden we wat
Martineau noemt die ,,personal causality", die niet in romantische vlucht
de boeien van aardsche gebondenheid verbreekt, maar die -in de ontwikkeling harer geestelijke energie, in het diepste onzer persoonlijkheid
haar norm heeft, waardoor welbewust het -eene aangewakkerd en het
andere onderdrukt wordt.
Dit bewustzijn te wekken en te versterken, is de taak -der opvoeding diie
alleen uit dit bewustzijn leven kan. Rekent de opvoeding niet met -de
persoonlijke causaliteit, waardoor juist het persoonlijke leven tot zijn
volle ontplooiing komt? Dat wil dus zeggen, een causaliteit, waarin
karakter, omgeving, opvoeding en erfelijkheid opgeheven maar verondersteld blijven. Zoodra een dier factoren een invloed gaat oefenen op de
ontwikkeling,' onevenredig aan de andere, dan komt het gevaar van een
meer of minder ernstige storing, waardoor de zedelijke vrijheid en de
zedelijke verantwoordelijkheid -dreigt onder te gaan. De tragische conflicten zijn ons niet alleen uit -de litteratuur bekend, wij kennen ze allen.
Dat 'de erfelijkheid hierbij een .groote rol speelt, is even waarschijnlijk
als moeilijk aanwijsbaar als eenige oorzaak. Dit vermoeden werd bevestigd, toen ik door -een der directeuren van onze tuchtscholen in de
gelegenheid werd gesteld, om de dossiers van 150 verpleegden te bestudeeren. Welk een achtergrond van zonde en ellende lag er achter -deze
ingevulde formulieren. Toch bleek mij, hoe moeilijk uit deze ellende de
erfelijkheidsfactor was te elimineeren. Wanneer daar in -een stamboom
voorkomt, krankzinnigheid in de familie endronkenschap bij den vader,
dan behoeft men zich dit milieu maar voor te stellen om het waarschijnlijk te achten, -dat de erfelijke aanleg, zoo adie er is, reageert in de
richting van misdadigheid.
Kan nu door opvoeding de storing worden voorkomen, of, zoo die er
reeds is, opgeheven?
Ge gevoelt dat het hier zoo iets individiueels geldt, dat een algemeen
antwoord niet voldoet, tenzij dan dit, dat in <de opvoeding de volle spanning gevoeld wordt van het verleden, dat voor eendeel de ontwikkeling
beheerscht en de toekomst, waarin de kracht van dit verleden verbroken
wordt. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tusschen erfelijke
belasting en erfelijke ontaarding. Von Rohiden schreef als gevangenispredikant in Duss►elldorp een boekje over erfelijke belasting en zedelijke
verantwoordelijkheid, waarin hij dit onderscheid zoo stelt: „Erblich
belastet ist ein jeder, in dessen Aszendenz Geistesstörungen oder dergl.
vorgekommen sind. Dasz ein derartig belasteter Mensch leichter psychiscyh erkranken kann als ein andrer nicht belasteter ist ohnne weiteres
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verstândlich; dasz er aber erkranken, an sich geistig minderwertig sein
musz ist gansz gewist nicht richtig. An sich ist geistige Belastung nichts
als ein Begriff und -die ausheilend.e Kraft der Natur ist weit gröszer als
man vielfach anzunehmen s chieint."
Erfelijke ontaarding is echter: „ein faszbares Krankheitsbiki mit bestimmte Symptonen, wo sich die abnorme Richtung der gesamten Entwicklung von Jugend an nachweisen lászt. Entartet ist der, der vererbbare
Abweichungen von Typus zengt und zwar Abweichungen, die der Nachkommenschaft sch .digen kónnen."
't Laatste valt -dus reeds binnen de grenzen van het pathologische, 't
eerste is een preadispositie waarbij het vgl. Ziehen noodzakelijk is ;dat,
„noch besondereintra vitam wirksame Sch.dlchkeiten hinzukommen um
aus 'dieren Praedisposition oder latente Belastung eine wirkliche Psychose hervorzubringen."
Waar het dan op aan komt is te zoeken naar iets dat ;een Ausheilende
Tendenz heeft.
Deze ligt stellig ook in -de opvoeding, die nooit object wordt van
rationalistische overschatting wanneer zij zich bewust blijft van de
spanning tusschen realiteit en idealiteit.
Iets van rationalistische overschatting ligt naar het mij toeschijnt in
de vereenvoudiging waarin de oplossing wordt gezocht voor het bewus^tzije van 'erfelijke gebondenheid, wanneer gezegd wordt, als ge uw emf elijken aanleg, en dan natuurlijk in ongunstigen zin bewust wordt, dan
zijt gij er reeds boven uit. Juist hierin is dat, wanneer de erfelijke aanleg
in het onbewuste van ons leven voortwoelt, we argeloos in de gevaren
kunnen , loopen, die tijdige bewustwording misschien had kunnen voorkomen. Hierin heeft de psycho-analyse recht en toch een betrekkelijk
recht, want behalve de paedagogische bezwaren die daartegen zijn in te
brengen, komt hier alles aan op -de personen -die er bij betrokken zijn.
Heeft -degene, wien een erfelijke aanleg bewust gemaakt wordt geen
krachtig zedelijk centrum van waaruit aan zijn besluiten en handelingen
een nieuwe richting kan worden gegeven, ?dan is het heel twijfelachtig
of de zelfkritiek die gewekt wordt niet eerder den wil verlamt dan aanspoort tot nieuwe activiteit. Daarom laat de psycho-analyse het niet
alleen bij bewustwording, maar is deze een deel harer therapie.
Maar ook is van beslissende invloed, wie ingrijpt in een anders ziel.
Ik denk hier aan de wonderschaone bladzijde aan het eind van het derde
deel van Jean Christophe. De overwinning is daar stellig niet goedkoop.
't Is na een bange nacht van angstige worsteling, -dat Jean Christophe zegt:
„ik zal opstaan", wanneer hij aanvankelijk de eerste overwinning behaalt
,
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op zijn erfelijke instincten. Want als hij dreigt te verzinken in dezelfde
ellende als zijn vader, is het op een avond, dat hij zeer onder den invloed
van den -drank zijn oom Gottfried tegenkomt, die al meermalen had
ingegrepen op beslissende oogenblikken in zijn leven en van. wien een
opvoedende kracht voor hem uitging. De oude man begroet hem met den
naam van zijn vader, zeer tot verwondering van Jean Chistophe, en
wanneer hij er maar altijd mee doorgaat, zegt Jean Christophe eindelijk:
Maar wat noemt gij mij toch Melchior. Ik heet Christophe, dat weet ge
toch wel, of zijt ge mijn naam vergeten. En dan komt het antwoord:
Neen ik herken je heel goed, je bent Melchior. Ontzet zwijgt Christophe.
Den heelen nacht, een nacht van angst en van verdrukking, brengt hij
door met zelfonderzoek. Hij begreep nu. Ja hij herkende de instincten en
de ondeugden, die in hem opwaakten. Hij dacht aan de -doodenwake bij
Melchior's lijk en de belofte toen gedaan. Hij was geworden wat hij niet
had willen zijn, dat was de balans van zijn leven. 's Morgens ziet Gottfried het bleek gelaat, dat -.de sporen droeg van een nacht van ellende.
Hij vraagt Christophe -een eindje met hem mede te !gaan en bij het
kerkhof gekomen, waar hij nooit verzuimde -de graven van Jean Michel
en Melchior op te zoeken, als hij in de buurt kwam, vraagt hij Christophe:
Laten we hier even binnen gaan wil je? en als hij nederknielt bij de
graven zegt hij tot Christophe : Laten we bidden dat zij rust mogen hebben
en ons met rust laten. Christophe voelt onmiddellijk, neen, dat is geen
bijgeloof bij Gottfried op 't oogenblik. Hij voelt iets, wat Ibsen heef t
willen uitdrukken met Gesp.enster, Revenants,. maar 't is hier en eindigt
hier laples zoo anders als bij Ibsen.
Christophe begint te schreien, begint zijn oom te vertellen van zijn
mislukt leven, van zijn dreigenden ondergang. Het hanengekraai kondigt
een -nieuwen dag aan. Zal er een nieuwe dag voor hem zijn? Waak en
biid is Gottfried's antwoord, en op zijn wederwoord „maar ik geloof niet
meer," komt dat fijn doorvoelde woord: „Gij zoudt niet leven als gij niet
geloofdet." En terwijl de zon opgaat, licht in het duister van Christophe's
ziel het woord van Gottfried : ,,Men moet doen, wat men kan, zoodat elke
dag en de taak van -dien dag met eerbied wordt ontvangen, en het leven
geen geweld aangedaan. Want het zijn niet :de helden, die zeggen, willen
is kunnen, maar die doen wat zij kunnen." En terwijl alles om hem heen
ontwaakt in het stralende zonnelicht, voelt hij in die woorden de kracht
tot zelfoverwinning, vindt hij zichzelf weer, zichzelf in het licht van een
nieuwen dag, -die aanlicht over zijn leven.
Ik geloof niet dat in schooner vorm gezegd kan worden wat ik bedoelde. Hier is bewustwording van erfelijken aanleg, maar bewustwording
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met nog wat. En dat laatste doet het; het is de opvoedende, louterende
kracht van de innerlijk bewogen persoonlijkheid.
Ik loop gevaar te vergeten, dat ik spreek tot menschen, die niet alleen
theoretische belangstelling hebben in de paedagogiek, maar die voor het
meerendeel hun leven gewijd hebben aan de praktijk daarvan, menschen
die hoezeer ook hun paedagogiek beoefenend met indiviidualiseerende
tendenzen, gewoon zijn te staan voor een klas waar het schijnt alsof het
erfelijkheidsonderzoek heel weinig tot zijn recht komt. Daar is er misschien een enkele onder, die moeite geeft, en wiens familie misschien het
vermoeden wettigt te denken aan erfelijken aanleg," en wiens teekenen
van degeneratie wel eens bezorgd maken, niet alleen voor hem zelf, maar
voor het peil van het geheel, want ieder opvoeder weet, dat er ook
zoo- iets als psychische infectie bestaat.
Welnu, tenzij hij behoort tot -de slachtoffers der moreele anaesthesie,.
wat echter zoo weinig voorkomt, dat het gerust kan worden uitgescha-.
keld, gij zult wel gevoeld hebben dat de stand van het hedendaagsche
erfelijkheidsonderzoek uw taak wel niet hopeloozer, maar toch stellig.
niet lichter maakt. Juist omdat met opvoeding iets, misschien zelfs veel.
kan worden bereikt, is de verantwoordelijkheid dubbel zwaar. Maar wat
nu de klas betreft. Voor het heden zal die weinig bieden ten opzichte van
erfelijkheidsonderzoek, maar en dan denk ik vooral aan -de dorpsscholen, 'daaronder schuilt heel veel, wat voor het erfelijkheidsonderzoek
voor de toekomst van beteekenis zou kunnen zijn. Ik kan wijzen 'op het.
onderzoek dat de Wur'zburger psycholoog Peters heeft ingesteld naar
de overerving der psychische bekwaamheden op grond van -de eindrapporten bij het verlaten der school, uitgereikt op enkele plaatsen met een
landelijke bevolking; en waarbij hij de beschikking kreeg over gegevens
van 1162 kinderen, met 344 ouderparen en verder van 177 grootouders
en 11 overgrootouders. Van 151 kinderen waren de rapporten van 4
grootouders nog aanwezig. Ge gevoelt, dat een dergelijk onderzoek
alleen mogelijk is op plaatsen met een constante bevolking. In de steden,.
met haar sterk fluctueerende bevolking is -dit haast onmogelijk, terwijl
tevens het verschil in levensstandaard, in steden grooter dan op dorpen,
het onderzoek bemoeilijkt.
Die dorre cijfers geven meer aan dan alleen intellectueele begaafdheid.
Achter die cijfers staat -de wil of onwil tot werk, de belangstelling voor
de leerstof, ma-ar ook zijn er verborgen emotioneele en karaktereigenschappen, vrees voor den onderwijzer, angst, schuchterheid, gebrek aan
zelfvertrouwen, maar evenzeer impulsiviteit en hoogvoelend zelfbewustzijn. „Finden wir eine Uebereinstimmung der Schulleistungen von
,

-

43
Verwandten, so wird diese zu mindest vielfach nicht blosz eine Vererbung
der Begabung sein, sondernn auch noch eine Vererbung -der anderen
F .higkeite und Eigenschaften, welche die Schulleistung bestimmen."
Natuurlijk voelt Peters wel het be zwaar, dat bij eendergelijk onderzoek het subjectieve oordeel van verscheidene onderwijzers in rekening
moet worden gebracht. Objectiever maatstaf zou het werk zelf der ouders
en kinderen geven. Maar behalve, dat door deze methode het uit paedagogisch oogpunt niet onbedenkelijke van een directe enquête wordt voorkomenc acht Peters het van groot belang, -dat hier een onderzoek wordt
ingesteld, waarbij de leervakken der volksschool in het geding zijn, welke
de psychische mechanismen zijn, die op de elementaire psychische
functies berustten. De vraag kon dan worden overwogen, of slechts die
elementaire functies worden geërfd of de aanleg tot de samengestelde
mechanismen, hetgeen zich daarin. openbaart, dat deze zich onder leiding
van den -onderwijzer sneller of minder snel vormen. Natuurlijk blijft hier
de methode en de leermiddelen, die gebruikt worden iets, wat ook onze
waardeerring niet geheel -zuiver maakt. Hogeveen's leesplank leidt sneller
tot het resultaat, dan aan ede meesten onzer het lezen is geleerd.
'k Kan er natuurlijk niet aan denken, u ook maar enkele cijfers te geven
waarin Peters zijn resultaten -samenvat. Merkwaardig is, dat voor gedrag,
lezen en godsdienstles bij de kinderen, de ouders en de grootouders
gemiddeld de hoogste cijfers aanwijsbaar zijn. In gedrag is zelfs vooruitgang merkbaar. Misschien kunnen de lofredenaars op den goeden ouden
tijd zich -er mede troosten, dat zooals een zijner beoordeelaars opmerkt,
Peters bij zijn onderzoek, „es mit durchsnittlich sozial recht ordentliche
Naturen zu tun gehabt hat", en -dat de voortreffelijkheid der grootouders
na een kleine daling bij de ouders, in -de spes patriae op hooger schaal
herrijst.
Het onderzoek van Peters heeft althans de juistheid aan het licht
gebracht van wat Dr.. Herderschee op den 3en vacantiecursus in paedagogiek in 1912, sprekend over Erfelijkheidsproblemen zeide: „Op -de zolders
van de scholen in geïsoleerde dorpen met een stabiele bevolking, ligt
ongetwijfeld een -schat van wetenschap verborgen in oude schriften en
aanteekeningen." Hij kon toen slechts vermelden, dat Peters met een
dergelijk onderzoek bezig was, waarvandeze het resultaat 3 jaar later
publiceerde.
Misschien kunnen de methoden nog verbeterd, maar stellig ligt hier een
werk, waaraan elke onderwijzer op de dorpsschool kan meedoen, ook
misschien wel in een niet te groote stad, en zou dit in de toekomst
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wellicht nog -dienst kunnen bewijzen, bij de wetenschappelijke leiding der
beroepskeuze.
En toch -dit zolder- en studeerkamerwerk staat voor een groot (deel
buiten de spanning, -die daar is tusschen erfelijkheid en opvoeding. Juist
omdat ede tegenwoordige stand van het erfelijkheidsonderzoek ons niet
het recht geeft al te spoedig te wanhopen, en -dus onze verantwoordelijkheid verdiept, zullen wij ook dieper -die spanning voelen. Daar zullen
wel gevallen zijn in uw levenspraktijk die de to.ewijiding van al uwe
geestelijke kracht hebben gevraagd. Voor den, geloovige ligt de tragiek
der erfelijkheid waar zij zich openbaart dieper dan in 'die openbaringen
zelve. Naast erfelijkheid kent hij erfzonde. Gewoonlijk wordt in het feit
der erfelijkheid een bevestiging gezien van de leer der erfzonde. Ten
deele is dit juist, in zooverre de -studie -der erfelijkheid teen eind maakte
aan -een optimistische anthropologie, waarin voor erfzonde geen plaats
was. Toch schijnt het verschil tusschen erfelijkheid en erfzonde grooter
dan -de -overeenkomst. Erfzonde ligt in religieus- ethische, erfelijkheid in
physisch-psychische sfeer. Toch zijn ze in de persoonlijkheid niet
te scheiden, omdat, wat in de psychische sfeer geschiedt, object
blijft van religieus-ethische beoordeeling. Voor 't levend geloof
krijgt de erfelijkheidsgedachte een diep geestelijken inhoud, gelijk wij
buiten een levend geloof aan God, en 't geen dat geloof in het hart
werkt, het schuldgevoel, waarmede wij in de erfzonde, 'de zonden die
voor ons geschied zijn, als onze eigene aanvaarden, niet vinden. Dat is
het wonder, waarover Pascal zich reeds verwonderde, dat het mysterie
dat het verst verwijderd is van' onne kennis, iets is, zonder welk wij geen
kennis kunnen hebben van 'ons zelf, zoodat de mensch zonder dat mysterie
onbegrijpelijker is, dan 'dit mysterie voor den mensch. Als wij iets van
die verwondering kennen in levend geloof, dan zal daar ook in ons zijn
die. bewogenheid om anderer -schuld, en zullen wij ontdekken hoe uit den
afgrond van onbewust leven, krachten ontbonden worden, die verscheuren 'de banden, -die -ons in het 'diepste van onze persoonlijkheid met God
verbinden, in het gevoel der volstrekte verplichting en die daarom ook
verbreken onze innerlijke levenseenheid, verbreken die persoonlijke
causaliteit, die in het doen van 'den wil Gods het leven vindt. En toch,
zoolang wij er ons over verwonderen kunnen, en ddus het gevoel van
verplichting in ons levend houdt het geweten, en ons levend houdt de
ontvankelijkheid voor den absoluten eisch Gods, kan het evangelie ons in
aanraking brengen met de verlossende liefde Gods, zoodat in Christus
hersteld en vernieuwd wordt, wat door de zonde verbroken is, en Hij
,
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voor ons de levende norm wordt, waardoor wij tot dieper schuldbesef
komen, maar ook ontvangen de kracht om te blijven gelo-oven aan de
overmacht van Gods genade.
En wanneer wij dan de spanning altijd weer gevoelen, die daar ligt
in die woorden erfelijkheid en opvoeding, dan waarschuwt niet alleen
het hedendaagsche erfelijkheidson+derzoek ons om niet te vroegtijdig in
wanhoop 1die spanning te verbreken, maar dan geeft het evangelie -ons
altijd weer den moed om te blijven hopen, misschien tegen hoop in;
omdat het ons bevestigt, wat ons doopsformulier uitspreekt, dat onze
kinderen zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en
alzoo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, of zooals
het eens zoo treffend getransponeerd is in de taal van onzen tijd.
„In elke wieg ligt een erfenis van zonde en dood, maar ook een
erfenis van genade en leven." (la Sausssaye).
P. COENRAAD.

BERICHT.
Inhoudsopgave en omslag voor den 13en Jaargang houden wij beschikbaar voor hen, die hun aanvraag daartoe vóór 6 Juli a.s. richten.
aan de N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard, N. Z. Voorburgwal
58-60, Amsterdam.
Toezending zal dan geschieden bij aflevering 3.

DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS
OP DE CHRISTELIJKE SCHOOL.
„Lezen en schrijven, rekenen en staalwerk maken evenmin de opvoeding uit als mes, vork en lepel een maaltijd."
Dit woord van een voornaam Engelsch opvoedkundige zullen we
zeker allen beamen. Maar dan zullen we, in dezelfde lijn voortgaande,
ook ;de Vaderlandsche Geschiedenis slechts een vorm moeten achten,
waarin spijze moet worden aangeboden voor de ziel, in ;de Christelijke
School spijze naar -den aard der vrucht van den Boom des Levens. Is
alzoo, naar het woord van Prof. Valeton, geschiedenis geen doel, maar
slechts middel, dan moet ook „de heele historie van feilen en 'gebeurtenissen niet zoo belangrijk worden geacht, als de bron waaruit ze zijn
ontstaan", gelijk onlangs iemand schreef. Naar de Bron idient dus elke
les te verwijzen. En 't is God, Die de historie schrijft, Hij de Bron van
licht en kracht en alle goed. In Zijn licht zien wij hetlicht. Bij ;dien
gloed zal de „Spiegel Histor:iaal" ons Zijn vlekkeloos beeld toonen,
volmaakt in deugden tegenover onze ondeugden en zullen wij het
verwijt ontgaan, dat me eens de socialist Gerhardt toevoegde : „Gij,
Christelijke Onderwijzers tracht 't kind te vormen naar uw eigen bekrompen modelletje." We hebben een beter model in Hem, Die gezegd
heeft: „Ik heb u in alles een exempel gegeven." Geen anti-revolutionairtjes of iets dergelijks in zak-formaat, maar „met 't kind in den
arm naar 't Kruis", tot Hem, Die ons geworden is wijsheid van God,
gerechtigheid, heiligmaking en verlossing, om daar door Zijn Geest de
karakters te laten vormen tot wijsheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersching
en volharding.
Dan gaan we de geschiedenis leeren lezen op de manier, waarop
Sören Kierkegaard bijv. de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
leest, zeggende : „ Die priester ben ik, -die Leviet ben ik, die Samaritaan
ben ik.... niet!" Zoo zullen we erkennen: -die man van Loevestein in
1570, van wraak vervuld, ben ik; die Van Speyk, die eigen eer boven alles
stelde, ben ik; maar -die held De Ruyter, die van al zijn groote daden
getuigde: „Ik heb niets, God heeft 'alles gedaan" die ootmoedige ben
ik niet. Zoo worden we opgevoed tot wijsheid en kunnen ddan onze
leerlingen uit die Bron' mededeelen.
„De opperste Wijsheid heeft haar huis gebouwd; zij heeft hare zeven
-
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pilaren gehouwen." Zij grondvestte de wereld ook 't kleine wereldje
van ons land . En, toen zijn bewoners nog niet aan God idachten, dacht
Hij aan hen. Zij droomden nog van Wodan en Thor, van Austri en
Vestri, van bosch- en watergeesten, toen Hij uit een handvol wier het
plekje liet groeien, ;dat Godsvruchts Kerk en Vrijheids Tempel dragen
zou. Hij schiep maar de mensch bedierf 't schoone gebouw. Doch
de Barmhartige herstelde 't bedorvene en regeerde het ,,met Zijn zegen
of met Zijn strenge tucht". En dit hebben we. nu naar 't schoone woord
van C-omenius maar telkens weer -door de behandeling der geschiedenis
te laten zien.
Gods hand in het wereldbestuur wees ide zending hier haar werk om
den „Kannibalen van Noord-West-Europa" Zijn zegeningen te schenken.
„De zendelingen brachten hier het letterschrift, verzachting der zeden,
maatregelen tegen slavenhandel, vrouwenschennis en dronkenschap. De
nonnen werden onderwijzeressen en kantwerksters, 'de monniken bouwmeesters, ingenieurs, veelhouders en poldergasten". (Busken Huet).
Hier, gelijk overal elders, gingen „Kruis en ploeg" steeds samen. Het
heidendom kent geen barmhartigheid, maar nu kon op de vraag, waar
de zendeling woonde, worden geantwooird: „Waar de meeste armen
voor de deur staan" en straks werd het een vaste spreekwijze: „Bij een
klooster is het goed wonen".
"t Is waar : men zei, dat wie een Kerk stichtte, een trap naar den
hemel bouwde maar men toonde dan toch ook 'te weten, dat goede
werken bij 't Christen d om behooren.
Ter juister tijd stelde de Heer . Zijn mannen om Zijn zwakke, soms
wankelende Kerk voor 's vijands woeden te behoeden. Dreigt het Mohammedanis^me van unit Zuidwest-Europa Christus' •gemeente te verzwelgen God laat onder de hand van Karel den Grooten zich een
wereldrijk vormen, dat den I^slám kan weerstaan ; komt het kromzwaard
van uit Zuidoost-Europa, een andere Karel staat gereed het van voor
de . poorten van Weenen weg te slaan. Heeft de mensch bedorven, wat
God heeft gewrocht, Hij laat weer een nieuwen tijd rijpen, . opdat 'uit
't hartje van Europa in de woorden van een eenvoudigen moannik Zijn
stem ' weer wordt vernomen: „Er zij licht.!" en de stralen schieten
over Eureb" (d. i. het land der duisternis) heen. De Geest Gods broedde
op de wateren d. z. de volken en de uitvin ding der boekdrukkunst,
de val van Constantinopel, de ontdekkingen van Vasco di Gama,
Columbus en Copernicus bereiden de komst voor van het licht, dat in
1517 doorbreekt.
Betrekkelijk veel stammen had God elkaar doen ontmoeten in deze
,
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lage landen, maar toen de kandelaar Zijns woords door priesterheerschappij onder -de korenmaat was gezet, ging men elkaar verbijten en
vereten. Als in oude dagen Juda tegen Efraïm, was - het Vlaanderen
tegen Holland, Holland tegen Friesland, enz. Moest niet 's Heeren hand
komen met strenge tucht: overstroomingen, hongersnoden en Destilentiën? Straks worden ze geworpen in -den smeltkroes eener honderdjarige ver-drukking, opdat ze elkaar .
„naadren, kennen en waardeeren,
Liefde leeren, leven leeren,
Als één priestervolk des Heeren,
Offrend op één dank-altaar,
„Louterend elkanders waarde,
Ruilend, bij het goed der aarde,
Al den schat van hart en -geest:
Kennis, kunsten, gunsten, gaven,
Die ontwikklen en beschaven,
Diensten, deugden allermeest"

(Ten Kate).

En schijnen ze soms in dien stroom -der ellende onder te gaan, geen
nood ! De sterke Held, Die hun terzijde staat, weerhoudt dienzelfden
Karel, 'die de Turken moet weerstaan, van zijn Gemeente te overweldigen met zijn geduchte macht.
Heeft hij zijn plannen beraamd tot uitroeiïng van de „nieuwe leer",
dan is 't vijf maal: Op tegen Frankrijk! of: Hongarije is veroverd! of
Soliman belegert Weenen, hij verwoest de kusten van Italië en Spanje!
of: Op tegen de Mooren, ja zelfs tegen Rome.
En -daalt hij levensmoe van zijn troon, dan moet ook zijn zoon,
ofschoon hem heel de rijkdom van Indië en Amerika ten dienste -staat,
zich al zijn werk tegen Christus' Kerk zien afbreken. als de Heer een
wijzen Willem beschikt om bij luttele hulpmiddelen met ongemeen
overleg en vindingrijke liefde al Filips' lokkend ' of dreigend streven te
dwarsboomen. God beschikt de mannen: straks „held Maurits", de
Stedendwfnger of Bestevaer Tromp. Als „afgunst •eterk►d staat te
wachten" staat De Ruyter met zijn helden-phalanx gereefd om groote
koninkrijken te weerstaan.
Zal Jezuïtisme -de vrije landen knevelen, 't oog op den Heere Zebaoth,
Die een zwakken jongeling in staat stelt „het waggelend Euroop zijn
evenwicht te hergeven".
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Maar de mensch blijft bederven, wat God herstelde en ademt liever
in de revolutie-leer, -dan in den wind des Heiligen Geestes. Maar de Heer
blijft herstellen wat de mensch bedierf en Hij schenkt verlossing; , en
Zijn réveilsmannen blazen de bazuin en 't volk wordt weer verzameld
onder adie oude Banier om nieuwe triomfen te vieren, triomfen van het
Kruis.
Krijgt de Christelijke Kerk en haar werk ruim genoeg plaats in de
behandeling der Vaderlandsche Geschiedenis? Een steekspel of een
valkenjacht zijn toch maar kinderspel bij háár goddelijke taak vergeleken. Is niet 't Verbond der consistoriën van veel meer belang geweest
dan 't Verbond der edelen. Verklaren we woorden of uitdrukkingen,
waarmee tournooi of weispel onze taal hebben verrijkt, moeten er dan
niet meer lessen besteed worden aan den taalschat, dien ons volk door
zijn Staten-Bijbel ontving. De z.g. neutrale school schrapt vaak, wat
naar de Bron der historie verwijst. Zelfs legenden, die voor een 30 jaar
nog in haar leesboeken waren te vinden, als de Paradijsroos of de
Drachenfels- (met dat goede slot:
„En onder 't juublen van de schare:
Alleen háár Godheid is de ware!
Bereikt de maagd gered den top.
,
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ze zijn er uitgescheurd, terwijl in Bilderdijks woorden:
„Geen nood, dien wij
Aan Jezus' zij
Niet stout braveeren!"
nu nog met een
's Heilands naam wordt vervangen door „Godes"
hoofdletter.
Noemde een Mr. Levy -de Kerk een sta-in-den-weg, laten wij ze een
eereplaats geven in onze lessen. Hoeveel hooger dan een Jan van
Schaffelaar op zijn toren staat een Geert Groote met zijn „Wij moeten
bidden uit 't hart, met den mond en door -de werken!" Kunnen we niet
alle Otto's en Gerhards missen voor een Gansfort, Thomas à Kernpis
en Agricola? En veel Dirken en Florissen zullen we rustig laten slapen
om eenvoudige martelaren, helden Gods, te laten zien in de wolk van
getuigen, waarmee een nieuw hoofdstuk XI van den Hebr.eeërbrief zou
te schrijven zijn om heen te wijzen naar de eenige Bron van kracht:
het geloof.
,
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Gods hand trekt de lijnen der geschiedenis. Niet alleen, de forsche, in
't oog vallende wegen vertellen ons dat, maar we moeten die hand leeren
herkennen ook in) het kleine. Dat De Coligny een bijbeltje vond in 't
vunzige kerkerhol te Antwerpen, daardoor een „ketter" achtergelaten
in 't stroo, is een kleinigheid, • die een omkeering aan zijn leven gaf.
Door zulke „kleinigheden" wendde God menigmaal ons lot. Op de drie.
doodelijke tijdsgewrichten (Haarlems val, -de slag op -de Mookerhei en
de inneming van Zierikzee) volgden de verlossingen bij Alkmaar, Leiden
en Requesens'dood. Zouden we niet zingen:
„Gij hebt, o Heer, in 't doodlijkst tijdsgewricht
Ons volk gered, zijn tranen willen drogen,
Zijn voet geschraagd
dies mag het voor Uw oogen
Steeds wandelen in 't vroolijkst levenslicht!"
Kleinigheden, dat waren immers de wonde van Condé in 1672 en de
koorts van Napoleon op den tocht naar Rusland, het stilstaan van de
klok te Sluis in 1606 en 't schot uit Wezel! Maar ;de gevolgen toonden,
uit welke Brondeze droppels kwamen.
„Zelfs eeuw'ge wetten der natuur
„Eerbiedigen Zijn albestuur!"
„D.e winden vochten zelfs en midden in het slaan:
„De rook vliegt van ons weg en tast -den vijand aan!"
Zoo was het in 1622 voor Berg op Zoom, gelijk vroeger langs Nieuwpoorts duinen. „Die wind komt van den duivel!" riepen 'de Spanjaarden
in 1627 in de Allerheiligenbaa,i ze hadden het ook kunnen roepen in
1572 voor Amsterdam, in 1588 op de Schotsche kusten, in 1596 toen weer
een groote vloot door storm vernield werd maar -de Bijbel zegt: een
groote wind Gods viel op ide zee. Zoo'n • storm hield in 1672 -de Engelschen van onjz e kust en 't volgend jaar de Duitschers uit Koevorden..
En of nu -de vloed voor Leiden steeg of de eb den Koningsvloten in
1673 hun prooi ontnam, of 't de sneeuwval in Vlaanderen (1692) of vorst
en dooi in Rusland was of dat de regens Waterloo's velden 'doorweekten,
op elken muur, dien de Heer ons bouwde, schrijven we met den teekenaar van een -onzer historische platen: Domiinus est Custos de Heere
is onze Bewaarder.
Onze -scholen mogen daarbij weergalmen van 't Wilhelmus of 't Bergop-Zoom, houd u vroom, van Ps. 9 en Ps. 40 voor Leidens ontzet, van
,
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de liederen der eerste martelaren te Brussel (Gez. 3) en Den Haag
(Ps. 31), van Gez. 130 : 6, het stervenslied van Groen v. Prinsterer, of
Gez. 171 : 8
„Geheel het oude Nederland
Was steeds een wonder van Gods hand."
Maar, wijzen we op wonderen van Gods liefde om 't volkskarakter
tot wijsheid op te voeden, we leeren ook Zijn gerechtigheid zien, om tot
rechtvaardigheid 't karakter te vormen. Dan zien we in de langdurige
krankzinnigheid van Graaf Willem V en in den vroegtijddi►gen dood van
Adolf van Gelder evenzeer Gods .vinger als in de geeseling van ;den
zilversmid Verhoef (1677) en in zijn confrater, den op krukken bedelenden Tichelaar.
En de roover Klaas Compaen
Die op den oceaan
Zichzelf had rijk gestolen,
Maar in zijn ouderdom
Behoeftig, mank en krom
Om brood nog moest gaan dolen
wordt een beeld van Jan Compagnie, die Nederland ten koste van
Javaan en Chinees verrijkt, opdat het straks zijn schatten in den alles
verslindenden krater -der revolutie kan storten. De hooggeloofdegouden
eeuw, waarin de kooplui wel door 'de hel wilden zeilen om winst te
behalen en de treurige eer genoten, 't monopolie van den handel op
Japan te bezitten, als .... ze maar op 't kruis spuwden .'t was ook
de tijd, waarin pest, hongersnood en watervloeden tienduizenden deden
vergaan.
't Was Nederland vooral, -dat in de 18e eeuw den slavenhandel -dreef
voor Amerika, dat zijn jenever- en brandewijnstokerijen bouwde om
de beurzen der herbergiers metgoud en zilver te stoppen, terwijl de
diakenen koperen duiten kregen.
„Schouten en baljouwen grepen als wouwen".
Soms werd in de residentie van -den Gouverneur-Generaal bij den
kerkdienst verboden de Tien Geboden voor te lezen „om 't gemoed van
den grooten heer niet te verontrusten".
Zoo ging 't onder groot en klein. Moeders 'lieten haar kinderen aan
vreemde gouvernantes over, want het toilet-maken vorderde zooveel
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tijd! ! Kon het anders, of een nieuwe „geesel Gods" moest neerdalen,
die de kinderen voortzweepte naar 't groote Russische sneeuwgraf en
andere slagvelden ! Hoe gingen dde zilvervloten bij tientallen verloren!
Men had den Boom des Levens verlaten voor ,;den heiligen Vrijheidsboom !" Men had geluisterd naar den schop-maniak Voltaire, die alleen
het Christendom wel uit de wereld zou schoppen, -dat twaalf menschen
merkt weer Gods vinger op !
er in hadden moeten brengen ! En
hoe is hij gestorven in vertwijfeling ! En hoe is de latere ,,Godin der
Rede" te Parijs 't grootste deel van haar leven krankzinnig geweest!
De zoon der revolutie zet den pasgeboren „Koniin'g van Rome" op een
globe en zegt: „Mijn kind, deze aarde heb ik voor u bestemd. Als er een
God is, mag hij in den hemel regeeren, maar op aarde heersch ik!"
Doch Berezina en St. Helena prediken: „De dwaas zegt in zijn hart:
Daar is geen God!"
De zonde neemt, God geeft! Elke bladzij van ons geschiedboek moet
het leeren. En wat zijn het goede gaven, die van den Vader der lichten
afdalen.
„Looft d' Almacht, looft der lichten Bron !" moeten we bewonderend
met den psalmdiiehter uitroepen, als we nagaan, hoeveel flonkerstarren
op allerlei gebied hier hebben geschitterd. Alweer is hier het terrein.,
om te leeren bewonderen. God gaf de helden van het zwaard, van de
pen, van 't penseel, van -de studeerkamer.
Laten we ze teekenen, de portretten onzer Oranjes, met -de korte,
krachtige bijschriften van Groen; onze echte dichters; onzen Rembrandt,
dien de Christusfiguur heel zijn leven bezighield; een Boerhaave, die
niet opstond voor een Voltaire, die voor God niet opstond. En vergeten
we niet de grooten van over de grenzen. Een godvruchtige Newton is
ons meer dan een Jan de Witt met zijn kettingkogels. Kettingkogels ook
op staatkundig gebied, als hij „heel zijn familie mobiliseert" om Hollands
vroedschappen te bewerken, dat Jacob de Witt een plaats krijgt in de
Rekenkamer.
Gedenken we ook de vrouwen, die in onze geschiedroll en zijn opgeteekend: een Anneke Jansz m-eer -dan Kaat Mossel, een Maaike Moei of
de gemalin van onzen Prins Willem III meer dan een Ada van Holland
of Kenau Simonsz Hasselaar. En laten we vooral bij de daden onzer
grooten toch ook hun woorden in herinnering brengen, die naar de Bron
wezen, waaruit hun kracht voortkwam. Welk een reeks van gulden
woorden zijn ons bewaard. Noemen we maar enkele : „Stel toch nooit
het tijdelijk zoet boven 't eeuwig goed", schreef Juliana van Stolberg
aan onzen grooten Willem. Bekend is diens woord van 't vast Verbond,
,
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gelijk 't gebed van- Maurits bij Nieuwpoort en 't „Louter een werk Gods"
van Frederik Hendrik.
Bij zijn vermaning om scholen en kerken te stichten schreef Jan van
Nassau: „Geestelijke wapenen zijn minder kostbaar en vermogen meer
dan tuighuizen en vestingen". De Ruyter sprak in 1673: „Hoe kleiner
vloot, hoe nader de Almachtige God ! ". Het kindergebed van Prins
Willem V, de betuiging van Gijsibert Karel van Hoogendorp : „Mijn
diepste ontwerpen legde ik altijd met God alleen aan" of 't koninklijk
woord -onzer geliefde Vorstin bij 't standbeeld van De Coligny: „Christ
avant tont!" 't zijn alle woorden, die vele „jaartallen" te boven gaan
Zij leeren onze jeugd, dat het de krachtigste helden waren, die met
Gods Geest vervuld en van Gods Woord doorvoed waren. Daarom
zullen we ook telkens bij de wonderen in onze geschiedenis verwijzen
naar -die van 't oude Israël gelijk reeds ons Wilhelmus -doet. Lezen we
„'t Leidsche Wonder" voor, onze jongens -denken direct aan de Weduwe
van Zarfath. Beets' gedicht van den slag bij Heiligerlee wijst naar
Absaloms strijd, waar de bodem er meer verslond dan 't zwaard. Vondels
vergelijking van Israëls verlossing en die van Nederland is te treffend
om ze onze jeugd te onthouden, als hij zingt:
„Voorheen is 't evenbeeld
Van Israëls triomf zoo heerlijk weer volspeeld
Op 't Nederlandsch tooncel, dat geene van deez'. beiden
Nauw van den . andren is met waarheid t' onderscheiden:
Wien schildert Farao naar 't leven naakter af,
Dan. Flippus den Monarch? De eene met zijn staf
Beheerscht den blauwen Nijl, de andre jdraagt in handen
Den schepter, wiens gebied strekt over Tagus' stranden;
De eene Osiris eert met diep gebogen kniên,
De andre ;zal den God uit Rome eere biên;
De eene maait in 't graf d' onnoozle zuigelingen;
De antire, die nog aan -de moederborsten hingen;
De ' eene Jakobs huis verdrukt met slavernij;
En d' ander Nederland verheert met tiranny.
Den wettigen godsdienst belet de eene duister,
En d' ander, ook verblind, gedoogt niet dat -de luister
Des Evangeliums gelijk een zon doorbreekt,
Noch dat de waarheid 't hoofd ten hemel ergens steekt.
-

God Jakobs stenen hoort, en tot voorvechters trouw
Wekt Amrams zonen beide, en die van 't Huis Nassau
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Den Nederlanders tot beschermeren en voogden,
Die samen hunnes volks verlossingen beoogden.
Die eer voor Faro heeft gestreên als beste vriend,
Wordt eindlijk zijn partij en die voorheen gediend
Heeft 't streng Bourgoensche hof, zich rustet tegen Spanje!
0, wonderbaarlijk past hier Mozes naast Oranje:
De een strijdt voor de wet, de andre slaat de trom
En redt met zijnen arm het Evangeliom;
De een gaat den Hebreên de roodegolven banen
En d' ander leidt de zijn' door eenen vloed van tranen
Al recht door 't golvig meer van kleevrig brein en bloed;
De slaven d' een ontslaat
en d' andersteekt den hoed
Der vrijheid in de lucht, en eindlijk strekt zich even
Huns vijands ondergang tezamen tot het leven.
Farao tot een graf -de Roode Zee beërft Filippus, oud en grijs, ellendig henensterft:
God wel verschillend straft, d' een vroeg, de ander spade
Maar eindlijk overvalt aan bei Zijn ongenade.
Dezelfde Koning, Die 't Rijk Israëls bevestte,
Heeft eindelijk uw zaak, o Nederland, ten leste
Voleindigd in triomf, dus kwel u maar niet lang,
Dewijl Hij uwen staat met Zijne macht omhang'."
,

Filips „ellendig" sterven herinnert aan den dood van Antiochus
Epifanes en Herodes ; de val van Leiidens muur aan 't ontzet van
Samaria en van Jeruzalem; het schot voor Steenwijk aan den man,
die zijn boog spande 'in eenvoudigheid en Achab trof; de strijd van
50 Friezen yin de kerk te Emmen tegen 1500 Munsterschen aan Jonathans
aanval op die Filistijnen; 't onweer . voor Berg op Zoom aan Samuels
Eben-Haëzer. En hebben nog niet in 1919 en '20 raven meegewerkt om
ons, Chr. Onderwijzers, brood en vleesch te brengen.
Vergelijkingen zijn vaak zoo treffend. Stel Van Speyk, Reinier
Claessens en De Ruyter naast elkaar. De eerste, nauwelijks besprongen,
denkt aan eigen eer en vliegt in de lucht. De tweede kampt drie dagen
tegen 'ede overmacht, knielt op zijn doorschoten bodem met zijn. mannen
om Gode hun zielen te bevelen en sterft toch op andere wijze. Maar
de derde, als die vijandelijke kogels -op zijn dek neerhagelen en hij uitroept: „O God, is er onder al deze kogels geen voor mij?" antwoordt
op 't voorstel van zijn zoon om zich nu maar dood te vechten: „Houd
op, ge weet niet, wat ge zegt!" Hier spreekt de Christen, het karakter,
.
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dat het onze moet vormen tot zelfbeheersching. En hoeveel volharding
leert onze geschiedenis niet!
Ik moet eindigen. Sta me echter toe, nog op enkele dingen te wijzen,
die den vorm onzer lessen ten goede kunnen komen.
Van tijd tot tijd trekke men van -den rechteronlder- naar den linkerbovenkant van 't bord twee naar boven elkaar naderende lijnen: een
weg, verdeeld in 20 naar boven kleiner wordende vakjes : de leeuwen.
Wij staan in gedachte met onze jongens aan 't benedeneind en zien om
naar de hooge oudheid. In 't eerste vakje wordt de Batavier geteekend
in zijn drasland, in 't achtste de predikende zendeling, enz. Ook een
goed repetitie-middel: Wat begint hier te gebeuren? (we wijzen dichtbij
1100). Wie istaat hier? (we wijzen 1525) enz. Zoo houden de leerlingen
de dingen gemakkelijker uit elkaar en zullen ze de Bataafsche jongens
geen aardappels laten schillen of een kruisriddder even laten telegrafeeren, dat hij -thuiskomt.
Bij de gewone series platen kunnen we zelf ons nog een hulpmiddel
verschaffen. We zetten bijv. plaatjes, die vooral cacao-fabrieken nog al
uitgeven, naar tijdsorde op een carton. Grootes' fabriek gaf een serie
beroemde mannen, een Zaansche mooie portretten van 't Oranjehuis,
enz., terwijl zeker de mooie stamboom van 't Huis van Oranje uit
Driessen's fabriek wel bekend is.
Kleine dingen kunnen ons vaak aardig helpen. Ook kleine trekjes in
de vertelling, die het geheel verlevendigen. Dat Prints Willem I wel met
een gelapte broek heeft moeten loopen en zijn broer Jan bij felle kou
zonder brandstof zat en zonder eten moest gaan slapen (1580), doordat
ze alles opofferden voor .onze vrijheid, dat sprééékt tot het Nederlandsche
hart, gelijk de schreiende kinderen, den 10en Juli 1584, op straat roepende: „Vader Willem is dood."
Ook leuke dingen willen er zoo graag in. Een legende als van Karel
den Grootre en den abt van St. Gallen doet eens schaterlachen. 't Verhaal
van Karels paladijn, den eersten Willem van Oranje, naar Alberdingk
Thijm, doet onze jeugd smullen. „De man uit het land van Fulda" geeft
zoo'n' prachtigen kijk op 't verwoeste Noord- en Midden-Europa, terwijl
Christendons en heidendom nog om de zielen kampten.
De fijne gedichten van) Revius : Op 't vergaan van 't schip „De Heilige
Geest", het „Gebed voor 's Hertogenbosch", de „Rekening voor den
Koning van Spanje bij de verovering van Breda" of „De Postiljon"
worden met graagte aangehoord, evenals 't verhaal hoe Paddeltje door
de Duinkerker kapers heenkwam, of Potgieters schetsen van Tromp.
Zoo ook de overlevering van -den Hollandschen toast ter vredes-con-
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ferentie in 1678 op Willem III, die zon en -maan -deed stilstaan, of de
daarmee overeenkomstige dichtregels van Da Costa. En hoe fijn zegt
Van Haren (Zie -de „Vaderlandsche zangen" van Groen van Prinsterer)
van den slappen Nederlandschen geest der achttiende eeuw:
„Verklaart mij toch, o zeven rijke landen,
Weleer zoo kloek van hoofd en handen,
Wat wil die ruiter toch op uwe gouden munt?
Verbeeldt hij, wat gij zijt en kunt?
Ai zeg, ontrukt, ontrukt hem zijnen degen!
Hij is met zijnen helm verlegen!
En geeft hem toch een naald met Benen gouden draad,
Opdat hij leliën bordure voor den staat."
Als -de schoolbibliotheek goed voorzien is, behoeft niet gevraagd,
waar dit al lies te vinden. Boeken als Wouters' Historische Bloemlezing
en „Historiën onzer lage landen bij de zee", 't Geschfedkundlg Leesboek
van Vrieze en Blooemink, Stamperius' Helden des Vredes", Van Rijsens'
Hoofdpersonen uit de Alg. Geschiedenis en Onze Oranjevorsten, Molts
„Geschiedkundige Verhalen", Leopold: Uit onze Geschiedenis; voor
Rotterdam en omstreken: Droogendijk en Verborg „Langs Rotte, Maas
en Schie", Hobma en Post: Nederland en Oranje, ' 't Geschiedkundig
Leesboek van De Jong, 't Historisch Leesboek van Poeljé, De Bloemlezing van Schaap en natuurlijk 't Handboek van Groen van Prinsterer
en 't Leerplan van Lankamp mogen in geen onderwijzers-bibliotheek
ontbreken.
Onze leerlingen moeten bij de beschouwing onzer heerlijke historie
in verrukking komen, zoodat ze, als Linnaeus bij de ontdekking van de
bladschikking, kunnen zeggen: Ik heb Gods voetstappen gezien! Daartoe
moeten wij-zelf Gods werk hebben loeren bewonderen, ja hebben
ervaren. Is de geschiedenis onzer ziel de ervaring van Gods schepping,
van ons bederf, van 't herstel -in Christus en de regeering door den
Heiligen Geest, dan kunnen we de ziel -onzer geschiedenis laten zien
leven voor 't kinderoog, opdat ze met Da Costa uitroepen:
-

„'t Geheim van allen zegen
Oranje en Neerland hoort!
Is in Gods vrees gelegen, Zijn naam, Zijn dienst, Zijn Woord!

Rotterdam, Mei '21.

J. HOOGWERF.

NOTULEN
der Algemeene Ledenvergadering te Amsterdam,
American-hotel op 31 Maart 1921.
Aanwezig 40 leiden en 3 gasten. De heer P. Oosterfee praesideert, daar
de Voorzitter, Prof. Bavinck, nog steeds ziek is; en gaat voor in gebed.
Daarna geeft hij onmiddellijk het woord aan Dr. W. Coenraad, van
Beek, die refereert over „Erfelijkheid en Opvoeding."
De lezing zal in het Paed. T. worden opgenomen. Bij 'de discussie
vraagt :de Secretaris of er reeds voldoende materiaal is om )de studie
der erfelijkheid op dorpsscholen toe te passen, vooral omdat de onderwijzers hier nog op geheel vreem-d terrein zijn.
Spreker heeft eens getracht naar die oorzaken te zoeken van imbeciliteit, die betrekkelijk veel voorkomt op z'n kleine dorpje, maar zonder
resultaat.
De heer, Wouters meent, -dat het trouwen in -de familie niet altijd oorzaak is van imbeciliteit, te Blokzijl bijv. was ►de jeugd goed bij ondanks
dit verschijnsel, te Soest echter was dit wel eens de oorzaak van inrtellectueele minderwaardigheid, terwijl wel 5 pCt. -der schoolbevolking geen
onderscheid weet tusschen mijn en dijn. Hij zou als radicaal middel
wenschen zoo'n broeinest uit -elkaar te jagen.
De heer Schrreuder komt met -drie principieele vragen.
le. Is er nog plaats voor een scheppend en regeerend God, indien
men uitgaat van de psychische causaliteit, zooals Wunndt?
2e. Wat is het verschil tusschen wetten en regels :der erfelijkheid?
3e. Is de louterende kracht der persoonlijkheid van Jezus Christus
niet grooter dan die -der bewogen persoonlijkheid in 't algemeen?
De heer Janse merkt op, dat de schriften der schooigeneratie's meestal
niet meer aanwezig zijn als studiemateriaal, omdat ze meegegeven . worden naar :huis. Is idit echter voldoende maatstaf?
Komt aanleg en oefening ook niet in aanmerking, en de methode van
onderwijs? En moeten wij ook niet rekenen met ras, familie enz.? Is het
mogelijk bij het noodzakelijk werk ook nog nauwkeurig !de leerlingen, die
elk jaar komen te onderzoeken in verband met erfelijkheid?
De referent, de sprekers beantwoordend, zegt, dat -er nog een geheel
vel-d braak ligt, zoodat het studiemateriaal ook nog niet overvloedig is.
Peters' methode voor de dorpsscholen en de enquête van Heiman ►s en
Wiersma beveelt hij aan om mee te beginnen.
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De heer Schreuder heeft feitelijk naar een Theodicee gevraagd, maar
die is er niet. Natuurlijk werkt God ookdoor de natuurwetten, wij moeten
reeds blij zijn, dat -de huidige natuurwetenschap mogelijkheid open laat
voor een daad Gods, getuige -de studie van Prof. Kohnstamm, maar het
Evangelie vereischt ,,de sprong" om met Kierkegaard te spreken.
Natuurlijk is Jezus Christus norm en kracht.
Wet en regel heeft feitelijk dezelfde beteekenis. Alleen wet, meende
men, had een verklarenden factor achter zich, regel niet. Dit onderscheid
heeft men tegenwoordig echter laten vallen.
De heer Janse antwoordt de referent: Er moeten ook cahiers bewaard blijven voor de school en iedere school moest feitelijk een album
aanleggen, waarbij de kenmerken der individuen, van het ras en de
familie tot hun recht moeten komen. Hierna sluit rde Voorzitter het debat.
In de pauze wordt er een stemming gehouden voor een bestuurslid in
de plaats van den heer A. J. Schreuder, die niet herkiesbaar i's. Uitgebracht 34 stemmen, waarvan op Janse 26, 'op Jonkman 2, op Wouters 2,
Van den Berg 2, Zijlstra en Meima ieder 1, zoodat de heer Janse van
Biggekerke gekozen is, die zijn benoeming aanneemt.
Na de pauze refereert de Secretaris over „Paed. figuren in die Litteratuur".
Ook dit referaat wordt in het Paed. T. opgenomen.
De heer Wouters merkt bij de -discussie op, -dat de titel iets anders
deed verwachten, althans bij hem en een deel der hoorders.
De heer Schreuder ziet verband tusschen de beide onderwerpen vandaag behandeld: erfelijkheid, het abnormale kind en de opvoeding van
het normale kind komen bij bei-de aan de orde.
De heer Oosterlee zegt, dat bij de kinderen van Dr. Deluw geen
herediteit in 't spel is, maar verwaarloozing en bij Jean Christophe
eveneens, maar tevens een geniale aanleg, die in 't abnormale soms
dreigt te eindigen.
De heer Janse en Wouters vragen waar de scheidslijn loopt tusschen
't normale en abnormale, is de lijn vaak niet als een breede strook?
De Voorzitter betoogt, ijdat in zekeren zin in ieder mensch een afwijking voorkomt, vele dokters verklaren, dat geen mensch volkomen
gezond is, zoo is ook geestelijk niemand volmaakt normaal te noemen.
Harmonische ontwikkeling moet dan ook wijken voor (de kracht der
eenzijdigheid, mits die kracht goed aangewend wordt.
De Referent verzoekt een beteren titel, indien iemand die weet.
De heer Schreuder stelt voor Paed. Studiën uit ede Litteratuur. De vergadering wordt het hierover niet eens.
-
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Aan de oorde komt nu punt 6: Paedag. Studieclubs.
De Secretaris zet nogmaals uiteen het groote belang van zoo'n club.
Laat op ieder dorpje zich zoo'n club constituueeren, om gezamenlijk studie
te maken over Paedagogie en Psychologie.
Kennis te bezitten is hiervoor niet noodgig. Slechts ide begeerte om
kennis te maken met de litteratuur van -deze wetenschap is voorwaarde.
Als zoo'n club één keer per week één uur bij elkaar komt om een goed
handboek van Zielkunde samen door te werken is er al veel gewonnen.
Het komt er op aan onze Chr. opvoeding op stevige basis te consolideeren.
De vergadering stemt hier ten volle mee in.
Bij punt 7, het Paed. Tijdschrift, merkt de heer Wouters op, dat het
tijdschrift meer in wetenschappelijke richting moet werken. „Uit en voor
de School" behoort meer in een Schoolblad thuis, terwijl -de Maand:kroniek veel beter een -overzicht van de Buitenlandsche Tijdschriften kon
geven.
De Voorzitter antwoordt, dat herhaaldelijk is gebleken, dat streng
wetenschappelijke lectuur nog niet voor het gros der leden gewenscht is.
Er is nog te veel vraag naar populaire artikelen, de Redactie moet twee
soorten van lezers bevredigen. De R. K. hebben voor deze beide groepen
twee tijdschriften: „Ons eigen blad" (populair) en „Zielkunde en Opvoedingsleer" (wetenschappelijk).
Zoover hebben wij 't nog niet.
De heer Van Popta dringt aan op hooger contributie, -dan kan er ook
meer gegeven worden.
De heer Wit wijst op de slechte organisatie van het Christelijk Onderwijs., ons ontbreekt een centraal bureau, alles is bij ons versnipperd en
daardoor -duur.
De heer Oosterlee betreurt dit met den heer Wit, vooral nu hij kennis
heeft genomen van de voortreffelijke organisatie der R. K., waarvan het
bureau gevestigd is in Den Haag. Achttien man sterk. is men daar aan
+den arbeid en het personeel moet nog vermeerderd. Wij protestanten
mogen een voorbeeld nemen aan hun arbeid..
Bij punt 8 -deelt de heer v. d. Berg mee, -dat de vacantiecursus zoo
goed als gereed is. Hij zal waarschijnlijk gehouden worden van
18-23 Juli.
Prof. Hoekstra zal behandelen : Kant en de opvoeding.
Dr. Geelkerken: Godsdienstpsych.. van het kind, in verband met 't
gebed.

Dr. v. d. Spek: Het zenuwachtige kind in 'de schooljaren.
Prof. Bouman: Psych. waarnemingen.
Prof. Buytendijk : Plant-, Dier- en Natuurkunde in nieuwe banen.
De heer Oosterlee : Opvoeding tot Aandachtsconcentratie.
Verder zullen er nog enkele heeren gevraagd worden te behandelen:
Karakterologie v. Heyman-s, Gezag en Vrijheid, en een lezing over Ibsen
of Shakespeare.
De Secretaris vraagt of de cursus niet beter begin Augustus ge-plaatst
zou kunnen worden, daar vele lagere scholen dan eerst vacantie hebben.
De heer v. d. Berg zal dit nog met de Commissie bespreken, het is
echter zeer lastig om dan sprekers te krijgen.
Bij de rondvraag zegt de heer Meima, dat -er naar (het -schijnt geen
contact is met de Chr. Montessori Vereeniging, die 1 April staat opg&richt te worden. Hij vraagt om in1ichtin^gen.
De Secretaris antwoordt, dat hij het contact gezocht heeft met het
loorloopig Comité, dat het iechter nog niet verkregen werd; de Vereeniging zal waarschijnlijk opgericht worden zonder het Bestuur onzer
Vereeniging daarin te kennen.
Het is nu aan de nieuwe Vereeniging -om te overdenken, hoe zij dat
contact wil verkrijgen en aan ons of wij dat zullen kunnen accepteeren.
Verschillende sprekers protesteeren tegen de oprichting :der genoemde
Vereeniging, wijl -de Montessori-studie valt binnen het terrein van de
-

Vereeniging voor Chr. Paed. en oprichting eener nieuwe Vereeniging
de versplintering in de hand werkt. De vergadering blijkt het hiermee
eens te zijn en draagt den heer Meima. op dt protest op de vergadering
in Den Haag over te brengen.
De heer Schreuder merkt nog op aangaande het P. T., dat er bij verhooging van contributie zeker kans is, dat er meer gegeven wordt. Artikelen als van Prof. Hoekstra in het Chr. Schoolblad over Zielkunde
behooren feitelijk in het P. T. thuis.
De heer Schreuder stelt nu voor aan onzen Voorzitter, Prof. Bavinck,
een brief van sympathiebetuiging te schrijven, welk voorstel met applaus
wordt aangenomen.
De Secretaris stelt voor, dat de heer Schreuder dezen brief zal schrijven,, om onzen Voorzitter namens de vergadering van harte beterschap
te wenschen met de bede, dat God hem ook voor onze Vereeniging spare.
De heer Schreuder neemt dit op zich.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Secretaris de goedgeslaagde
vergadering metdankgebed.

LEESTAFEL.
„In den regel zit de oorzaak van wanorde in den onderwijzer zelf.
Hij is te slap, heeft geen wilskracht genoeg; of hij is wispelturig; of
hij babbelt te veel of te hard'; of hij verliest zich in duizenderlei kleinigheden en ziet de hoofdzaak, den oorsprong -der afwijkingen, over het
hoofd; of hij heeft niet uit zijn oogen leeren kijken; of hij is een treuzel,
saai, vervelend ; of hij kan niet verschillende ;dingen tegelijk idoen : Bles
geven, alles opmerken, zijn . verstand bij -elkaar houden, een leerling
helpen en toch de heele groep in de gaten hebben; of hij werkt met
hoopen slechte punten en noten en vergeet -de goede ; of hij is slordig en
berust in rommel en herrie ; of, ja, zooveel."
Uit „Ons eigen blad", Tijdschi ift voor practische Roomsche opvoeding. IX jaarg. No. 5. Leiden ten goede; gezag.
De dictatuur van het proletariaat in Hongarije, door Karl Huszar,
oud-M inister-President, voor Nederland bewerkt en met toelichtingen
voorzien door Mr. H. Schhaapveld. Uitgave van J. J. Roman & Zonen,
Roermond.
,

Wie iets van het .Bolchewisme" wil weten, leze dit boek, -dat geschreven werd onder leiding van den bekenden oud-Minister-President.
Mr. Schaapvelld bewerkte dit boek op uitnemende wijze voor Nederland
door tal van toelichtingen en aanteekeningen. Met het oog op het onderwijs verwijzen wij naar het zeer belangrijke hoofdstuk: De cultuurpolitiek van het bolchewismne in Hongarije door Karl Huszar, Minister
van Onderwijs en Eeredienst. Met enkele citaten kunnen wij volstaan
om onze lezers uit te lokken, zich dit belangrijk werk van 318 pag. aan
te schaffen. Voor wie -op de hoogte van zijn tijd wil zijn, is een werk
als bovenstaande zeker onmisbaar. Het is zakelijk -geschreven en boeit
van 't begin tot het eind. .
„De verheffing van de geestelijke en zedelijke krachten, niet alleen
in de afzonderlijke individuen, maar ook in het geheele volk, is het doel
van het onderwijs. Het doel van de dictatuur van het proletariaat is niet
de ontwikkeling en vervolmaking van het verstand in het individu en
de groote menigte, maar de gelijkmaking van het geestesleven. Dictatuur
en cultuur staan 'tegenover elkander als vuur -en water. Hoogere be,
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schaving is slechts bij individueele vrijheid mogelijk. De grenzenlooze
heerschappij -der groote massa op cultureelgebied staat gelijk met de
overwinning der domheid en der hartstochten. De bolchewistische dictatoren konden vaak heerlijke redevoeringen houden over cultuur, vooruitgang en moderne paedagogische stroomingen, maar de verkregen
resultaten bewijzen, dat het bolchewisme de doodsvijand is van het
geestesleven, die elke wetenschap aan het laagste eigenbelang ondergesch't t maakt.
Het is belachelijk van vrijheid der wetenschap te spreken, waar men
slechts eenzijdig, met uitsluiting van al -het andere, handelt. De Hongaarsche Communisten werden niet door het ideaal der cultuur geleid, maar
door het verlangen -de politieke macht, die zij door geweld en sluwheid
verworven hadden, te verzekeren en te bevestigen."
Met deze woorden vangt Karl Huszar zijn hoofdstuk aan en toont dan
verder aan, hoe deze hoofdgedachte door het bolchewisme werd uitgemaakt in de practijk. Het geheele onderwijsinstituut werd tot een propagandamiddel van de -dictatuur van het proletariaat verlaagd. In plaats
van de v►akmenschen kwamen „sociologen, in de meeste gevallen onontwikkelde personen, die in de politiek teen bestaan zochten en -door de
golven der revolutie uit de diepte aan de oppervlakte waren gebracht."
„Fantas'ten, avonturiers en gedegenereerde misdadigers wilden met
geweld de Hongaarsche school aan zich trekken om langs dezen weg
het geh'eele Hongaarsche volk hunne wereldbeschouwing op te dringen.
Nergens, noch op de leerstoelen, noch op -de bureau's der stadhuizen
hebben deze menschen zich door hogere idealen laten leiden; overal
werden zij gedreven door de zucht naar macht en het verlangen de
veroverde macht te bevestigen."
„Onderwijzers en professoren werden ook buiten de school tot den
dienst van het bolchewisme gedwongen en geprest. Om hun den strijd
tegen hun geweten minder zwaar te maken, werden zij financieel rijkelijk
beloond."
„In deze dagen trad het onbewuste drijven van de massa in de plaats
van de bewuste leiding der persoonlijkheden. De laagste 'hartstochten
dreven de massa, en de volkscommissarissen en volkstyrannen vulden
de fantasie van het volk met de ongeloof elijkste utopieën. Welstand,
algemeenen rijkdom, hoogere cultuur, rechtvaardigheid en vrijheid beloofden de bolchewisten; maar economische anarchie, vertwijfeling,
zieleruwheid^ klassenhaat en onderdrukking hebben zij het volk gebracht.
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De burgemeester van Boedapest, Theodoor Body, moest officieel vaststellen, dat de bolchewisten de vreeselijkste pressie hebben uitgeoefend
om het geheele onderwijspersoneel te dwingen, lid te worden van de
socialistisch-communistische partij."
Nationaal voelende en godsdienstige onderwijzers werden vervolgd,
verplaatst, verwijderd, enz.
In plaats van godsdienstonderricht komt sociologie = communisme.
Met het -oog op de propaganda voor de vrije 'liefde komt sexueele voorlichting.
„Het zoo moeilijk probleem der sexueele voorlichting wordt opgelost
door het houden van lezingen ter voorlichting op sexueel gebied, die het
schaamtegevoel op de ruwste wijze kwetsen; zelfs worden door lichtbeelden de details van het sexueele lleveh aanschouwelijk voorgesteld."
,

,

,Een bestendig -offensief werd tegen het gezinsleven gevoerd. De
brutale wijze van voorlichting op sexueel gebied joeg zelfs bejaarde
mannen het schaamrood naar het gelaat. Ontaarding, grenzenloos
egoïsme en onbeperkte zelfoverschatting was 1het resultaat van de
bolc^hewistische opvoeding over de geheele lijn."
;

„In het door !de Ra-denrregeering uitgegeven weekblad voor de onderwijzers der lagere scholen leest men het volgende over het beroep van
den onderwijzer.
„Van officieele zijde is ons de taak opgelegd om het communisme door
het geheele land te propageeren. Het beroep van den onderwijzer als
volksopvoeder bestaat juist daarin, de nieuwe vormen van het volksleven, n.l. het communisme, bij het volk bemind te maken en het in zijne
fantasie diep wortel te doen schieten."
Alleen socialistisch-communistisch gezinde onderwijzers konden op
goede posten rekenen.
Op onderwijsgebied ontstond ten gevolge van willekeur en allerlei
dwaasheid volslagen anarchie. Kinderraden, die zelfs in persoonlijke en
disciplinaire aangelegenheden, samenstelling van lesroosters, medezeggingschap hadden en die om belachelijke redenen onderwijzers uit hun
ambt ontzetten of willekeurig verplaatsten. Dit werd zelfs den onderwijzers te machtig, zoo als te denken is.
Genoeg citaten -om eens te laten zien tot welke dwaasheden het gruwelijke bolchewisme leiden moet, dat zelfs in ons land door Wijnkoop c.s.
als iets heerlijks op aarde wordt voorgesteld en gepredikt.
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In de toelichting wijst ;de vertaler, Mr. Schaapveld, ook nog naar 't geen
door J. C. Ceton in zijn „de communistische school" wordt gepropageerd.
We hebben gemeend de aandacht op dit hoogst belangrijk werk te
moeten vestigen, omdat o. i. ook de opvoeders van e kinderen onzes
volks niet onwetend mogen zijn voor 't geen in 't leven om ons heen
geschiedt en om krachtig gewapend te staan tegenover de geestelijke
boosheden, -die in allerlei verderfelijke theorieën op maatschappelijk
en staatkundig gebied worden verkondigd als uitvloeisel van afwijking
van het rechte pad, ons in Gods Woord geteekend.
Handleiding bij de beoefening der Gewijde Geschiedenis door J.
v. Andel. Vijfde druk. Nijkerk. G. F. Callenbach.
Bovenstaand werk van den uitnemenden exegeet wijlen J. v. Andel
blijft een immer aanbevelenswaarde handleiding voor hen, die de Gewijde Geschiedenis bestu-deeren. Voor predikanten en onderwijzers
bestaat er bijna geen uitnemender werk. Wij vonden er bij eigen studie
steeds baat bij. De fijne opmerkingen van den met de Gewijde Geschiedenis vertrouwden auteur zijn immer schoon en geven een diepen blik
in het leven van Israël en ;de N. Testam^entische gemeente. Van harte
bevelen wij dit kostelijk werk aan.
,

Kort overzicht der Bijbelsche Geschiedenis. Repetitie-boekje bij
het Bijbelsch Onderricht door P. v. d. Kooy, H. d. Chr. Sch. te
Nijeveen. Tweededruk. Nijkerk. G. F. C. Callenbach.
Een geschikt boekje voor kweekelingen ;en onderwijzers, -die voor
na-examen studeeren. Ofschoon eigenhandige aanteekeningen m. i. in mer meer waarde hebben dan een repetitie-boekje, kan -dit laatste toch
veel tijd besparen. Daarom is het zeker aan te bevelen. Dat een tweede
druk noodig was, pleit reeds voor dit werkje, idat :den heer v. d. Kooy eer
aandoet. De uitvoering -is, gelijk we van den Uitgever wel gewoon zijn,
weer net en handig.

DIFFERENTIATIE BIJ HET ONDERWIJS,
EEN EISCH ONZER DAGEN. •)
Dat uniformiteit de vloek is van het moderne leven, is een waarheid,
die nu wel oud genoeg is, om weer nieuw te kunnen worden. En zij, die
zweren bij het nieuwste, tot het nog nieuwere zich aankondigt, èn zij,
die zich jaren lang bezinnen, voor zij eindelijk beginnen, komen thans
voor het zeer moeielijke probleem van de differentieering bij het onderwijs te staan. Het is mijn innige overtuiging, dat het dringend noodzakelijk is, daarvoor een oplossing te vinden. Van de krachten der natuur
zoekt men het nuttig effect zoo groot mogelijk te maken, maar de psychische énergie wordt óf uitgebuit óf verspild df werkeloos gelaten. De
oorzaak er van zoek ik, niet in de laatste plaats, in John Locke's tabularasa-leer, die, theoretisch verworpen, practisch nog vrij algemeen wordt
gehuldigd. Wie betrapte zich zelf nooit op het bijgeloof, waarvoor, ook
geestelijk, „der Mensch ist, was er isst". Zagen we in de zielen onzer
kinderen niet weleens enkel kruikjes, die wij te vullen hebben met de
voortreffelijkste merken paedagogische, economische, politieke, theologische weetwijsheid, waarvan wij een half dozijn okshoofden op zijn
minst in onze kelders voorradig houden? Voor wie niet beseffen, dat
eenvoud het kenmerk is, niet enkel van het ware, maar ook van een
niet zalig gesproken armoede van geest, moest een theorie wel groote
bekoring bezitten, die van het axioma uitgaande, dat alleen in den geest
was, wat eerst was in de zinnen, dat gezicht en gehoor de `poorten zijn
der ziel, dat de menschelijke psyche als een gevoelige plaat mocht worden
beschouwd, welke de indrukken fixeerde, uit de buitenwereld ontvangen
den opvoeder in staat stelde, door beheersching van het voorstellingsmateriaal, van zijn pupil te maken, al wat hij begeerde. Uit hetzelfde
blok marmer, waaruit een Apollo van Belvedère is gehouwen, had men
ook een Venus van Milo, kunnen beitelen, waarom zou men dan een
substantie, zoo passief als de ziel, niet zoo kunnen modelleeren, als de
„Erziehungskunstler" verkoos? Jacotot formuleerde de conclusie, waartoe langs deze gedachtenbaan ieder moet komen, aldus: „Allen kunnen alles leeren". Welk een blijmare voor ouders van onbegaaf de spruit] es ! Daar
-

*) Gelezen op de Prov. vergadering van Christelijke Onderwijzers in Zuid-Holland,
op 7 Mei 1921.
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oefening kunst baart, leerden, als zij de naarstigheid maar volstandig
betrachtten, hun huismusschen van kinderen ten slotte ook nog den
nachtegalenslag ! Welk een jubel bovenal voor welmeenende philanthropen, die onwetendheid beschouwden als de eenige bron alles kwaads !
Nu Leuvens hoogleeraar ontdekt had, dat verschil in begaafdheid uitsluitend als verschil in tempo moest worden beschouwd, kon dus het
onderwijs worden hervormd en zou, naar de uitspraak van Leibniz, de
menschheid een geestelijke vernieuwing ondergaan. In zijn extase zag
een Salzmann reeds den morgen gloren, waarop de erfzonde te niet
gedaan en het paradijs herwonnen zal zijn. „Dan zouden de kinderen
niet meer losgerukt worden van de moederborst der natuur, maar
zullen de onderwijzers met hunne leerlingen de beemden doorwandelen,
de bergen beklimmen, en leeren beschouwen : de bloemen des veids en
de vogelen des hemels en de visschen in het water en alle dier, dat op
den aardbodem kruipt en alle werk, dat de Schepper gewrocht ' heeft,
dan zullen zijn weggedaan alle catechismussen en alle spelboekjes en
alle stokken en alle plakken, dan zullen weggevaagd zijn alle rimpels
uit het voorhoofd der scholarchen en hun aangezichten zullen van nuttige kundigheden glanzen en alle kinderen, op appels en peren en noten
en kostelijke gebakjes onthaald,zullen zich beijveren, naar de stem hunner opvoeders te luisteren en de menschenkinderen zullen de lucht doorzeilen, op de wateren wandelen en neerdalen in de nederste deelen der
aarde. En de gedaante van het heelal zal worden veranderd. Door de
zandwoestijnen zullen beekjes kabbelen en waar nu veldduivels wonen,
zullen vruchtboomen bloeien. En alle menschenkinderen zullen gezond
zijn en vroolijk als de reeën, omdat alle onderscheid zal zijn uitgewischt".
Als deze , goedhartige apostel van het om zijn nuchterheid beruchte
rationalisme, vóór Jacotot aanhanger van diens meening, daardoor tot
zulk een pathos kon komen, behoeft het niemand te verwonderen, dat
het geloof in wat men dan „harmonische vorming" noemde, stand hield
tot op den huidigen dag. Die harmonische mensch nu, een wandelend
compendium der impératieve en der facultatieve vakken van artikel 2
uit onze onderwijswet, bestaat uit ,hersenspinsel, is resultaat van een
compromis, iets, waarmee men, het is naar waarheid gezegd, altijd
gevaar loopt, dat men zich zelf en een ander compromitteert. Zooals
Wagner in Goethe's Faust weinig genoegen beleefde van den homunculus,
dien hij in zijn laboratorium door kristallisatie had verkregen, zoo zou
de menschheid ook ervaren, hoe weinig reden zij had, zich over het
paedagogisch streven te verheugen : „ein Hirn, das trefflichdenken -soll,
wird kunitig auch ein Denker machen". Het symbool der opvoeding was
-
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niet een zaaier, die in de vore zijn graankorrels strooide, maar een
stoomwals, die alles, wat uitstak, tot gruis van middelmatigheid moest
verbrijzelen. Elke holte moest worden gevuld en daarom iedere hoogte
worden geslecht, harmonische vorming werd nivelleering, veruitwendiging, vervlakking. De advermogende „men", die aan de kuddemenschen zegt, wie ze zijn, hoe ze denken, wat ze doen, wanneer zij
zwijgen, waar zij gaan moeten, is toch wel zeer hardleersch. Reeds
Schleiermacher ,waarschuwde het rationalisme voor zijn eenvormige herhaling van één en hetzelfde ideaal, den abstracten harmonischen mensch,
waarbij allen, tijd en omstandigheden niet meegerekend, eigenlijk alleen
quantitatieve verschillen vertoonen,dezelfde grootheden zijn, enkel met
andere coëfficiënten verbonden. Een beperkt aantal variëteiten is het
uiterste, dat de Le Nótre-stijl, met zijn rechtvaardige lanen en zijn eenerlei gehannikte boomen, in de opvoeding toelaten kan. Op straffe van uit
de wereld te vallen is alle individualiteit aan het rationalisme verboden.
Het niet zijn als „men", de burgerman, die waant, het heelal te kunnen
formeeren, zou immers den kosmos verbreken. En een halve eeuw later
klaagde Vinet, „onze tijd is bezig, de individualiteit te neutraliseeren." „De
opvoeding is geworden „un grand système d' amortissement". „Men
vraagt naar exemplaren, met eenzelfde lettertype onberispelijk gedrukt, en
niet naar die middeleeuwsche handschriften, werk van geduld, waarin de
karthuizer iets van zijn eigen zieleleven zocht te leggen". Scherper luidde het oordeel van een landgenoote Elise van Calcar. Onze weetschool,
waarin zooveel met eigen karakteristiek leven door leerstof dood
wordt gestoven, „achtte ze alleen geschikt voor den geperfectioneerden
tweehandige, den geraffineerden aapmensch. Wat de school aanbiedt, is
berekend op koude, droge naturen, vermoordt alle verheven aspiraties,
doodt alle heilige geestdrift.. Ze knipt alle zielen naar één model van alledaagschheid, klopt ze alle in één zelfden vorm van algemeene middelmatigheid." Misschien meent men, dat de oude dame, die warm voor de
beginselen van Fröbel gevoeld heeft, zich van de methode bediende, door
tal van propagandisten gebruikt, de voortreffelijkheid van eigen beginsel
te bewijzen, door uit te laten komen, hoe snood wel is, al wie het bestrijdt. Zou deze opvatting echter houdbaar zijn, dan moest de critiek op
de verveelvoudiging van harmonische menschen niet zulk een internationaal karakter hebben verkregen ! Arthur Bonus spreekt van „de schroefpers der school, die nu al drie geslachten plat heeft gedrukt en bij iedere
noodzakelijk geachte onderwijshervorming nog een •paar slagen stijver
wordt aangedraaid." De lagere school heeft, naar zijn meening, haar natuurlijk standpunt nog niet gevonden. „Zij is de gepopulariseerde, gedeci-
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meerde hoogere burgerschool, die alleen laat gelden, wat naar algemeene
regels gefabriekt is, en over alles den staf breekt, wat origineel is en
eigen leven vertoont. In heel Duitschland groeit geen jongen, geen meisje
meer op met eigen gedachten, eigen phantasieën, eigen instincten, eigen
streven, eigen willen, met een eigen verhouding tot de natuur en tot de
eeuwige dingen, met de mogelijkheid, zich een eigen levensvisie te verwerven, tot eigen verlangens en eigen bevrediging te komen." Jaar in en
jaar uit wordt kiemend leven gedwongen, in een richting te groeien,
verschillend van die, waarin van God gegeven aanleg wil, dat het gaan
zal. Wat al mogelijkheden, die zoo nimmer werkelijkheid worden. In de
theorie doet het principe der individualiteit opgeld, daarin heet het, „dat
ieder vrucht drage naar zijnen aard", maar de practijk van dat belofzangde beginsel luidt : uniformiteit, ware het mogelijk, ook van de zielen.
Maar ziet men dan niet, dat de school als een rem werkt op de geestelijke
ontwikkeling, dat ze het leven vermummiet, in plaats van aan de daarin
werkende krachten het droit divin der vrijheid te laten, waardoor ze zich
kunnen ontplooien? Er zijn er, die meenen, voor zulke klaagzangen bestond alleen reden in het nog half feodale Pruisen, waarin immers „alles
war vorgeschrieben." Maar in de Vereenigde Staten, die de democratie
tot religie proclameerden, worden dezelfde jeremiaden gehoord. Matthews
vergelijkt er de scholen bij de uurwerkfabrieken van Waltham. „Neem",
zegt hij, „van de daar vervaardigde horloges er honderd uit elkander,
werp alle schroefjes en radertjes op één hoop, schud dien stapel ferm
dooreen, bouw dan uit dat materiaal weer honderd uurwerken op en ze
loopen alle perfect." Dat is een triomf op het gebied der techniek, in het
geestelijk leven echter is het verengieg, verarming, verlaging, veruiterlijking, verleelijking, is het iets ergers nog dan de dood, is het de afschuwelijke spiertrekking in een kadaver.
Zooals bekend is, hebben de kikkers als larven een staart, terwijl de
volgroeide exemplaren dat aanhangsel missen. Prof. Claparède nu prijst
die kikkervischj es gelukkig. In slooten en plassen bestaan nog geen
scholen en daardoor alleen ontsnappen, wie de laatste gedaanteverwisseling nog wacht, aan wat hen anders zeker zou treffen, ter wille van de
uniformiteit, afgodisch vereerd door al wat verambtelijkt is, hun staart
te moeten missen, voor zij zelf dat buiten het kader uitstekende ding
zouden afwerpen. Ik geloof, dat de satire verdiend is en stel voor, dat- wij
niet boos gaan worden, als gezegd wordt : „ddodsonderwijzers zaaien
kiemen van geestelijken dood in de harten der kinderen". Waanwijsheid
stuurt het nooit ver in de wereld en zeker in de wereld der kinderen niet.
Technisch moge ons onderwijs meer dan volmaakt zijn, maar wat tech-
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nisch supérieur is, is geestelijk wel eens inferieur. In de oudheid kon een
kind zich overeenkomstig zijn aanleg ontwikkelen, in onzen tijd kan dit
voor zeer velen niet meer. „Weet je, waarom Engeland zooveel kranige
kerels voortbrengt?" vroeg Nobels me - eens na een gesprek over Gordon,
den held van Khartoem. Voor ik nog had kunnen antwoorden, ging hij
door met zijn meest perkamenten gezicht : „Omdat het onderwijs er zoo
zeldzaam slecht is". In Duitschland, het land der geperfectioneerde methodiek, die over iederen greppel een plank en over ieder slootje een vlonder
legt, bracht Helmholtz geregeld maandrapporten mee, zoo beneden alle
critiek, dat hij ze maar verdonkeremaande, voor Herr Papa ze onder
de oogen had gehad. Met het predicaat „goed" was Helmholtz Helmholtz
niet geworden. Alleen reuzengenieën groeien door alles wel heen, zelfs
door een modelschool, maar getalenteerden, die vrijheid voor hunne
ontwikkeling behoeven, worden in hun aanleg gefnuikt. Zoo is de uniformiteit, die de vloek is van het moderne leven, voor onze kinderen tot een
débacle geworden. Ons onderwijs moet welbewust de ontwikkeling aandurven van persoonlijken, zij het eenzijdigen aanleg. Van een sleedoorn
moet men geen perziken willen plukken en van een wijfjes-arend niet
eischen, dat ze als een huishen ons de noodige paascheieren zal leggen.
Hoe hooger leven, hoe meer verscheidenheid. Dwang, eenvormigheid en
verstomping behooren bijeen. Wie er bij zweren, hoe verlicht zij zich
wanen, lijden aan obscurantisme, dat zich geen andere eenheid dan die
der gelijkheid kan denken. Daar tegenover stelle men de heilige alliantie
van vrijheid, differentieering, ontluiking en werpe de „harmonische ontwikkeling", zooals men heel goddeloos die onnatuur noemt, op den rommelzolder, waar al heel wat paedagogisch oud roest wordt bewaard.
Waarom moeten jongens zonder wiskundigen aanleg tot moedeloos wordens en dus tot karakter bedervens toe, nog altijd arithmetische of mathematische puzzles oplossen; waarom meisjes zonder muzikaal gevoel nog
altijd jaar in en jaar uit een piano mishandelen, zich zelf verchagrineeren
en hun medemensch radeloos maken, waarom kinderen, waar geen teekenm eester in zit en er dus ook nooit een uit komen zal, toch maar
voortgaan, kunstproducten te fabrieken, die alleen waarde hebben als
uitingen van praehistorisch cubisme of antediluviaansch futurisme. Men is
bang voor geestelijke waterhoofden, sterk ontwikkelde eenzijdigheden. Ik
ook ! Maar ik ben banger nog voor onze bangheid. Ons geheele onderwijs
lijdt onder de vrees voor misschien mogelijk kwaad, een ernstige belemmering voor het doen van het goede ; vrees voor onjuiste voorstellingen,
vrees voor onzuivere begrippen, vrees voor onlogische conclusies, vrees
voor een te weelderige phantasie, vrees voor het dalen van het ontwik-
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kelingspeil, vrees voor het onmethodische occasioneele, vrees voor nog
niet platgetreden paden, vrees voor fraude, op ik weet niet hoeveel terreinen, duizenderlei vreezen en vreesjes, waarin zich wantrouwen uit
en die de vrijheid beperken, welke èn onderwijzer èn leerlingen behoeven,
alleen niet vrees voor de illusie, dat, wat men dan harmonische vorming
noemt, iets anders is dan een schijnresultaat. Om de kwaden te muilbanden, knevelt men zoo dikwijls de goeden. Wie het ontkruid willen wieden, rukken niet zelden ook de tarwe uit. „Het positieve is uit God,
het negatieve uit den booze", zei onlangs Mr. Loder. Niet door dwang
onderdrukt men het verkeerde, het wint daardoor zeer vaak aan intensiteit, maar wel door onbelemmerde ontplooiing van wat door zijn krachtigen wasdom de voortwoekering van het parasiteerend slechte tot staan
brengt. Die dat hebben ingezien, zullen, om uitwassen te voorkomen, zich
niet aan het leven vergrijpen. Het mogelijke gevaar van onsymmetrische
vorming, ten minste na het einde der stabiliteitsperiode, acht ik gering in
vergelijking met de zeer wezenlijke schade, door het prokrustes-bed
der harmonische, dat is der uniforme ontwikkeling aangericht, waarop
de patiënt wordt uitgerekt of samengeperst, tot de norm der driewerf
gebenedijde middelmatigheid is bereikt, aangegeven door het examenprogram. Zooals in de middeleeuwen ter wille van de eenvormigheid de
inquisitie het niveau van het innerlijk leven heeft doen dalen, geschiedt
dit in onzen tijd door haar onbloedige copie, den geestelijken wetenschapsdienst, die beweert, voor verlaging van het wetenschappelijk peil te moeten waken. Niet, als Montessori meent, de schoolbank, maar het voor allen
geldende examen-program is het symbool van het dwangstelsel, dat opvoeding heet. Als beschadiging ééner ziel door het winnen eener wereld
niet kan worden vergoed, meent men dan, dat alle schoolkennis samen
niet te duur is betaald met een gekortwiekt, misvormd, verknoeid menschenleven? Onze theorie van een voor elke mentaliteit geschikt leerplan is in één woord afschuwelijk, is Jacobinisme van de verfoleielijkste soort, dat kerktorens afbreekt, als schendende het gelijkheidsprincipe.
Niet ten onrechte heeft Arthur Bonus de gezaghebbende paedagogische
theorieën een overwinning van het jezuïtisme genoemd. „De leerlingen
in alle vakken evenzeer te willen ontwikkelen", zegt Wilhelm Ostwald,
Berlijns beroemde chemicus, „staat gelijk met de oorspronkelijkheid te
dooden". „De school moet den bijzonderen aanleg eerbiedigen door een
ver gedreven stelsel van compensatie van onvoldoende vakken tegen uitnemendheid in één of twee". Geen vrees voor onwetenschappelijkheid mag
ons nog langer weerhouden. We hebben er te veel, die nooit wetenschap-
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gelijk zullen worden, omdat ze meer weten, dan ze dragen kunnen ! Juist
de eenzijdige, die in één vak hartstochtelijk belang stelt, is spoedig bereid,
zich met energie toe te leggen op alles, wat in eenig verband er mee staat.
De wereld heeft meer behoefte aan weinig uitstekend werk dan aan veel
middelmatigs. Zeker, ook het betrekkelijk goede heeft zijn waarde, maar
er zijn tijden, -waarin het betrekkelijk goede zoo het eenige goede dreigt
te worden, dat men wel eens op het betere mag wijzen. Al eischt, opper
vlakkilt geoordeeld, het belang van samenleving, van staat, van kerk
duizendmaal de productie van manusjes voor alles, de vrije, onbelemmerde ontplooiing der krachten in het nog niet genormaliseerde kind, is van
hooger beteekenis! Zooveel, dat nu rudimentair blijft, moet gewekt, moet
ontwikkeld worden, mag niet worden verbogen, niet worden gekneusd.
Er zijn zooveel gedésindividualiseerden nog, die geen gestichtskinderen
zijn. Onze africht-methode, om maar tot het algemeen gevormd zijn te
komen, knauwt en bederft zoo tallooze levens. Alleen het minst-persoonlijke in ons, het nog al grove gezonde verstand, ondervindt er misschien
zooveel' schade niet van als onze overige vermogens. In een wereld van
niet zeer fijne practijk, meent men, moet men niet al te persoonlijk zijn ontwikkeld, als men daarin bruikbaar zal zijn. „Einsp inner" loopen niet gemakkelijk met een ander in den pas. Dat zal de reden wel zijn, dat niet
reeds lang tegen een dwang is geprotesteerd, die eenvormigheid nastreeft,
waarvoor de onberispelijk werkende automaat het toppunt aller opvoeding
is. Ik bejammer dan ook, dat Prof. Blaauw het nu reeds noodig acht, er op
te wijzen, „dat in het maatschappelijk leven het er niet uitsluitend om
gaat, den individueelen aanleg en de eigen persoonlijke neiging zoo hard
mogelijk te doen groeien en ontwikkelen. Het kind moet bovenal gevoelen, dat het niet om zijn vorming alleen gaat, maar om zijn passen in den
kring , der menschen, die hem omringen." Dit geluid is niet nieuw. In zijn
kosmisch-sachliche Sozial-Pádagogik heeft • Paul 'Bergemann de vorming van den nuttigheidsproducent als de eenige noodige aanbevolen.
Een niensch is nu eenmaal „ein Glied-Ganzes" en „ein selbstwertiges Individuum" een contradictio in adjecto. Met Vinet blijf ik gelooven, dat een
samenleving, waarin de individualiteit zou worden vogelvrij verklaard,
misschien socialistisch, nooit sociaal kan zijn. Wie toch aan anderen zich
kan geven, zal moeten beginnen, eerst zich zelf te wezen. Ons eenzijdig
z.g. „sociaal" denken maakt van den mensch een raadje uit een machine,
een schakel uit een keten, een nummer uit een rij, ,,une partie imperceptlble ", zooals De Lamartine het noemde, „d'une immense unité," druppel uit
den oceaan, luchtatoom uit de atmosfeer. Alleend levend christendom, dat
naar Melanchton qualificeerde, vrijheid is, eigenlijk het eenige realisme in
-
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de historie van 't denken, stelt de bonte werkelijkheid hooger dan de menschendragende ideeën, dan de uniformiteit der bleeke, wandelende hegrippen, is „1'asile le plus inviolable de 1' individualité", heeft eerbied
voor wat den mensch onderscheidt van ieder ander en niet veroorlooft,
hem met een ander te verwisselen. Aan het ontbreken van persoonlijk
geloof moet het zweren bij gelijk- en gelijkvormigheid worden geweten.
Fichtc• zocht de oorzaak elders. „Zonder wijsbegeerte", schreef hij, „komt
de opvoedkunde nooit tot helderheid, doopt ze de kinderen in den nevel,
huisvest ze hen in de schaduw, voedt ze hen met platheid en leidt ze hen
nooit tot de frissche bron van waarheid en werkelijkheid". Al geloof ik
niet, dat de wijsbegeerte ons voert tot de realiteit van. de dingen de bloedel000ze bleekheid van Spinoza's philosophie, waarin voor geheele terreinen van het wonderrijke leven naar zijn zinnelijke en zijn geestelijke zijde
geen plaats is, weerspreekt Fichte's meening voldoende met hem geloof
ik, dat de oude opvoeding den menschelijken geest onvoldoende heeft
gekend. Werd er bij het onderwijs genoegzaam rekening gehouden met
de vaak tegengestelde behoeften in de kleuterjaren, het daarop volgende
tijdperk van geestelijke stabiliteit en de puberteitsperiode, waarin zich de
meisjes en een deel van de jongens onzer kopklassen bevinden? Is bij
Bruins, bij ten Have, bij Van Rijsens voor alle stadiën de wijze van
behandeling niet dezelfde, al is er groot verschil in het volume der leerstof? En bewijzen onze illustrators, te weten, hoe anders in de onderscheiden groeiperioden de aesthetische normbeseffen zijn? Heeft Binet's
verdeeling in sensorieele intelligenties met sterk ontwikkelden spierzin
en in verbale intelligenties, waarbij vooral gezicht en gehoor de bemiddelaars zijn tusschen buiten- en binnenwereld, meer dan theoretische beteekenis reeds voor ons verkregen? Ik heb heel sterk den indruk, dat het
iiidifferente, het visualistische en het auditieve type nog altijd in school
heel wat voor hebben bij hen, die motorisch en tactiel zijn van aanleg.
Wat is er in onze practijk van merkbaar, dat we aandacht hebben geschonken aan Piorkowski's vijf typen van opmerkzaamheid, de constante
gelijkmatige convergeerende, die slechts op één ding is gericht, de constante gelijkmatige divergeerende, de rhythmische, de slechts bij oogenblikken sterk geconcentreerde en de labiele? Bacon heeft er den nadruk
op gelegd, dat men de natuur eerst moet kennen, voor men met hoop op
succes pogingen in het werk kan stellen, om haar te veranderen? Wij
zijn heel knap in het determineeren van planten. Zijn we het ook in het
determineeren der geesten? Zooals bekend is, verdeelt Galenus de temperamenten in emotioneele en niet-emotioneele, heeft Kant er de onderscheiding in actieve en passieve aan toegevogd, terwijl van Wundt het
-
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derde criterium afkomstig is: het primair of secundair functioneeren.
Bleven de acht temperamenten, die Heymans op grond dezer criteria
verkreeg, na-men voor ons; voor ons onderwijs en onze opvoeding van
niet meer beteekenis dan onze kennis van de toppen der Cordillera's?
„Als iemand 50 jaar is," zegt Drummond, „leert hij geen wiskunde meer."
Wie, als het physiologisch geheugen reeds een deel zijner behoudzucht
heeft ingeboet, zich nog aan de studie van vreemde talen wil wijden,
ondervindt daarbij moeilijkheden zonder tal. Vo-or iedere leerstof 'is er
een bepaalde tijd, waarin zij het best wordt opgenomen, een zoogenaamd.e gevoelige periode. Welk gebruik wordt voor ieder kind
afzonderlijk van de bekendheid er mee bij ons onderwijs gemaakt?
En is nog niet altijd co-educatie of wil men co-instructie voor velen
het meest moderne antwoord op de vraag naar de meest geschikte
geestelijke vorming der meisjes? Ik betwijfel zeer sterk, of die ons zal
brengen de zoo noodige ontwikkeling van alle in de menschheid aanwezige gaven en krachten. Waar bleef het protest van het geloof, dat de
aangewezen verdediger van alle edele belangen, van alle rechtmatige
eischen der bevrijding van het gebondene is? Is het geen schande, als een
bekend geestelijke als Cathrein in de behoefte der vrouw aan ontwikkeling
niets anders kan zien dan „einee verdachten Umweg nach Mannheim?"
Charles Secrétan schreef in 1886: „Het vraagstuk der opleiding onzer
vrouwelijke jeugd is verreweg de belangrijkste kwestie van onzen tijd.
De beteekenis er van overtreft zeer verre die van alle andere, zonder
eenige uitzondering, omdat van het antwoord er op afhangen zal, hoe
in de toekomst het karakter -der menschheid zal zijn." Wat wordt nog
vaak vergeten, dat om zich geheel te kunnengeven, men -zich geheel
moet bezitten. Hoevelen zijn er, die, als ook de vrouw vraagt om een
ontwikkeling, overeenkomstig haar aard, Schillers woord op de lippen
nemen : „Mir blutet die Seele, sehe ich das Eulengeschlecht, das zu dem
Lichte sich dringt." Begrijpt, men dan niet, dat de groote invloed, dien
de vrouw -in het gezin heeft en -dien zij hierdoor op de geheele zedelijke,
sociale, godsdienstige en politieke ontwikkeling uitoefent, het tot eisch
onzes tijds maakt, dat iedere mogelijkheid in de vrouwelijke psyche
tot werkelijkheid worde? Dat bereikt men niet door het meisje te laten
deelnemen aan onderwijs, ingericht naar de behoeften der mannelijke
jeugd. Coïnstructie kan hoogstens Ersatz zijn in tijden, waarin het
betere. niet is te verkrijgen. Mevrouw Gnauck—Kühne zegt zoo terecht:
„De hoogste cultuurarbeid onderstelt de fijnste differentieering onder
de menschen. Een eenzijdige, uitsluitend op mannelijke behoeften berekende beschaving heeft alleen disharmonie tot product. De rijkste
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cultuurbloei zal alleen daar worden gezien, waar beide geslachten ieder
naar zijn aard zich volledig kunnen ontvouwen. Voortgaande differentieering zal eens gemeenschappelijk onderwijs als absoluut ontoereikend
verwerpen." Dat er voor verstandelijk minder begaafden afzonderlijke
scholen moeten zijn, wordt door ieder erkend, ook door wie. co-educatie
in bescherming nemen. Meent men, -dat quanntitatief onderscheid wezenlijker is dan qualitatief verschil, dat niet zoo in het oog valt? Als een
Liebknecht om „absolute Gleichberechtigung" vraagt, als in 1789 Olympia
de Gonges aan de Nationale vergadering tot eisch stelt, ;dat ook in
het onderwijs alle verschil tusschen man en vrouw zal verdwijnen,
acht ik dit een niet ongewone uiting van wie zich vooruitstrevend'
wanen, omdat zij met versnelden pas een weg in de verkeerde richting
afleggen. Voor wie de abstractie liefhebben, is het aanvaarden van
qualitatieve verschillen altijd bewijs van reactie geweest, maar wie
abstracties zaaien, hebben dan ook altijd décepties gemaaid. Als er geen
andere richting in de opvoeding komt, krijgen we een vrouwelijke sekse
zonder vrouwelijk karakter. Wie rekening houdt met het feit, dat het
peil der beschaving daar het laagst is, waar in kleeding, in arbeid, in
gewoonten, in wijze van denken en voelen het onderscheid tusschen
man -en vrouw het geringst is, ziet in het rooken van sigaretten door
meisjes, in haar gebruik van een studentikoos vocabulair, in haar afgeven
op tante moraal geen bewijs van hooger cultuur. Een emancipatie, die de
vrijmaking in gelijkheid, dus nivelleering, dus verlaging zoekt, moet
gaan beseffen, dat een meisje, jongens i.miteerrend, geestelijk een mislukte
man en een verlaagde vrouw wordt, een hybridisch wezen, waarin beider
minst wenschelijke eigenschappen zich hebben geaccentueerd, een
vleeschworrding der brutaliteit, die onze geestelijke atmosfeer in onze
dagen doordringt. Als veler leven een ontaarding, een verleelijking
wordt van de wieg tot het graf, vindt dat zijn oorzaak ook hierin, dat
wij, vergetende het Godswoord : „dat ieder vrucht dr-age naar zijnen
aard," de eenvormigheid liefhebben en nog niet hebben verstaan, dat
de ware eenheid de harmonie der 'tegenstellingen is. Het recept uit een
handboek voor de geestelijke leiding van hèt kind, de ledepop, die wetmatig associeert - en appercepieert, baat ons zoo weinig, waar we te
-doen hebben met de zeer gevarieerde, zeer onberekenbare kinderen
van vleesch en bloed, zooals onze God ze formeert, die geen marionetten
heeft geschapen. Aan onze paedagogiek moet het Evangelie der vrijheid
worden gepredikt van Hem, die de menschhheid verlost heeft van allen
dwang. Als mannen en vrouwen van beginsel zullen we bij het begin
moeten beginnen; door aanvoelend, begrijpend meeleven zullen we de
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zielen onzer kinderen in hare rijke veelsoortigheid moeten gaan kennen,
opdat de van God gegeven aanleg tot de hoogste ontbloeseming kome.
Niet -een andere onderwijswet is het allereerste, dat wij behoeven, ook
niet een andere methodiek en andere leerstof, hoe wenschelijk -overigens,
wij moeten worden vernieuwd, en van modelleurs, boetseerende naar
ons beeld en onze gelijkenis, hoveniers willen worden, in stille devotie
het wondere leven verbeidende, -dat de Heer -doet ontluiken. Wij hebben
zoo noodig in gedachtenis te houden het sublieme woord van Calvijn:
„Onze grootste activiteit bestaat hierin, dat wij ons door onzén God
laten leiden." Wij grijpen zoo telkens in, omdat het ons ontbreekt aan
geduld, de geconcentreerde kracht van wie in worstelend gebed door
den alleen Sterke met een sterk hart en dus met een zachte hand zijn
gezegend. Door ruwe aanraking sluiten zich de zielen onzer sensitieve
kinderen en vermeerderen we het aantal van wie onbegrepen door het
leven gaan. En zoo schijnbaar passief, maar zorgend voor zuivere lucht
en verwarmend licht, op onzehoede tegen vervuiling van den bodem,
tegen verstikking door onkruid, tegen de woekering van schimmels,
tegen de vermenigvuldiging van parasiteerend leven, ontvangen we
van Boven de kalmte van ziel, die ons -den graad van emotionaliteit,
de mate en den aard der intelligentie, de draagwijdte der phantasie, de
sterkte van den wil, het ontwikkelingsstadium der consciëntie, ten
-opzichte van gevoeligheid, zuiverheid -en energie, van onze leerlingen
leert kennen en wordt het ons bovenal gegund, een blik te slaan op de
zoo veelsoortige godsdienstige behoeften van hun hart. Deze heeft licht
noodig, die warmte, gene kracht. Christus geeft aan blinden het gezicht,
aan duoven het gehoor, aan dooden het leven weer. Hebben wij dit als
opvoeders verstaan? Vooral in tijden van verbroken -evenwicht, als de
onze er een is, moet men begrijpen, dat de geestelijke behoeften van
het opgroeiend geslacht niet geheel dezelfde zijn als -die der volwassenen
van nu in de dagen hunner jeugd. Dan is dubbel noodig, dat men het
kind onderwijst naar den eisch van zijn weg, zijn eigen, voor hem
geschikten, voor hem noodzakelijken - weg en niet naar den dnzen, hoe
beproefd die ook zij.' God openbaart zich op velerlei wijze. Hij kwam
niet tot ons allen onder dezelfde gedaante. Voor den een was Hij de
Trooster, voor -den ander de Rechter, -dezen was Hij de Machtige, genen
de Zegenende. Wie moet Hij zijn voor onze leerlingen? Er zijn er onder,
die het verhebben gebracht in de kunst, al wat stichtelijk klinkt, over
zich heen te laten golven. Schijnbaar kunnen zij alles verteren, in
werkelijkheid bereikt het nooit het centrum huns levens. Voor gevoelige
naturen kan men in al wat de godsdienstige vorming raakt, moeieeijk
-
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te veel rekening houden met ieders speciale behoeften. Wie dat niet doet,

loopt, niet de beste bedoelingen, gevaar, dat het fijnste wordt beschadigd,
misschien voor altijd wordt geknakt. Er zijn er bij, die men los moet laten,
om ze vast te houden, die men zich zelf moet laten zijn, als men ze aan
zich wil binden. 't Is met kinderen als met planten, de eene heeft zon,
de andere schaduw nodig, een derde beurtelings beide. Deze tiert
het best op schralen grond, die in vette aarde. Er zijn er, die veel, er
zijn er, die weinig water behoeven. Eenvormigheid is hier de dood. Maar
uniformiteit geeft vastheid en uniformiteit geeft gemak. We zijn echter
niet voor ons gemak op de wereld, maar om den wil van Hem te doen,
Wiens lof de veelsoortigheid zingt, die Zijne sterren, al beweegt hen
dezelfde kracht, niet in Indianen-pas éénzelfde baan doet doorloopen.
Hoe onze scholen dan georganiseerd moeten worden? Laten wij niet
anticipeeren. Aan de beantwoording dier vraag zijn we in jaren nog niet
toe. Voorloopig wacht ons nog andere arbeid. Het aankweeken van
waarnemingsgewoonten bij ons zelf, het onderkennen der behoeften van
ieder onzer leerlingen, de selectie der leerstof, aan die behoeften beantwoordende, die middel kan zijn om een mogelijkheid tot werkelijkheid
te maken, de keus der methode, waarmee de ontplooiing aller krachten
het best wordt bereikt, herziening onzer stramme examenprogramma's,
waarbij in de toekomst alleen die vakken voor allen verplicht zijn,
waarvan niet de wenschelijkheid, maar de noodzakelijkheid der kennis
voor ieder is gebleken. Daaraan ons wijdende, zullen de plannen voor
een reorganisatie' wel rijpen. Die groeien niet als wonderboomen in één
nacht. Maar ze zullen er komen, door er steeds aan te denken. En ze
moeten er komen, want hervorming van ons onderwijs is meer dan
urgent. Maar vergeten wij nooit : belangrijkst van al is, wat geen wet of
geen handboek ken regelen. Wij moeten van het bijgeloof worden verlost,
dat het heil met verordeningen komt. De harten der kinderen zullen tot
die der ouderen bekeerd worden, als de harten der ouderen tot die der
kinderen bekeerd zullen zijn. En dat wordt alleen gewrocht door onzen
God. Daarom rijze elken morgen Uw gebed en het mijne : „Gij Eeuwige,
Gij Alwetende, die de Liefde zijt, leer ons ons zelf, leer ons elkander,
leer ons onze kinderen verstaan, gebruik ons als Uw instrumenten bij
het groote bevrijdingswerk, dat Gij doet." En het kennen der harten van
onze jongens en meisjes, ons eerst ten heiligen plicht, wordt steeds meer
ons eens tot benijdenswaardig voorrecht.
P. OOSTERLEE.
-

HEGEL OP ONZE LAGERE SCHOLEN?
De ontwaakte belangstelling voor de wijsbegeerte der exacte wetenschappen zal op den duur niet slechts beter inzicht openen in de quaesties
van object en subject, draagkracht en methode der wis- en natuurkunde;
't zal ook niet kunnen uitblijven, dat het philosophisch standpunt zich doet
gelden in de uitwerking -der methodiek van het onderwijs in deze vakken
voor het Lager Onderwijs. En wijl ook hier staat beginsel tegenover beginsel zal de geestelijke schoolstrijd op dit terrein evenzeer ontbranden als elders De overtuiging, dat een ieder, die het Christelijk onderwijs liefheeft en
in de gelegenheid is iets ervoor te doen, zich daaraan niet onttrekken mag,
deed me besluiten gehoor te geven aan het verzoek der Redactie een
bespreking te wijden aan een Hegeliaansche theorie der rekenkunde die
ten onzent reeds veel opgang maakte, n.l. die van de Heeren P. J. B o uman en J. C. van Zelm. 1
Beginnen wil 'k dan met een algemeerie waardeering van het vele
goede, hier geboden (I) ; daarna wil 'k trachten de Hegeliaansche probleemstelling en oplossing te schetsen in verband met de kentheoretische
stroomingen van den ;tijd (II) ; om daarna van uit Christelijk standpunt
deze inderdaad doorwrochte theorie te beoordeelen (III).
)

I.
Eerst moet me een waardeerend woord van het hart voor 't grootsche
van den opzet, vooral daar 't hier niet bij een plan bleef, maar 't ook tot
een royale uitvoering kwam. Theorie en rekenkunde samen vormen een
stevigen band van niet minder dan 381 pagina's ; de methode is ingedeeld
in 3 hoofdstukken te zamen tellend 9 capita, bij elk van dit negental
behoort dan een apart rekenboek van 3 à. 4 vel druks, terwijl de serie
met 2 afzonderlijke boekjes wordt gesloten.
Aan het theoretisch deel doen de schrijvers een breede inleiding (pag.
3-22) voorafgaan, die zelf ook geheel van wijsgeerigen aard is, om
daarna, wel compact maar toch duidelijk, „de rekenkundige denkbaarheden in logischen samenhang" te behandelen (pag. 23-80). De overige
1 ) De rekenkundige denkbaarheden in logischen samenhang, met — als proeve van
toegepaste 'logica — een rekenmethode voor de lagere school, door P. J. BoUMAN
en J. C. VAN ZELM, onderwijzers te Amsterdam. Uitg. W. Versluis, Amsterdam, 1918.
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300 pagina's worden in beslag genomen door de toepassing van deze
„preek" ') over logica, door de eigenlijke methode dus.
Uitteraard beperk ik mij hier tot de theorie. 2
Maar de opzet is niet het eenige dat bewondering afdwingt voor dit
knap stuk werk. Ook 't wijsgeerig gehalte staat hoog: de schrijvers
hebben -de theorie van 't getal, zooals B o 11 a n d hun die onderwees, inderdaad principiëel uitgewerkt, en wel zóó, dat men den leermeester
iet twee van zulke discipelen slechts geluk kan wenschen.
Daarmee hangt althans op Hegeliaansch standpunt vanzelfsprekend
— samen, dat het geheel in streng-logischen samenhang wordt geboden.
En voeg ik daar nu nog aan toe, dat in de onderdeelen vele van de
tallooze onderscheidingen de aandacht vestigen op inderdaad bestaande.
verschillen, zoodat het inzicht daardoor verheldert, dan is wel duidelijk, dat 'k een goede bestudeering van dit werk hartelijk kan aanbevelen.
Want in iedere consequentie is toch altijd iets dat boeit, n.l. de openbaring zelve van de logische denkkracht.
Doch naast dit, ik zou haast zeggen aesthetisch genot, dat we smaken
bij 't aanschouwen van elk gebouw in streng-doorgevoerden stijl opgetrokken, is er nog een andere reden, die er voor pleit zich in zulke boeken te verdiepen : zoo dwingt men zichzelf principieel te studeeren,
schijnbaar aanlokkelijke resultaten te herleiden tot beslist onaannemelijke
stellingen, van de vruchten terug te gaan tot den wortel. En dat zal de
practijk van ons onderwijs ten goede komen ; daardoor immers voorkomt men het gevaar een verkeerde methode slaafs te volgen, ook al
zal men wel zoo wijs zijn bepaalde onderdeelen, los van 't methodisch
verband, in eigen systeem te verwerken. En ook omgekeerd : zoo worden
we in den goeden zin van 't woord jaloersch op de doorvoering der
beginselen aan de overzijde, en we zullen trachten onzen achterstand op
)

1) Deze woordkeus moge vreemd aandoen, ze is toch juist. In den kring van BOLLAND
vindt men meer die bezieling voor het Hegelianisme, welke ook hier treft ; ja bij
sommigen is ze zóó sterk, dat het logische bijna de plaats inneemt van het religieuze.
J. HESSING, De bezwaren van de zijde des verstands tegen de redelijkheid van het
begrip, zooals die nu door Dr. J. Clay in zijn veroordeeling van de denkwijze van
Hegel en Bolland geuit zijn, besproken, Vereen. Drukkerijen Eikelenboom en Timmer,
Bloemendaal z. j. (Dec. '19), bijv. zegt, dat men „het begrip over zich moet laten
komen" (pag. 8) in „liefelijke stichting" (pag. 9), dat men anders den buitenstaander
„steenen voor brood" geeft (pag. 18); Hegel zou ons hebben gebracht de „Leer" (de
hoofdletter is typeerend !) van zuivere Rede en van hem geldt, dat hij „zoon Gods
en zoon des menschen" was (pag. 67).
2) Naar 'k vernam is de Redactie ook reeds door den Heer A. JANSE een artikel
over deze methode, van den practischen kant bezien, toegezegd.
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dit terrein in te halen; zoo kan dit werk ons leeren, dat we niet meer
kunnen volstaan met te stellen beginsel tegenover beginsel, we hebben
ook te plaatsen inzicht tegenover inzicht, methode tegenover methode.
Zoo is dan, afgezien van 't voorbehoud in zake enkele onderdeelen,
de aanbeveling toch slechts formeel.
II.
Want een blik op kentheoretisch terrein zal ons leeren, waar eigenlijk
wijsgeerig deze schrijvers staan.
Hen kentheoretisch dualisme onderscheidt begrip en idee en neemt
aan, dat de verscheidenheid die we in de werkelijkheid waarnemen, In
zekere mate aan een verscheidenheid van ideeën beantwoordt. In zekere
mate: door . deze toevoeging tracht het dualisme in z'n nieuweren critischen vorm, bezwaren te ontkomen, waarop het vroeger, meer naïef,
stuitte, zooals P 1 a t o in z'n Parmenides reeds den „jongen Socrates"
verweet. En terecht. Want we kunnen onderscheidingen invoeren, die
later blijken willekeurig te zijn. Zoo kan 't gebeuren, dat 'k iemand
voor de tweede maal ontmoet en me daarbij herinner, jaren geleden
iemand te hebben gezien die veel op hem leek, maar dien 'k, op grond
van allerlei indrukken (bijv. verouderde gelaatstrekken), niet vereenzelvig
met den persoon, dien 'k vroeger aantrof ; dan zal 'k meenen, dat aan
m'n verschil in waarneming ook een verschil in persoon beantwoordt;
'k zal onderscheiden „den eenen" van „den anderen". Deze onderscheiding ligt niet meer zuiver op psychisch terrein; als onderscheiding is ze
wel het werk van de psyche, maar ze kan toch alleen in gehoorzaamheid
aan 't logische, aan de normen, geldend voor het psychische denken,.
voltrokken. Toch is ze foutief. 1 ) Ze is immers slechts de uitdrukking van
een subjectieve opvatting. Ik maak een onderscheiding, ik houd het er
voor, dat het verschil tusschen de waarnemingen correspondeert met
een objectief onderscheid.
Noem 'k dit subjectieve s t e 11 e n van verschil onderscheiding of'
hetero-these, en een objectief bestaand verschil (dus -een verschil in
ideeën, een anders-gedacht-zijn) met een term aan R i c k e r t ontleend
hetero-logie, dan kan 'k in dit geval zeggen dat 'k voor de hetero-these
geen grond kan vinden in een hetero-logie, want deze bestaat hier niet.
') Zulk een geval waar de ethiek van 't denken wordt gevolgd, maar toch de
denkdaad verkeerd is, kan men vergelijken met 't geval, dat een mensch met een
dwalend geweten een bepaalde norm der zedewet wil toepassen (op zich zelf goed),.
maar juist door deze toepassing faalt, omdat hij 't geval onder een verkeerde norm
brengt (bijv. iemand, die zegt, dat elk rente nemen ingaat tegen het achste gebod).
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Wat hier objectief bestaat is een gedacht-z ij n van . verband (systase)
wel te onderscheiden van de subjectieve verbinding (de synthese).
Merk 'k m'n vergissing op, dan zal 'k de eenheid van dezen persoon
erkennen, de waarheid, n.l. dat hij één en dezelfde persoon is, bijvallen,
m'n persoonsonderscheiding als niet gerechtvaardigd laten varen (vervangen door een onderscheiding van eigenschappen) : m'n samenvatting
of synthese zal de onderscheiding of heterothese opheffen.
Omgekeerd kan 'k bijv. tweelingen met elkaar verwarren ; er is objectief een onderscheid van ideeën maar geen subjectieve onderscheiding,
ik houd ze niet uiteen. Merk 'k nu m'n vergissing op, dan zal 'k niet verbinden, maar splitsen wat vroeger volgens mij één en hetzelfde was;
nu de waarheid erkennend, zal 'k een heterothese doen beantwoorden
aan een heterologie.
Zooals men nu de natuur of physis onderscheidt van 't metaphysische,
kan men in de kenleer onderscheiden (eerst 't psychische, dan :) 't logische, dat 't psychische normeert en daarachter de „wereld" van de
objectieve heterologie en isystase, den meta-logischen kring of ook wel
den kring van het zuivere kentheoretische „gelden".
Men herkent in deze terminilogie, hoe dan ook uitgewerkt, de heteronome wereldbeschouwing ; niet 't denken stelt hoogmoedig de wet aan
't object, maar 't heeft 't objectieve te erkennen door met de heterologie
rekening te houden bij de heterothese en met de systase bij de synthese.
Met dit standpunt kan zeer goed gepaard gaan de huldiging van een
zekere autonomie voor het denken op eigen gebied : al is de inhoud van
't denken niet aan het subject ontleend, daarom heeft toch het denken
in z'n methode, in z'n verwerking van de stof z'n eigen activiteit te ontwikkelen en voor die activiteit gelden normen en idealen die elders niet
doorgaan : de heteronomie laat zich ook hier zeer goed vereenigen met
de autonomie, de „souvereiniteit (van regeling, niet van schepping) in
eigen kring."
In de objectieve sphaer heerscht dus rust, in de subjectieve sphaer
heerscht beweging, verandering, overgang; wat men eerst niet zag, ontdekt men later wel; soms vallen ons de schellen van de oogen en verwijten we ons zelf vroeger dooreengeward te hebben, waarvan 't ons thans
zonneklaar wordt, dat we 't hadden moeten onderscheiden. M.a.w. 't
denken benadert 't zijn; beter nog om alle verwarring van kennen en
beleven af te snijden 't denken benadert het zijn, zooals het dit op z'n
eigen wijze verwerkt; 't denken benadert het adaequaat begrip, de volkomen kennis van de idee.
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Tegenover dit stelsel dat wegens z'n leer dat 't begrip het adaequaat
begrip als ideaal benadert kentheoretisch idealisme 1 kan heeten, maar
beter om z'n uiteenhouden van begrip en idee door den naam kentheoretisch dualisme wordt getypeerd, staat nu het kentheoretisch monisme dat
denken en zijn vereenzelvigt. Naar de wijze waarop het dit doet, kan men
onderscheiden formeel en materieel monisme.
Het formalisme 2 ) dankt zijn naam aan het feit, dat het slechts oog
heeft voor de kenvormen (formalisme, van forma
vorm) niet voor de
)

1) Men onderscheide vooral dit kentheoretisch idealisme van het metaphysische.
't Laatstgenoemde erkent op meta-physisch terrein alleen het bestaan van den geest
en komt daardoor als monisme te staan tegenover 't Christelijk realisme, dat aan
geest en stof beide metaphysische realiteit toekent.
Het kentheoretisch idealisme in den zin hier aan dezen term gehecht zegt alleen dat
het kennen idealen heeft na te streven ; en dit is een stelling. die niet alleen met
het Christendom valt te verbinden, maar er rechtstreeks uit voortvloeit. Het kennen
is toch in z'n benadering uiting van de activiteit der ziel, en bij elke daad heeft de
Christen toch niet alleen te gehoorzamen aan norm of goddelijke wet, maar moet
hem daarbij voor oogen staan 't ideaal. (Vergel. „de voorgestelde volkomenheid",
Heidelb. Catech. antw. 115). De wortel van „dee" hangt samen met „zien" en meer
dan dit ,zien" van het doel -- het adaequaat begrip wordt alleen gezien als doel,
als richtinggevend, niet zooals de Scholastiek vaak meende in z'n absoluut bepaalden
inhoud -- bedoelt het woord hier niet in de uitdrukking „kentheoretisch idealisme".
Legt men den nadruk op 't intuïtief karakter van dit zien dan kan men beter spreken
van intuitionisme, maar bedoelt daarmee dan natuurlijk iets anders dan de intuïtie
bij HUSSERL en BERGSON. Die bij HUSSERL is zuiver formalistisch : het ideaal is het
eenige dat intuïtief wordt geschouwd. Daarentegen moet het metaphysisch realisme
leerera, dat er niet alleen een intuïtie is op meta-logisch terrein, maar dat ze ook een
belangrijke rol speelt op meta-ethisch en meta-physisch gebied. In de realistische
opvatting stem 'k dus met BERGSON in, maar heb tegen zijn intuitie-„begrip” (?) dit
bezwaar, dat het even beperkt is als zijn realisme, m. a. w. dat ze alleen metaphysische
(bovendien uitsluitend vitalistische) geen meta-logische en meta-ethische waarde bezit.
Terwijl de intuïtie in den hier verdedigden zin het vaste doel van verre aanschouwt
(op meta-logisch terrein natuurlijk alleen als zuiver geldend) en bij den reiziger
daardoor de activiteit verhoogt, erkent BERGSON geen doel, dus ook geen rustend
doel. Er is slechts 't voorbij glijden van den levensstroom. Ziet men nu het zielsproces
daarin opgenomen, dan is de consequentie, dat men zich lijdelijk door wat wordt laat
meesleepen. Ziet men het zielsproces daarin opgenomen maar als voorste moment
(gelijkt dit dus op de eerst komende golven, die niet slechts worden voortgestuwd,
maar ook de bedding moeten uithollen) dan is 't gevolg een niet-genormeerde, revolutionaire activiteit, een echte daden-wellust. Zonder mystiek komt de logica niet uit,
maar christelijke, formalistische en romantische mystiek gaan ook op logisch terrein
uiteen.
2) Tot de formalisten behooren alle rationalisten, maar ook de empiristen voorzoover
ze rationalistische idealen hebbende, toch deze onbereikbaar achtten, omdat ze 't er
voor hielden, dat de kennis niet boven de zintuigelijke gewaarwording kon uitkomen.
-

82
keninhouden. Het verarmt het zijn tot denken, doch 't kan daarbij verschillende wegen gaan.
Het kan de rust van de objectieve logische sphaer overdragen op de
subjectieve: elke onderscheiding heeft dan eeuwige waarde. Aan de twee
menschen, die 'k meende te kunnen onderscheiden, hoewel 'k slechts
één en denzelfden persoon op verschillende tijden ontmoette, beantwoordt
in de werkelijkheid ook een tweeheid : 'k mis op dit standpunt het recht
om deze tweeheid op te vatten als een onderscheiding slechts van rela+
ties, niet van wezens, want 't zijn is dan gelijk aan 't denken ; 'k moet
hier dus spreke van twee menschen en heb logisch nooit het recht die
tweeheid op te heffen al zal 'k gemakshalve met practisch oogmerk
natuurlijk wel van één persoon spreken. Dat was het standpunt van de
S t o a.
Het kan echter ook, hoewel de rust van de objevtieve logische sphaer
overdragende op de subjectieve, toch een open oog hebben voor de
beweging in den stroom van gewaarwordingen, aandoeningen, driften,
enz. Maar is dan krachtens eigen standpunt gedoemd dit alles voor schijn
te houden, die de rustende denkwerkelijkheid overstroomt. Zoo verkrijgt
het Rationalisme bijv. bij de E 1 e a t e n en S p i n o z a een mystieken
inslag.
In z'n nieuweren vorm heeft deze richting getoond meer oog te krijgen
voor het eigenaardig karakter van de logische wet in onderscheiding van
de natuurwet. Deze onderscheiding zelf is natuurlijk juist. Want onder
logische wet verstaat men toch iets anders dan de wet van ons feitelijk
denken of de uitdrukking van een regelmatig resultaat in het psychisch
verloop van het denkproces (associatiewetten bijv.) ; de logica is de.
ethiek van 't psychisch denken. En de wetten der logica staan innerlijk
evenver van de associa-tiewetten af als het achtste gebod van -de werking
der motieven, die een mensch bij een verzoeking er toe brengen 't begeerde voorwerp te laten liggen of weg te nemen.
Het rationalisme kan dezen aard van de denkwetten erkennen, maar
niet als eigen aard, onderscheiden van dien der natuurwetten. Want zijn
is hier immers in denken opgegaan ; buiten het denken bestaat niets en dus
kan 'k aan dat niets ook geen objectieve verschillen constateeren.
In m'n dissertatie „De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt", Amsterdam,.
Van Soest, 1918 -- die 'k hier wel even mag aanhalen, daar 't om een correctie te
doen is, — heb 'k nog de oude tegenstelling : empirisme en rationalisme (= formalisme)
voor de indeeling der groepen gebezigd, maar daardoor werd het begripsveld van
„formalist" eenerzijds te eng en kon 'k anderzijds de romantiek, hoewel 'k haar als
universeel intuitionisme bestreed, geen recht laten wedervaren.
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Zoo .zien we dan in de negentiende eeuw deze richting, ?toewel getrouw
aan haar beginsel, optreden in den bijzonderen vorm van geldingsphilosophie : ook de natuurwetten zijn normen (voor ons denken als 't
eenig bestaande). Deze schakeering vindt men consequent alleen bij de
M a r b u r g e r s. Wat niet gedacht wordt bestaat niet ; buiten 't denken
is niet meer iets als een „bloot feit" waarop dat denken zich werpt, maar
het feit ontstaat eerst doordat het denkprobleem wordt; z6o verstaat men
de bij die groep gangbare uitdrukking : het denken schept het object uit
het niets. Men kan de betrekkelijke juistheid daarvan toegeven door te
erkennen dat het denken het object niet als bestaande, maar als object
van denken niet „uit het niets" in 't algemeen, maar uit 't „logische (wel
te onderscheiden van het meta-logische !) niets" „schept", d.w.z. zoolang
't denken niet verwonderend een feit tot probleem maakt is het nog geen
denkprobleem, want een denkprobleem bestaat natuurlijk alleen voor 't
denken en ontstaat eerst als denkprobleem wanneer het denken er zich
op richt. Maar de M a r b u r g e r s bedoelen hun „scheppingsverhaal" niet
als betrekkelijk, als alleen-geldig voor den logischen kring, neen : buiten
het logische bestaat niets, dus is : probleemstelling schepping. 1
De minder zuivere vormen der geldings-philisophie in de andere peokantische scholen kan 'k hier terzijde laten. De F r e i b u r g e r en
G ó t t i n g e r groepen wijken in voorname punten belangrijk van de
M a r b u r g e r s af, zonder evenwel principieel te breken met de eenzijdige belangstelling voor het denken : men handelt slechts over de vormen
der kennis en verwaarloost het object.
)

Het kentheoretisch monisme openbaarde zich echter ook steeds in anderen vorm n.l. als materieel monisme 2 ) het denken werd opgeofferd
aan het zijn. Daardoor zag men het denken slechts als zijnde, niet als
waarde. De denkwetten worden hier natuurwetten.
Deze, op de materie (niet in den zin van stof tegenover geest, maar
van inhoud tegenover vorm) gerichte wijsbegeerte mag den naam van wereldbeschouwing dragen, waarvan het formalisme meest afstand doet,
hoewel men ook hier, zooals we zagen, wel degelijk met monistische
grondstellingen had te maken. Deze wereldbeschouwing kan weer verschillende schakeeringen vertoonen. Ze kan zeer naïef, zonder zich te
bezinrsen op de beteekenis van begrippen als „bewustzijn", „atoom",
:

1) Ook 't denken zelf „bestaat" niet voor het in de „denkpsychologie", dus in de
wetenschap tot probleem wordt.
2) Natuurlijk goed te onderscheiden van het materialisme, dat metaphysische be•
teekenis heeft.
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„natuurwet" enz. zich als materialisme in metaphysisclhen zin openbaren.
De eenige materie ( inhoud) is de stof, ook de ziel is stof en het bewustzijn is een stoftrilling.
Omgekeerd kan ook de ziel als 't oorspronkelijke worden gedacht, als
de eenige materie ( inhoud) van ons weten, als de eene „psychische
natuur" en de denkwetten zullen dan een onderdeel vormen van de
wetten in welke 't feitelijk psychisch gebeuren is geformuleerd: hier is de
plaats van het psychologisme.
En eindelijk . kan de materie, in den zin van „inhoud" waarvoor men
alleen belangstelling heeft met veronachtzaming van alle studie aangaande den vorm van 't denk-en, ook iets zijn dat boven de tegenstelling
van stof en geest is verheven. Al deze opvattingen van den inhoud hebben
echter dit gemeen, dat de rust van de meta-logische sphaer verdwijnt
voor de beweging in den zijnskring. Naïef realistisch zou men 't
unnen uitdrukken: aan elke heterothese in de psychisch-logische sphaer
beantwoordt een heterologie. Doch dit is dualistisch gedacht : juister
moet 't dan ook heeten : alle heterologie is heterothese.
De heterothese als aan verandering onderhevig wordt dus ingedragen
in de meta-logische sphaer. 't Materialisme vat de ideeën op als trillende
voorstellingsbeelden, 't psychologisme ziet in de normen niet meer dan
psychische veranderlijke verschijnselen en de romantische metaphys ica
van Heg e 1 draagt de dialectiek van 't feitelijke denken in de begripswereld zelf in. Het meta-logische beweegt zich zelf op psychische wijze,
die H e g e 1 evenwel, anders dan de psychologisten, altijd logisch bepaald acht.

zoo

-

Wil men zich de drie hoofdstellingen op kentheoretisch gebied door
beelden verduidelijken, dan kan men dit het beste doen door bij het
r e a 1 i s m e te denken aan den kegel. De spits is 't adaequate begrip 1
die het menschelijk denken door benadering heeft te bereiken.
Deze benadering gaat in de richting van de kegelspits en volgt daarbij
een spiraallijn, die men zich steeds dunner kan denken als zich om den
mantel van den kegel windend ; dat dit adaequaat begrip het einddoel is
)

i ) Dit beeld gaat alleen op bij de begripsbepaling : de begrips- inhoud kan zijn zoowel
individueel als generaal, bijv. de causale relatie, en bij de bepaling van den omvang
van het begrips•veld is dan ook hypothetische generaliseering, juister onderscheiding,
en veel meer aan de orde ; verzoening van tegenstellingen is dus niet het een en al,
allerminst voor de toegepaste logica. Over het beeld van den kegel, zie ook : Mr. W.
ZEVENBERGEN, Leemten in de wet, Rede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Amsterdam, H. A. v. Bottenburg,
1920, pag. 26 noot 9.
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van ons kennend streven weten we door geloof 1 ) vermoedend schouwen
we reeds intuïtief dit eindpunt als in 't verlengde van de spiraalbeweging
liggend, als de voorgestelde volmaaktheid op 't gebied van ons kennen.
Zoo behoudt het adaequaat begrip de rust van de metalogische sphaer
en behoeven we toch niet de toevlucht te nemen tot een lijdelijk schouwen
zonder meer, zooals men dat bijv. bij D r i e s c h 2 die trouwens als
leerling van H u ss e r 1 in logicis formalist blijft) aantreft.
Het psychische denken kan in gehoorzaamheid aan de logische normen
langs de spiraallijn actief voortschrijden in de richting van het doel.
De snelheid welke het denken heeft kan natuurlijk zeer ongelijkmatig
gedacht ; de hetero-these gaat daarbij soms den weg der dialectiek : door
de tegenstellingen heen. Deze plaatsen het denken voor moeilijkheden, die
hel echter weer alleen in gehoorzaamheid aan de logische normen weet op
te lossen. Zoo stelt bijv. het denken eerst vast, dat de beweging alleen mogelijk is wanneer er iets is, dat blijft en toch ook niet blijft ; later lost het
deze moeilijkheden op door -de onderscheidingen „wezen" en ,,relatie":
't wezen blijft gelijk, de ruimtelijk-tijdelijke relatie ten opzichte van andere lichamen verandert. De bezwaren blijken tegenstellingen die verbonden kunnen worden door te onderscheiden in opzicht . enz. ; niet
„tegenstrijdigheden in éénen." 3
Het f o r m a l i s m e moet het kenproces echter anders uitbeelden. Het
denken is scheppend, het object is niets anders dan denkobject. En de
dialectiek van het denken bepaalt den groei van het denkobject. Hier is
geen sprake van benadering ; slechts van een kenproces, een voortschrijden zonder doel. Toch met een bepaalde richting door steeds verdere
analyseering. Het beeld is hier de boom, die z'n oorspronkelijke eenheid
in het zaad (de probleemstelling) steeds verder splitst in luizende_ twijgen
en toch hoofdzakelijk in één richting groeit. Zoolang de denkkracht niet
bezwijkt kan men immer verder analyseeren. 4 ) En dat procesmatige
;

)

(

)

c

') Zie voor de onderscheiding van weten door geloof en weten door kennis, Dr.
A. KUYPER, Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid II, Kampen, J. H. Kok, 1909,

pag. 76 v.v.
2) H. DRIESCH, Wissen und Denken, Ein Prolegomenon zu aller Philosophie,
Leipzig, Em. Reinicke, 1919, passim.
3) Zie Dr. J. CLAY, De dialectiek en de leer van de tegenstrijdigheid bij Hegel en
Bolland, Vereen. Drukkerijen Eikelenboom en Timmer, Bloemendaal z. j. (Juni 1919).
Hij onderscheidt echter m. i. niet genoeg het verschillende geldingsgebied der logische
normen : vergel. het derde stuk van dit artikel, in het volgend nummer.
4 ) De „idee" bedoelt hier dan ook uitsluitend een richting te geven, geen einddoel
te bepalen ; men herkent hier licht de romantische zucht „zu wandern ohne Ruh"',
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hangt niet slechts de zich in den tijd ontwikkelende wetenschap aan,
maar blijft als niet-tijdelijk proces de maatstaf voor het tijdelijke. De geteekende boom typeert in zijn splitsing dit proces ; in zijn rust ten opzichte van een in de werkelijkheid groeiende - plant typeert hij het boventijdelijke van het logisch proces, dat dus logisch tot in 't oneindige mogelijk is.
Het kentheoretisch materieele monisme, dat denken alleen als zijn
opvat kan eigenlijk niet spreken van een afzonderlijk kenproces; denken
is hier niet een zielsfunctie, die haar hooge waarde verkrijgt door de
innerlijke verwantschap van de subjectieve rede in den mensch met de
objectieve redelijkheid die in de wereld wordt aangenomen (omdat God
haar daarin gelegd heeft) maar een onderdeel van het wereldproces.
Volgens H e g e 1 verloopt dit wereldproces dan zoo, dat het in zich zelf
terugkeert : de rede stort zich uit in de natuur, deze „slaat om" in den
geest, vervolgens is het eind van den geest weer 't begin van de rede.
Maar langs dezen cirkelomtrek beweegt de stroom zich in de zig-zag lijn
van het dialectisch proces. Men zou zich het tegelijk . dialectisch
voortgaande en in zichzelf terugkeerende wereldproces dus het
best kunnen symboliseeren door een kartelende hoepelboog. Benadering
noch analyse vindt men hier ; en de hoekpunten waar de zig-zag-lijn zich
ombuigt zijn niet meer tegenstellingen die door het denken zijn te harmonieeren door het invoeren van nieuwe gezichtspunten, ook geen correlata, waarvan 't eene begrip niet te denken is zonder dat men z'n
tegengestelde denkt (bijv. Noord en Zuid), maar werkelijke tegenstrijdiglieden, die logisch niet zijn te verbinden, maar die het wereldproces als
onverzoende momenten in zich opneemt.
De laatste beschouwing nu is ook die van B o l f a n d. H e g e 1 had
nog; nu en dan de waarde der dialectiek streng beperkt tot den methodischen ' thesis-anti thesis _gang voor de oplossing van tegenstellingen en
synthesis
zocht soms in de synthese een speculatief moment, bijv. van het
ding dat als met-zichzelf-identisch tegengestelde praedicaten in zich kan
vereenigen door een verschil in ruimte (aan deze zijde is de bol zwart,
aan de andere zijde geel) of tijd (het kameleon was eerst groen, daarna
rood). Over de werkelijke tegenstrijdigheid schijnt H e g e 1 zich eigen-

't Ideaal in den zin waarin ik erover sprak (zie boven, pg. 4 en 5) omvat ten eerste
't einddoel als rustpunt en eerst in de tweede plaats het betrekken van dit rustpunt
op 't bewegende denken waardoor 't richting-bepalenden zin krijgt. Deze tweede
beteekenis is ongeveer gelijk aan den geheelen zin van „idee" bij de Neo-Kantianen.
Voor wat ik boven in realistischen zin „idee" noemde, heeft 't monisme geen woord,
omdat het 't bestaan van deze idee (de Godsgedachte) niet kan toegeven.
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lijk nergens volkomen duidelijk te hebben uitgelaten. 1 ) B o 11 a n d daarentegen droomt er van.
Nu kunnen we ten opzichte van de dialectische methode zelf tweeerlei
opmerken:
Ten eerste, dat ze niet z66 algemeen geldig is als de Hegelianen wel
meenen 2 ) ; om nu maar één voornaam bezwaar te noemen, dat direct van
beteekenis is voor de beoordeeling van dit boek voor de Lagere School:
het denken van het kind volgt zeker niet den dialectischen gang.
Ten tweede, dat de werkelijke tegenstrijdigheid...... niet bestaanbaar is met de Hegelsche wijsbegeerte zelf. Want men moge nu uitgaan
van een zelfbeweging van 't begrip, deze beweging moet toch in den
mensch bewust worden, wil men er zoo positief van kunnen spreken als
,men doet. Maar deze bewustwording moet toch verloopen naar de wetten van het leven. Doch van dat leven zelf heeft men nu een beeld, n.l.
het beeld van den stroom. We staan dus voor 't wonderlijk resultaat dat
een druppel in dien stroom (mijn bewustzijn) niet slechts in den stroom
wordt voortgestuwd, maar ook zich een beeld kan vormen van heel den
stroom, terwijl de dualistische oplossing van dit probleem (dat het bewustzijn meer is dan een feit, n.l. een functie die 't gegevene ordent, naar
een ordeningsprinciep dat ook in de wereld werkt) hier uitgesloten is.
Het hoofdbezwaar is daarmee nogmaals van een andere zijde benaderd, maar blijft toch in wezen gelijk : de verandering, de tijd is in de
metalogische sphaer ingevoerd : wat alleen waar is voor het psychische
denken dat den tempel der waarheid op den weg der logica nadert,
is hier op den tempel zelf overgebracht.

's-Gravenpage, Juli 1921.

Dr. D. H. Th. VOLLENHOVEN.

(Wordt vervolgd).

a. w. pag. 15.
Zie boven, pag. 8, noot 1.

l j CLAY
2)

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Gelooven en Opvoeden. Een woord naar aanleiding van de nieuwe
richting in de paedagogiek, door J. van Andel.
De boventitel van ;deze bijdrage „Voor Onderwijs en Opvoeding", de
laatst verschenen uitgave van het Gereformeerd Schoolverband doet
geheel iets anders verwachten, -dan wat het geschrift geeft. Men zou,
afgaande opdien titel, meenen dat de bedoeling van den schrijver is,
'te handelen zoowel over gelooven als over opvoeden en deze beide
dan te bezien in hun samenhang en wisselwerking. Doch over gelooven
wordt uitsluitend gesproken op de allerlaatste bladzijde en wel naar
aanleiding van Montessori's geloof in haar opvoedingsidealen, en
Kerschensteiner en Dewey's geloof in „de activiteit als het middelpunt
van de onderwijsconcentratie", terwijl het geschrift eindigt met de woorden : „alle dingen, ook de methode van Montessori en de school van
Kerschensteiner kunnen medewerken ten goede, dengenen, die gelooven."
Wij kunnen niet nalaten onze bevreemding er -over uit ite spreken, dat
-deze slotbla}dzijde den schrijver genoopt heeft tot de keuze van zijn
boventitel en nog meer, dat hij de genoemde opvoedkundigen niet alleen
waardig keurt als geloofshelden ons ten voorbeeld te worden gesteld,
maar ook hun werk ter bestudeering aanbeveelt als kunnende medewerken ten goede, dengenen, die gelooven. Deze door-eenmenging van
algemeene en particuliere genade, van natuurlijk geloof en Christelijk
geloof, van menschelijk streven en kunnen en Gods voorzienig bestel
doet onzes inziens aan de bedoeling van den schrijver geen goed.
Deze bedoeling toch is, blijkens den ondertitel, de nieuwe richting
in de paedagogiek, zooais die door Montessori, Kerschensteiner en
Dewey, elk op hunne wijze, worden aangegeven, onder de aandacht te
brengen van. -de leden van Gereformeerd Schoolverband en van de
lezers der uitgaven van deze vereen>iging. Deze bedoeling nu achten wij
alleszins prijzenswaardig. De gaven, die God in Zijn algemeene genade
schenkt, mogen wij niet veronachtzamen. Dat mogen wij op geen enkel
gebied, ook niet op -dat -der wetenschappelijke paedagogiek. Hebben -de
Israëlieten zelfs niet het gouden vaatwerk, ;dat zij van de Egyptenaren
hadden ontvangen, gebruikt voor den heiligen dienst in den tabernakel?
Bij het geestelijk vaatwerk echter, dat wij in den dienst der Christelijke opvoeding willen gebruiken, hebben wij evenwel op onze hoede te
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zijn, dat wij niet voor edel metaal aanzien, wat achteraf zou blijken van
onedele samenstelling te zijn.
Ten einde met te moeer succes -de nieuwe richting in de paedagogiek te
kunnen aanbevelen, stelt de heer Van Andel, optredend als paedagogisch
geneesheer eerst de diagnose vast omtrent de kwaal, waaraan onze
zoo kranke schoolopvoeding lijdt. Daartoe neemt hij zelfs „de loupe"
ter hand, ten einde des te nauwkeuriger ons zoo lijdend schoolsysteem
te kunnen bezien. De kwaal is gecompliceerd. Vooreerst: geen continuïteit, maar telkens overgang: van het gezin in de school, van -de
eene klasse in de andere, van de lagere school naar de middelbare, van
de middelbare naar -de universiteit. 't Is inderdaad treurig zulk een
gemis aan continuïteit ! Kon het gezin nu maar tevens dienst doen als
lagere, middelbare en hoogeschool, dan waren we van al die overgangen
af en had men in 't gezin de geheele opleiding tot en met de universiteit
compleet.
Een tweede ziekteverschijnsel: „tusschen leerling en onderwijzer bestaat een zekere animositeit en dat als een niet zeldzaam verschijnsel."
Nooit veel van gemerkt bij een goed onderwijzer, merk ik op.
Een derde symptoom: „de leerlingen zijn op school zoo passief, zoo
weinig actief." Mij dunkt, -dat hangt van den onderwijzer af.
Een vierde kwaad: „de veelweterij en in verband hiermee, de voor
allen zelfde leerstof." Hier valt over te praten.
Zoo laboreert -dus ons opvoedingssysteem aan allerlei kwalen. Het
treurigst is, -dat ze van zoo ouden datum zijn. De remediën, aanbevolen
door ,,schitterende paedagogen als Komensky, Rousseau, Pestalozzi,
Fröbel", ze brachten geen. baat.
De „fundamenteele fout, die telkens over 't hoofd werd gezien" (blz. 4),
is thans gelukkig ontdekt en :de heer Van Andel wijst ze ons aan.
Wie zijn het die „door een nieuwe opvoeding den nieuwen tijd een
hoopvoller uitzicht willen schenken"?, (blz. 5). Het zijn: Montessori,
Kerschensteiner en Dewey. Wat was de „fundamenteele fout", alle
eeuwen door? ,,Vergeten is, dat alle (kinderen) hadden een eigen aanleg,
een eigen persoonlijkheid" (blz. 5). Wat is de remedie? „De nieuwe
gemeenschap groeie door de eigen ontwikkeling van het individu. Zoo
is de leuze van onzen tijd."
Hoe moet dit geneesmiddel worden toegepast?
„Niet door het opleggen van een -dwang, door het aanleggen van een
band, voede men het kind op, maar men kan het kind alleen schenken,
wat het behoeft, -door nauwkeurig toe te zien op de zich openbarende
behoefte van het kind." (blz. 9). In een noot wordt ons dit duidelijk
,

,
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gemaakt door te verwijzen naar de voeding. „Met de voeding van het
kind is het immers ook zoo. Hoeveel ouders hebben niet hun eigen
kind groote schade gedaan, door het kind niet te voeden naar zijn
behoefte, maar door het te geven, wat zij meenden, dat het kind noo,dig
had."
Nu heb ik eiken dag elf kinderen aan mijn tafel, die variëeren tusschen
den leeftijd van 4 en 24 jaar. Ze eten echter alle precies hetzelfde, al
is het niet in -dezelfde hoeveelheid. Voor niemand kookt moeder een
afzonderlijk potje, tenzij dat er een ziek is.
Als de voeding tot voorbeeld moet dienen, zou het er voor pleiten,
om ook in de school allen hetzelfde menu voor te zetten, behalve aan
de zieken, d. i. de abnormalen.
Oppassen moeten wij, dat wij niet al te spoedig: heureka ! roepen en
gaan meenen, dat met Montessori, Kerschensteiner en Dewey -de
schoolopvoeding gered is. Het zou kunnen blijken, dat wij het Trojaansche paard -de school hadden binnengehaald. Men zie het onderstaande
uit het Montessori-orgaan.
Nu er een Christelijke Montessori- (Kerschensteiner? Dewey?)
studie-vereeniging is, is er alle hoop, dat ede groote problemen, door
deze paedagogen aan de orde gesteld, rustig zullen worden onder de
oogen gezien, waarmede wij niet bedoelen -te zeggers, dat zonder deze
vereeeniging dit niet het geval zou geweest zijn.
Zoo b.v.. ook het probleem, hoe men volgens Montessori een regelmatig voortschrijdend onderwijssysteem verkrijgt. Als Montessori beschrijft: „hoe de eerste klasse moet worden ingericht", dan verbetert
Van Andel haar met de opmerking: „blijkbaar is Montessori hier in
haar gedachtenwereld nog niet verlost van de klasse-indeeling." Moeten
volgens hem dan op de Montessori-school de leerlingen, die pas aankomen en die, welke een, twee, drie, vier, vijf, zes jaar de school hebben
bezocht alle in dezelfde klasse plaats nemen? Het schijnt ons toe. dat
de heer Van Andel hier is „plus Montessorianiste que Montessori."
A.

S.

Dr. A. H. BLAAUW „Over opvoeding, overlading en onderwijs."

„Opvoeding is geen aangeleerde opvoedkunde".
......,,Niets is verkeerder dan het voorschrijven of het algemeen als
juist aanvaarden van bepaalde opvoedingsprincipes, waarin onze tijd
zoo bijzonder sterk is. Ieder opvoeder moet in de eerste plaats een
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methode van opvoeding verwerven, in het gezin en voor de klasse, -dte
past bij ziJn karakter, bij zijn persoonlijkheid. Dat is zijn kracht, en dat
is -een eerste voorwaarde voor zijn welslagen. Niets toch wordt (vaak
onbewust) zoo snel gevoeld of gesignaleerd door de jeugd, vooral in
een klasse, dan -de toepassing van aangeleerde methoden, -die niet passen
in het kader van den aard, van dde persoonlijkheid van den opvoeder." Enz.

„Overlading".
„Er wordt van de zijde van leeraren, opvoeders en wetgever in onzen
tijd bijzonder veel gedaan voor deze jeugd om hun het schoolleven, het
onderricht aangenamer en meer levend te maken, en dat is een gelukkig
verschijnsel en een groote vooruitgang op vele scholen in vergelijking
met hetgeen wij zelf op dien leeftijd ontvangen. Er is ook een krachtig
streven om de eischen van examens te verlichten en maatregelen te
treffen tegen de onderwijs-overlading der jeugd. Op deze overlading
van de kinderen is van jaar tot jaar sterker gewezen van -de zijde der
ouders, er over geroepen door de klachten der leerlingen zelf. Te veel
huiswerk, de dalende rapporten, het zeldzamer worden van leerlingen
zonder onvoldoenden, het is alles een gevolg van overlading. Van onderwijs-overlading natuurlijk, en het onderwijs moet dus gemakkelijker,
geringer van omvang worden, een deel der vakken geschonken, thet
examen verlicht worden.
Er is veel schoons in dit streven, maar het is heelemaal niet waar,
dat de psychische overlading van onze jeugd een onderwijs-overlading
is. Want 20-30 jaar geleden hadden wij volstrekt niet minder werk,
minder vakken, minder strenge eischen of lichter examens, en de school"
inrichting was toen zeker minder afwisselend en opgewekt. Maar de
psychische overlading is het gevolg van het moderne leven, waartegen
veel ouders hun kinderen niet kunnen of durven beschermen, een gevolg
van alle extra belangen, alle afleidingen en alle clubs die de kinderen
voor zich opeischen. En al deze dingen rooven tijd en absorbeeren door
hun drukke veelsoortigheid veel energie en geschiktheid tot werk in den
overblijvenden tijd op school en thuis. Als dan vermoeienis optreedt,
hoofdpijn, de les er niet in kunnen krijgen, zwaar-onvoldoende proefwerken, dan klaagt een leerling en met hem de ouders wel over zijn
werk, de overlading, de veel te hooge eischen. Een kind zal de oorzaak
daarvan nooit schuiven op te veel pretjes en ouders zoeken bij voorkeur
de schuld bij de onbillijke leeraren en niet bij zichzelf. En -daar -de gezinsopvoeding niet door wetten of besluiten is te veranderen, maar de onderwijseischen wel, zoo wijkt -en plooit zich het onderwijs." Enz.
:
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Het bovengenoemde geschrift is nummer vier van een serie brochures,
die samen een geheel vormen. De schrijver verklaart den samenhang
van deze reeks aldus : „Uitgaande van een physiologischen grondslag,
waarin de physisch-chemische bouwsteenen zijn aan te wijzen, zal
achtereenvolgens gehandeld woeden over : Gevoeligheid en psychische
eigenschappen; over den grondslag van goed en kwaad; over het evenwicht der tegenstrijdigheden en den bouw van ons karakter (I en II) ;
over maatschappelijk evenwicht en de socialisatie van de opleiding;
eenzijdige opvattingen inzake opvoeding en onderwijs ; de waarde van
het individueelë niet tegenover, maar in het sociale (III en IV) ; over
het Almacht-geloof in de oorlogsjaren ; de godsdienstige keuze van
Almacht of Bouwmeester ; het wezen van het goede en het kwade; beer
geloof bij deze werkelijkheidsaanvaar-d nng."
Uit het bovenstaande blijkt wel, -dat het uitgangspunt van den schrijver
en de grondslag, waarop zijn opvoedkundige denkbeelden rusten, de
onze niet zijn. Niettemin komen in het bovenvermelde vierde stuk
velerlei gedachten en opmerkingen voor, waarmede wij volkomen instemmen.
-

UIT ,.MONTESSORI-OPVOEDING ".
In het laatst verschenen nummer van het orgaan der Nederlandsche
Montessori-vereeniging komt voor de , eerste - lezing, gehouden door
Dr. Montessori op 5 April j.l. voor den opleidingscursus te Londen."
't Is een dictaat door een der cursisten afgestaan ter plaatsing in het
orgaan endoor de Redactie aanvaard en geplaatst onder den boven
aasgehaalden titel. Wij hebben dus hierin de meest recente gedachten
van Montessori. Nu komt het ons voor, dat men Montessori moet nemen,
zooals zij zich zelf geeft. Er bestaat veel neiging Montessori om te
vormen naar het beeld, dat men zich zelf het liefst van haar maakt.
De bolsjewiken hebben een communistische, de liberalen een vrijzinnige,
de Roomschen een Katholieke Montessori. Ieder interpreteert Montessori naar eigen inzicht. Stemt de echte Montessori niet met dit inzicht
overeen, dan is zij „in haar gedachtenwereld nog niet verlost van"
hetgeen men in strijd acht met haar eigen beginselen. Wij geven nu
aan Montessori zelf het woord:
„In deze dagen zoekt de heele menschheid naar hare bevrijding,
maar 't meest heeft het kind die van noode, omdat het noch protesteeren kan., noch zelf de goede wegen kan aangeven. Allen, die nu
volwassen zijn, hebben die beslaglegging op hun vrijheid in hun jeugd
ondergaan. Bij het zoeken naar vrijheid voor het kind komen aan 't licht,
alle vormen van vrijheid voor menschen. De paedagogische bevrijding
van het kind illustreert duidelijk alle vormen van de bevrijding der
menschheid. Om dit te bereiken moet men de diepe waarheid treffen,
die verborgen ligt aan de basis van het leven.
Het blijkt, dat de bevrijding van de menschen veel zorg vereischt
en veel meer, dan daar nu aan besteed wordt. Om het kind te bevrijden is het noodig, een betere wereld te scheppen, dan er nu is.
Fijn onderzoekingswerk is noodig, om dat te geven, wat noodzakelijk
is, voor de opvoeding.
Vrijheid bestaat niet in het verbieden van bonden, maar in 't scheppen
van een nieuwen levensvorm. En dus, als we 't kind vrij laten rondloopen, en de onderwijzer in een hoek gaat zitten, is dat niet de oplossing. En dit is al bewezen, waar dit zoo verkeerd begrepen was.
Het feit, dat er nog kinderen in slavernij gehouden worden door een
bank of door een onderwijzer, doet een nieuwe school eischen. Elk onder;
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deel van deze nieuwe school moet bestudeerd worden, om haar geschikt te
doen zijn -voor de eischen van een menschelijke ziel. Er is niet alleen
een nieuwe paedagogische methode noodig, maar er moet een nieuwe
wetenschap geboren worden.
Niet alleen wordt het kind bevrijd van den druk van den volwassene,
maar het krijgt bovendien heel andere eigenschappen : discipline
liefde tot werken en volharding in werk, dat
sterkte van karakter
in overeenstemming is met de wetten van zijn natuur. En dit geeft ons
de belofte van een nieuwe menschheid, die zal zijn sterker, werkzamer
en zekerder van zichzelf. Van zoo'n kind is een sterk mensch te verdie sterke mensch, die, wanneer hij vrij is, zooveel meer
wachten
werkt, dan wanneer hij in slavernij is en die daardoor wordt. een
van redelijkmeester in beheersching, een mensch met sterke kracht
held en onderzoekingsvermogen. En die is noodig in onze dagen."
Hier eindigen wij de aanhaling. De cursiveering is van ons en wijst
de plaatsen aan, waarbij wij onder de lezing een streep hebben gezet.
Veel commentaar is niet noodig. Men lette slechts eens op deze cirkelredeneering: „Om het kind te bevrijden, is het noodig een betere wereld
te scheppen dan er nu is." Dus eerst een betere wereld, dan wordt
ook het kind bevrijd. Wordt het kind bevrijd van den druk van den
volwassene, dan „geeft dit ons de belofte van een nieuwe menschheid."
Dus eerst het kind bevrijden, dan komt de betere wereld van zelf.
Hieruit valt onzes inziens te concludeeren: de betere wereld van Montessori komt er nooit, zoo lang het kind niet zijn eigen moeder kan
voortbrengen. S.

UIT KINDERMOND.
'n Knaapje van 4 jaar zit bij een oudere zuster in die kamer te spelen
met z'n verzameling diertjes.
Z'n oudste broer is kort geleden naar Indië vertrokken en daarom
heeft hij wel eens over „zwartjes" hooren spreken.
In diep gepeins verzonken, richt hij eindelijk het kleine kopje op en
met vragende oogen zegt hij eindelijk : „Zeg, Jans, zijn de dieren in
Indië ook zwart?"

AAN DE LEDEN VAN DE VEREENIGING
VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK
Gelijk bekend is, steeg het ledental onzer Vereeniging in korten tijd
tot pl.m. 2000.
En nog dagelijks geven zich nieuwe leden op. Het verheugt ons, dat
de belangstelling in de Paedagogiek toeneemt en dat velen zich overtuigd houden, dat ons Chr. onderwijs den eerepalm zal wegdragen als
het degelijke studie kan paren aan principieele overtuiging.
Blijkens -de Algemeene Ledenvergadering en brieven van verschillende
leden voldoet het Paed. Tijdschrift nog niet aan aller verwachting.
Volgens sommigen is het nog te populair, volgens anderen nog te
wetenschappelijk, ja een enkele bedankte weer als lid, „omdat het boven
zijn begrip ging."
Daaruit maken wij op, dat voorloopig de ingeslagen weg de beste is,
al hopen wij, dat het P. T. meer en meer degelijke wetenschappelijke
studie zal geven. Dit was ook -de wensch van -de Algemeene Ledenvergadering van dit jaar, waar aan gedrongen werd op hoogere contributie,
opdat de medewerkers behoorlijk gehonoreerd zich beter zouden kunnen
geven.
Nuhebben wij de belangrijke stijging van het ledenaantal vooral te
danken aan de lage contributie, waardoor we op eiken jaargang van
het P. T. f 1.50 meesten toeleggen.
Het reservefonds daarvoor is nu geheel opgeteerd, z-opdat wij genoodzaakt zijn de contributie te verhoogen voor -dit jaar, daar te weinig
leden vrijwillig die contributie verhoogden.
Het bestuur besloot de contributie niet te brengen op .f 10.—, zooals
op de Algem. Vergadering werd gewenscht maar op .f 3.50 voor dit
jaar. Mochten er zijn die dit niet kunnen betalen, dan worden zij verzocht
hun visitekaartje met volledige opgave van het adres aan den Secretaris
te zenden, Ds. R. Dijkstra, de Krim (0.), zij betalen dit jaar dan nog
.t' 2.50. In het begin van September worden de quitanties verzonden.
wie zich dan niet heeft opgegeven wordt geacht in de verho(oging toe
te stemmen, en zoo wordt niemand gedwongen.
Den leden, die reeds vooruit betaalden, voor een deel of geheel,
wordt verzocht dit per briefkaart aan den Secretaris te melden, om
,
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verwarring te voorkomen, met opgave van het bedrag, dat betaald is.
Gaarne zouden wij het Tijdschrift op een peil brengen, dat ieder zou
bevredigen.
Dit is eigenlijk alleen . te bereiken door er twee van te maken: een
streng wetenschappelijk en een populair, gelijk de R. Kath. dipt ook
hebben. Ook voor ons is 't mogelijk, als de leden op -den duur in staat
en genegen zullen zijn ƒ 10. contributie als minimum per jaar te willen
betalen.
Nu willen wij eerst probeeren, of ons Chr. onderwijs het eenige Paed.
Tijdschrift, dat 't oi 't oogenblik bezit, zal willen behouden en zal willen
onderhouden.
-

Het Bestuur besloot het Secretariaat te vereenigen met het Penningmeesterschap, om verwarring te voorkomen.
Met grooten dank aan den Penningmeester, den heer Knottnerus, voor
bewezen -diensten, droeg het Bestuur het Secretariaat-Penningmeesterschap op aan
Ds. R. Dijkstra te De Krim (0.),
daar de Penningmeester bezwaar had het Secretariaat over te nemen.
Men zende dus geen stukken meer aan den Heer Knottnerus, maar
alles aan den Secretaris-Penningmeester.

Het Bestuur:
Prof. H. BAVINCK, Voorzitter.
P. OOSTERLEE, Vice-Voorzitter.
Ds. R. DIJKSTRA, Secretaris, De Krim.
A. M. C. G. KNOTTNERUS, Penningm., Utrecht,
Maliesingel 67.
Dr. J. KOLKERT.
J. Th. R. SCHREUDER.
A. DANSE.

IN MEMORIAM.

Prof. Dr. HERMAN BAVINCK.
GEBOREN 13 DECEMBER 1854 EN OVERLEDEN 29 JULI 1921.

Met innige droefheid ontving de Redactie van het Paed. Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs de treurmare van het
overlijden van haar hooggeachten Mede-redacteur Prof. Dr. H.
Bavinck.
Ofschoon de tijding niet onverwacht ontvangen werd wegens
de hoogst ernstige krankheid, waaraan de nu in Zijn Heere en
Heiland ontslapene leed, toch greep het doodsbericht ons aan,
omdat het hier een hooggeliefd Man betrof. Immers van de oprichting van ons tijdschrift af mocht de Redactie van Prof. Bavinck
steeds een krachtige medewerking in raad en daad ervaren. in
moeilijke oogenblikken wist hij immer moed te geven, steun te
bieden en dat op een wijze, die steeds voor hem innam. Beminnelijk
door zijn grooten eenvoud, hartelijk in den omgang, helder in
zijn adviezen, hoogstaand als wetenschappelijk man, een meester
op 't gebied van psychologie en paedagogiek, was hij inzonderheid voor de Christelijke School in al haar vertakkingen een man
van groote bekwaamheid, die op dit gebied de grondslagen heeft
mogen leggen voor .de Christelijke Schoolopvoeding. Hoezeer
ging hem het Christelijk Onderwijs ter harte en hoe bevorderde
hij niet den band tusschen lager en hooger onderwijs. Op • eiken
paedagogischen Cursus voor het Christelijk Onderwijs was hij
de gewilde en bezielende docent, die de groote gave bezat om
de moeilijkste onderwerpen voor de cursisten op de eenvoudigste
wijze zoo te behandelen, dat allen onder de bekoring van zijn
kostelijk en wetenschappelijk en welsprekend woord kwamen.
Van hem ging zoo vaak een stimuleerenden invloed uit op zijn.
hoorders. Het was immer een genot onder zijn bezielende woorden
te mogen toeluisteren. Dit kwam zelfs uit in menig onderhoud,
dat de Redactie met hem mocht hebben.
Op te sommen al wat hij door woord en geschrift heeft mogen

doen voor de studie der paedagogiek, behoeven wij niet.
Allen, die eenigszins medeleven op dit terrein kennen zijn
kostelijke werken, die immer van zijn helderen en scherpzinnigen
geest getuigden en onder ons in eere zijn en blijven zullen. In
Prof. Bavinck verliest heel het onderwijs in al zijn geledingen
ontzaglijk veel en het Christelijk Onderwijs niet het minst. Hoe
spoorde hij ons immer aan tot meerdere studie. Hoe prikkelde
hij ons steeds tot grootere inspanning om het Christelijk Onderwijs op te heffen, te verdiepen en tot hooger bloei te brengen.
Dankbaar zullen wij zijn persoon en arbeid blijven gedenken.
Vergeten kunnen en mogen wij hem niet. Zonder hem zullen
wij voortaan onzen weg moeten gaan. Moge echter de herinnering
aan zijn bezielende en beminnelijke persoonlijkheid ons een
spoorslag zijn om in allen eenvoud, vol liefde en toewijding te
werken aan de taak, die door ons niet werd gezocht, doch onder
's Heeren voorzienig bestel ons werd opgelegd, opdat ook de
arbeid van den geliefden doode onder ons moge worden voortgezet en wij gaan mogen in het voetspoor, door hem, onzen
grooten leermeester op het terrein der psychologie en paedagogiek
aangewezen.
Trooste de Heere de bedroefde familie in dezen weg van
droefenis en rouw en verwekke Hij ons wederom mannen van
geleerden zin en toewijding, die ons op de grondslagen door
Prof. Bavinck gelegd, de wetenschappelijke voorlichting kunnen
schenken voor zielkunde en opvoedingsleer, welke het Christelijk
Onderwijs zoo zeer behoeft.
}

HEGEL OP ONZE LAGERE SCHOLEN.
(Slot).
III.
We hebben hier nu een toepassing van het Bollandisme op rekenkundig terrein.
Laat 'k even den gedachtengang mogen uiteenzetten, dien de schrijvers
volgen (A), dan wijzen op de principieele fout, die ze m.!. hebben
begaan (B), om dan ook -een verklaring te geven van het gunstigonthaal,
dat hun werk -desondanks vrijwel overal heeft gevonden, voor een} goed
deel ook m.i. terecht, 't boek is n.l., voorzoover het bruikbaar is, juist
bruikbaar door z'n fout! (C).
A.
Eerst dan even een analyse.
De inleidingdoet ons kennis maken met den principieelen afkeer van
het empirisme, dat, thuis behoorend in de wetenschap, 'in de theorie der
rekenkunde, daarom nog niet 't recht heeft de rekenmethode te
beheerschen.
„De theorie der rekenkunde is een product van wetenschappelijken arbeid en de geest -der wetenschappelijkheid waart om zoo
te zeggen in -de rekenmethoden zelve nog rond. We hebben er
ons rekenschap van te geven of, in 't algemeen gesproken, het
wetenschappelijke denken als zoodanig ons de rekenmethode
Helt denken
vermag te geven, die in de practijk zal voldoen ......Het
van den wetenschappelijken mensch gaat uit naar het object, om
het te -`doorgronden' ...... kenmerkt zich verder door het nauwlettend observeeren ...... van de verschijnselen, wat vanzelf het
streven naar scherp onderscheiden meebrengt. ...... Als elke
wetenschap gevoelt ook de rekenkunde behoefte aan een als waar
erkende gedachte, die tot grondslag dient voor de daaruit af te
leiden en als waar te erkennen eigenschappen der getallen. Dat
is de z.g. grondstelling of het axioma der rekenkunde, waaruit
de eigenschappen der getallen verder worden afgeleid. Indien
de gang, gevolgd in de theorie der rekenkunde, overeenkwam
met de volgorde waarin de kindergeest de moeilijkheden bij het
rekenen had te overwinnen, dan zou de theorie van het rekenen,
wetenschappelijk gesproken, grondslag moeten zijn van de reken,

,
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methode, ......de kinderlijke geest (blijkt) heel andere eischen
te stellen 1
) ".

Hier wordt terecht vonnis gestreken over het analyseerend karakter
van vele empiristische methodes, die het rekenen door hun eindeloos
over-tellen eerst van alle activiteit beroofden om daarna door plaatjes
en allerlei bijkomstigheden de gedoode belangstelling op te wekken voor
alles .... behalve voor het rekenen. En de remedie wordt ook juist
aangegeven: wijsgeerige verdieping:
„Wie wel het object de aandacht waardig keurt len zich geen
rekenschap geeft, in hoeverrè eigen denken in zijn aanschouwingen
meedoet, kenmerkt zich door eenzijdigheid.... Wat.... de
ondervinding der wetenschappelijkheid .... aanvult .... is niet
meer wetenschappelijk. Dat is de wijsbegeerte." 2
....,,het getal.... is zelf geen realiteit of verbeelldingsproduct.
Het is idealiteit, denkbaarheid.... Het rekenonderwijs heeft op
het rekenen met onbenoemde getallen den nadruk te leggen ... 3
)

"

)

Maar dan trekt het scheef : Nadat de wenschelijkheid van wijsgeerige
bezinning in 't algemeen op gelukkige wijze werd aangetoond, komt nu
een bepaal-de, n.l. de Hegelsche wijsbegeerte, aan 't woord:
-

Uiteraard kritiseert de wijsbegeerte de gedachten, die zich
aanmatigen formuleeringen te zijn van de eeuwige waarheid.
Gemeenlijk laat zich opmerken, dat een -dergelijke gedachte door
den een voor waar, door den ander voor onwaar wordt gehouden.
In den volksmond geldt de uitdrukking, -dat de waarheid in het
midden. ligt. Al ligt' de waarheid niet en ligt ze dus ook niet
in het ` midden', niettemin wordt hier gevoeld, wat ' men zich in
-de wijsheid helder bewust kan worden: .... geen enkele gedachte
geldt onvoorwaardelijk, cLw.z. zij laat zich tegenspreken .... Het
tegengestelde is zelf weer een bepáálde gedachte welke zich laat
ontkennen. En .... dan komt het denken tot leen gedachte die in
zich stelling en tegenstelling vereenigt. 't Is, in vreemde geluiden,
de synthesis van thesis en antitheses .... Op deze wijze -doorloopt
het denken een kringloop van" ")
Ja, van wat? Men zou hier verwachten: van formuleeringen of vati
,
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gedachten, omdat dit alles gaat over 't feitelijke denken, ook al is de
stelling dan nog eenzijdig. Maar hier begaan nu de schrijvers den sprong
naar de metalogische sphaer:
„Op deze wijze doorloopt het denken een kringloop van denkbaarheden, waarvan elk gelden wil voor de alles omvattendè
waarheid, doch waarin deze zich als 't ware niet gevangen geeft.
D-at de waarheid kenbaar wordt als eenheid van tegendeelen laat
zich bij wijze van voorbeeld opmerken aan het magnetisme. Is het
magnetisme alleen de noordpool? Neen. De zuigdipool? (lok niet.
Het magnetisme is niet óf noordpool óf zuidpool, maar is zoowel
noordpool als zuidpool: 't is 'eenheid dier beide tegendeelen." 1)
Hebben de heeren niet bedacht, dat hier een kleine onderscheiding
voldoende was om deze ,,eenheid der tegendeelen" te doen verdwijnen?
Het ding, de magneetstaaf, heeft twee ruimtelijke relaties, twee zijden,
en een magneetpool is aan de eene zijde noord- aan de andere zijde
zuidpool. Het „in hetzelfdeopzicht" van ARISTOTELES, in den regel, dat
aan één en hetzelfde subject niet twee tegengestelde praedicaten tegelijk
en in hetzelfde opzicht kunnen (beter: mogen) worden toegekend, werd
hier vergeten ! Maar houdt men -deze bepaling in het oog, dan is hier
geen „eeenhei'd van tegendeelen", doch een ding met twee relaties en
wat ter wereld is hierin logisch tegenstrijdig?
De menschen hebben zich in hun feitelijk denken verwonderd over
deze tegenstrijdigheid, ze hebben zich gelukkig niet in slaap laten wiegen
door 't lied van -de coïncidentia oppositorium dat de Renaissance hun
voorzong, maar hebben vastgehouden -dat de werkelijkheid redelijk was
gedacht, en -daarom ook door ons denken de onderscheiding was te
vinden die de schijnbare tegenstrijdigheid deed verdwijnen: ze hebben
onderzocht en bevonden, dat hier een dooreenwarring van ding en
relatie was en ze hebben haar ontward. Dat is de simpele waarheid aangaande die „eenheid van tegendeelen" ! De waarheid moge dan niet
„liggen" 2 ), ze eischt dan toch erkenning hiervan, dat ,,de zaken zóó en
niet anders liggen".
Men ziet de fout en we lezen dan even verderop, dat ze consequent
zal worden doorgevoerd:
:

„In wijsgeerig denken gaat het .... om het beginsel van zelfordening der denkbaarheden .... Voor wij konden overgaan tot
1) BouMAri
2)

1

en VAN ZELM, a. w., pag. 15.
à. w., pag. 14.
»
N„
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het schrijven van de eigenlijk gezegde rekenmethode, hadden wij
na te gaan, of het beginsel van ordening, hiervoor bedoeld, zich
verwerkelijkte in de verschillende denkbaarheden, die in de rekenkunde worden besproken." 1 )
Daarmede kunnen we 't overzicht van de inleiding besluiten. In de
eigenlijke wijsgeerige bezinning onder den titel: ,,De rekenkundige denkbaarheden in logischen samenhang", wordt dan allereerst trouw gezworen aan de Hegelsche drievuldigheid: redeleer, natuurleer, geestesleer :
,

De zelfontwikkeling van het -denken brengt als 't ware een
van denkbaarheden mee. De redeleer splitst zich in
zijnsleer, wezensleer en begripsleer. Met de eerste hebben we
hier te doen. Ze laat zich opnieuw on-derverdeelen in noembaarheld, telbaarheid en meetbaarheid. Nu gaat iets aan z'n grens over
,over in iets anders, b.v. het plantenrijk gaat geleidelijk over in het
dierenrijk. „wijsgeerig -denken is zich bewust, dat men twee
denkbaarheden niet zoo scherp kan onderscheiden, of aan beider
grens wordt het onderscheid als 't ware weggevaagd." 2 ) Zoo gaat
nu ook de noembaarheid over in de telbaarheid, hare ontkenning,
hoewel in 't tellen zich 't noemen niet laat afschaffen. De behandeling van -de onbenoemde getallen gaat dan ook voorop.
De eene denkbaarheidd „getal" differentieert zich tot een verscheidenheid van bepaaldheden, ,,bepaaldheden van hoedanigheid"
(som, verschil, product, deeling) die niet zijn zonder logischen
samenhang. In deze bewerkingen openbaren de getallen een innerlijke werkzaamheid en de geest heeft slechts toe te zien. De
telbaarheid gaat over in meetbaarheid: Meten is noemend tellen.
kringloop

B.
Nu de principieele fout.
't Gaat hier immers alleen om de hoofdzaak; want wat het bijkomstige
betreft, is hier inderdaad wel een en ander goed gezien. Dat in de
rekenkunde de onbenoemde getallen de voorkeur verdienen boven de
benoemde, die eerst op -de toepassing van het getal in de practijk
betrekking hebben, en dat tot -deze toepassingen ook het meten behoort
als de bewerking van de ruimte met 't getal wordt zoo langzamerhand
') BOUMAN
z)

„

en VAN ZELM, a. w., pag, 16.
„ , a. w., pag. 28.
„
1
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gemeengoed i). Het rationalisme verdedigt hier tegenover het empirisme
de waarheid en 't realisme moet op andere gronden hetzelfde gevoelen
aanhangen.
M'n eenige bezwaar raakt juist den geest van geheel dit werk, de
zelfwerkzaamheid -der getallen als symptoom der verandering die werd
toegelaten in -de metalogische sphaer.
Er is in deze wereld wel onderscheiding en samenhang, ook samenhang van groei en ontwikkeling.
Maar de bepaling van 't wezen als zooidanig blijft even eeuwig waar
als die van de relatie, ook al is 't bestaan van 't wezen en meer nog
zijn staan in een bepaalde betrekking slechts tijdelijk en ruimtelijk be-grensd. Deze tijdelijke bepaling moet men zich dan denken als qualitatief
onderscheiden van een andere ; 't vloeien van den tijd komt er eerst
in door onze behoeften ons een aanschouwelijk (dus ruimtelijk) beeld
te vormen van de onruimtelijke verandering uit het een tot het ander;
deze qualitatieve wijziging wordt -dan tot een overgang. Aanvaardt men
dit niet, dan draagt men met de M a r b u r g e r s de -eeuwigheidd in
den tijd in, of met B e r g s o n en de H e g e 1 i a n e n -den tijd in de
eeuwigheid; beide laatstgenoemde richtingen stemmen hierin overeen
dat ze de rust van deze qualitatieve wereld opheffen; het verschil ligt
daarin, dat B e r g s o n irrationalistisch met de rust ook de orde laat
varen; de H e g e 1 i a n e n handhaven rationalistisch een orde, en wel
de logische van de zig-zag-lijn der dialectiek.
,

C.
Vanwaar nu het gunstig onthaal dat deze methode vond? Bij een zoo
radicaal foutieven opzet, moet toch het practisch resultaat wel nihil
zijn, zou men zoo denken.
En toch ik kan het succes verstaan, 't niet slechts vergoelijken,
maar tendeele zelfs billijken, zonder ook maariets van de geopperde
bezwaren te laten vallen.
De zaak is -deze: De objecten der rekenkunde zijn onbenoemde getallen, maar 'n getal is niet een wezen of relatie uit de meta-logische
sphaer, maar een schepping uit de logische d. w. z. genormeerd-psychologische. En in deze sphaer gaat de dialectiek wèl door.
Een getal bestaat niet, maar ontstaat en wel door onderscheiding en
verbinding niet van dingen of relaties uit het leven om ons of in ons
-

,

1) Zie ook A. JAGER. De ontwikkeling der rekenvaardigheid. Kinderstudie IV,
afl. III, Maart 1921, pag. 164-186.
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(benoemde getallen) maar van een onbepaalden inhoud. Iets, waarvan
het niet-logisch bestaan moet worden toegegeven, komt in den kring
van onze opmerkzaamheid.; zoo ontstaat een psychische inhoud. Ga 'k
dezen onderscheiden, dan wordt de eerst verwarde inhoud geordend.
Deze ordening geschiedt -door analyse en synthese als psychische daden
(benoeming). Nu kan deze psychische daad ;der onderscheiding opgemer t worden als daad der psyche. Deze daad wordt natuurlijk nooit
geheel op zich zelf gefixeerd, zonder inhoud; wordt ze gefixeerd met
een bepaalden inhoud -dan bemerkt men :dat men benoemend telt; wordt
ze gefixeerd met een inhoud, waarvan vast moet staan, dat hij inhoud
is en dus een waarde heeft, maar niet welke waarde d it is , dan telt men
onbenoemd. Men stelt dan den psychisch;en inhoud onder -de logische
normen van „iets" en „iets anders", van identiteit en verscheidenheid
(minimum van Gegenst^.ndlichkeit).
Eerst bij de oordeelen krijgt men te 'doen met h et principium contra -

dictionis : A is niet niet-A en met den regel van tegenspraak 1) : A is B
en A is niet B kunnen niet tegelijk en in hetzelfde opzicht waar zijn.
Maar die nadere toevoeging „tegelijk en in hetzelfde opzicht" heeft ons
in de rekenkunde van het onbenoemde getal eenvoudig niets te zeggen,
omdat de onbenoemdheid allee „opzicht", elk qualitatief gezichts punt
-

uitsluit.
De twee oordeelen: Een lichaam en een ziel zijn twee en: een lichaam
en een ziel zijn één, kunnen niet tegelijk waar zijn in hetzelfde opzicht,
maar ze zijn door invoering van verschillend gezichtspunt (b.v. substantia incompleta en completa) te verbinden: ze zijn tegelijk waar in
verschillend opzicht. Maar hier heb 'k met benoemde getallen te doen.
In de oordeelen: „Eén en een is twee" en „Eén en één is één" kan echter
(wijl de getallen hier onbenoemd zijn) geen sprake wezen van ,,verschillend standpunt", zoolang men niet tot benoeming overgaat. Ze
vallen dus slechts onder het principium contra-dictionis
't eerste is
altijd waar, daarom is het tweede steeds onwaar
maar de regel van
tegenspraak is hier niet voor toepassing vatbaar.
Maar dan is hier ook alle eenh eid van tegendeelen in de oordeelen
uitgesloten. De vitalistische tendenz in de Hegelsche logica kan hier
,

(bij 't onbenoemde getal) dus niet werken: 't grootste gevaar is dus op
dit terrein bezworen.
Daarmee blijft dus als bezwaar nog slechts ,tweeërlei over. Ten eerste,
l) Over het verschil tusschen principium contra-dictionis en regel van tegenspraak zie : CHR . SIGWART, Logik I, Tübingen J. C. B. Mohr, 1911, pag. 191, v, v.
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dat de schrijvers in hun theorie voortdurend de Bollandistische terminologie toepassen, die als bedoeld voor de metalogische sphaer, te verwerpen is; wijl 't hier echter inderdaad slechts gaat om de psychologisch-logische sphaer kan dit weinig kwaad bij de toepassing. Zoo
verstaan we bijv. het oordeel van een practicus: „Toe laat je niet
afschrikken door de Bollandistische terminologie: bij ernstig overdenken
blijkt die zoo ondoelmatig niet." 1
Het tweede bezwaar is ernstiger. Daar de schrijvers meenen 't over
logische -denkbaarheden te hebben in stee van objecten geschapen door
de activiteit der denkende ziel, willen ze nu -de volgorde der behandeling
laten bepalen door het denken van -de ontwikkelde psychische functies van
den volwassen mensch, niet naar de ontwikkeling van die functies bij
het groeiende kind. Zoo komen ze er toe een vaste volgorde te aanvvaarden voor alle rekenonderwijs in de verschillende klassen: som,
verschil, product, deeling.
Deze groepeering is, naar 'k vroeger reeds (daarbij bouwende op talrijke proeven van R a n s c h b u r g) constateerde 2 voor de middel
matigen en zwakken daarom -de gewenschte, omdat de gebrekkige
ontwikkeling van de analytische intuïtie dezen niet toestaat in de
vermenigvuldiging en deeling de gelijkheid der groepen op te merken,
waardoor een vermenigvuldiging een heel langdurige optelling, en -de
deeling een bijzonder ingewikkelde aftrekking wordt. Maar voor de
goede 3 leerlingen schijnt de volgorde vermenigvuldiging, optelling,
deeling, aftrekking aanbevelenswaardig."
Hier wraakt dus 't experiment het opdringen van het begrippenschema,
en vergt een ontwikkeling der intuïties.
Practisch belang zal dit verschil vooral hebben bij -de bepaling van
de methode voor de betere leerlingen,. Eng de toepassing van het „Freier
Bahn den Tuchtigen" is voor ons gedecimeerd geslacht een levensquaestie.
Zwaarder weegt echter, dat deze practische fout symptoom is van
een totaal verkeerden opzet, ;die heel de volgor-de der rekenkundige
bewerkingen raakt en -dus hier niet is uit te schakelen.
Wie -een rekenkunde en methode voor onze scholen wil bewerken,
zal bij B o u m a n en Van Z e 1 m veel van z'n gading vinden, maar
zal principieel van een geheel anderen grondslag moeten uitgaan.
)

)

„

-

)

,

1) BOUMAN en VAN ZELM, Prospectus, pag. 6.
2) Paedagogisch Tijdschrift XII, 6. 31 Oct. 1919, pag. 106--107.
3 ) Dat zijn zulken bij wie de analytische intuïtie reeds voldoende is ontwikkeld.
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Zoolang zulk een bewerking ontbreekt zij men echter niet te vlug met
z'n gunstig oordeel . over deze uitgave; indien men deze theorie en
methode op onze scholen consequent ging aanvaarden, zou achteraf
blijken, dat men het paard van Troje had binnengehaald.
Kort alles saamvattend is m'n oordeel als volgt:
De rekenkunde is principieel onbruikbaar, -daar ze gebouwd is op een
monistische kenleer, die 't psychologische in de meta-logische sphaer
indraagt.
Ze is practisch bruikbaar in zoover men bij 't rekenen met onbenoemde
getallen niet op de dialectiek in enger zin stuit en 't psychologischdialectisch proces in de zuiver psychologisch-logische sphaer van het
tellen inderdaad wordrt aangetroffen. Vandaar is het gunstig ;onthaal
wel verstaanbaar, te meer daar deze theorie een gezonde reactie tegen
het empirisme beteekent.
Bij practische doorvoering zal echter de psychologie van het kind en
niet de logica, -die bij HEGEL samenvalt met de psychologie van het
denken der volwassenen, het laatste woord hebben te spreken over de
volgorde in de leerstof van het rekenonderwijs.
Dr. D. H. Th. VOLLENHOVEN.
's-Gravenhage, Juli 1921.

VERTELLEN

*),

„Er was eens"
kent ge woorden van zoeter klank voor het hart
van een kind? „Er was eens" is die korte zin niet de gouden sleutel,
die het paleis ontsluit met marmeren zalen, met . breede, ruime hallen,
met goud-glanzend verlichte trapportalen, met slanke torens en transen,
maar ook met somber onderaardsche gangen en duistere gewelven,
waar ijzeren, gegrendelde deuren het schemerend licht buitensluiten uit
donkere vunze kerkerholen, het paleis, waarin Prins Verbeelding zijn
residentie houdt?
Er was eens
als een ander „Sesam, open U," geeft het toegang
tot onderaardsche grotten, waar roovers hun schatten opstapelden,
zakken met klinkend gouden munten en flonkerende diamanten. Met
dat tooverwoorld er was eens worden ooren geopend en harten
ontsloten. Het brengt U in de ruimte van tijd en plaats, het bant alle
beletselen! voor U uit den weg en legt aan Uwe voeten de schatten van
het onmetelijk heelal.
Mag ik beginnen met een jeugd-herinnering?
Als wij 's wintersavonds stil en rustig gezeten waren om tafel of kachel
geschaard in het groote ouderwetsche woonvertrek, waar in de uiterste
hoeken nog schaduwen hingen., las vader soms hardop voor verhalen,
die ik als kleine jongen dikwijls niet ten volle begreep met mijn verstand,
maar wel met mijn hart, *die ik geheel gevoelde en mijn verbeelding mij
duidelijk en klaar deed zien. Hoe herinner ik mij nog levendig de bekende
episoden uit Van Lummels „Smi<dsgezel", „De Bijlhouwer" en de „Hopmansvrouw". Wat schaterden we toen Propke van Baas De Baal uit
het bezemhok te voorschijn kwam. Hoe gloeiden ede wangen bij een
Geuzengevecht of zaten we in vr-eeze bij een overval van een geheime
samenkomst van de aanhangers der „Nye-leere". We trokken op naar
Kuilenburg ter Hagepreek, waren bij den Beeldenstorm te Utrecht, we
leefden mee, we baden mee, we zongen mee, we vochten mee, we
jubelden mee, maar ook leden we mee in de strafplaats, in het donkere
kerkerhol en werden mee op 't schavot gevoerd met de martelaren uit
ons groot roemruchtig verleden.
Nog een ander tooneeltje zie ik. Tante Griet, die zoo heerlijk vertellen
-

-

*) Gelezen op een Personeelsvergadering onzer school.
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kon, met haar naaiwerk aan de tafel en wij, kleuters, allen op den vloer
tegen de wanden in 't rond in 't kleine kamertje. Dan hoorden we de
wolven spreken, dwaalden door dichte bosschen en vernachtten in
eenzame hutten van ruwe kolenbranders, r-eden in een uitgeholden
wortel met -een muizenspan er voor door het dwergenland of bezochten
het rijk van de reuzen. De Baron van Carabas en Blauwbaard waren
onze intiemste kennissen. En later bij zomeravonden. dan was een
onzer de woordvoerder of -voerster. We zaten allen in den ouden
appelboom met zijn dikke neerhangende takken aan den ingang van
den boomgaard of op een leege boerenwagen, die op 't -erf stond. Dan
werd er verteld en geluisterd en genoten; meestal als 't wilde spel om
schuur of vlasschelf was gestaakt. Dan als de schemering viel was het uur dat Prins Verbeelding uitging en onze harten gevangen
nam door zijn prinselijke macht en ons beurtelings juichen deed of
huiveren, al naar mate het zijne Prinselijke Hoogheid behaagde.
Kinderen zijn dol op vertellen. Waarom?
Het kind is pas ingegaan de poort van het wondere leven. Een wereld
van onbegrepen raadselen en geheimzinnigheden omgeeft het. Het is
als iemand, die uit een diepen slaap ontwaakt, de oogen uitwrijft en
met verwondering bespeurt dat de zon is opgegaan en het nachtedonker
verdween.
Als het kruid -den morgendauw, zoo drinkt de kinderziel de nieuwe
gewaarwordingen en aandoeningen in. Het heeft nog geen ervaring,
vandaar die hulpelooze naïviteit. Het ziet de realiteit der dingen omhangen met den golvenden mantel der fantasie, de werkelijkheid als
verbeelding de verbeelding als werkelijkheid. Het is onbekend nog
met de harde levenswetten van noodzakelijkheid, oorzaak en gevolg,
moeten en kunnen. In ;de kinderziel is een voortdurend vervloeien van
het reëele en het ideëele, tusschen schijn en zijn. Het kind leeft in een
rijk van onbegrensde mogelijkheden, zoodat het zich over niets verwondert, omdat de ziel a. h. w. geheel en al bewondering is. Het aanvaardt, zonder kritiek. Toen tik teen kind was sprak ik als een kind,
overleide ik als een kind, zag ik als een kind en door deze kinderlijke
visie werden ons vergezichten geopend in ruimte en tijd, tafereelen
vol gloed en kleur, vol weelde en heerlijkheid. De hemel is het kind
nader, dan ons volwassenen. Maar
nu ik een man geworden ben,
heb ik teniete gedaan, wat des kinds was. En toch
gelukkig menseh
in wien het kind niet sterft. Het zijn de dichters, de zieners, voor wien
Prins Verbeelding nooit wordt onttroond, voor wiep hij zijn rijk behoudt,
-
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al is het, dat de grenzen van zijn gebied inkrimpen en zijn heerschappij
wordt beperkt.
De natuurvolken bewaren hun mythen, hun sagen en legenden. Zij
leven voort van ouder op kind in de IJslandsche hut, zoowel als onder
den Zuidelijken hemel bij Wajang-spel en Gamelan.
De vertelling heeft als onderwijs- en opvoedingsmiddel hooge waarde.
Zaldeze tenvolle tot zijn recht kom-en tdan moet de behandelde stof,
de vertelstof geschikt zijn, maar dan moet ze ook geschikt worden
behandeld. Of wilt ge het anders wat moet verteld worden en hoe?
Bij elk vak, dat er zich voor leent, biede men de leerstof bij voorkeur
aan in den vertelselvorm. Men houde geen verhandeling, men levere
geen betoog, men biede geen preek, noch minder geve men een opsomming of overzicht, maar men vertelle de stof. Hierin toont zich de
meester, t i. -de onderwijzer. Aardrijkskunde, Natuurkunde, Vaderlandsche-, Kerk- en Bijbelsche Geschiedenis worden verteld . Ook eerstgenoemde vakken? Zeker, waarom niet? Niet wetenschappelijk genoeg
misschien! Laten we dan maar eens aan 't repeteeryen gaan, dan zal
blijken, dat het vertelde beklijfde en de rest bijna of geheel vervlogen is.
Maar zijn er verhalen voor aardrijkskunde en natuurkunde? Is er een
boekje voor? Gelukkig niet. Er is veel, veeel meer voor, een levend
mensch, met liefde -en toewijding voor zijn werk en 40, 50 kleine levende
menschen, -die glunderend met schitteroogen zullen luisteren, zullen
indrinken in een lange teug, wat gij- ze o,onderwijzer, schuimend en
bruisend inschenkt. En om nu geen verschaalde, troebele drank te bieden
moet ge geen boekjes, maar boeken lezen en tijdschriften. „Sven Hedin".
„Van Pool tot Pool". (3 deelen met platen en zeer goedkoop). Maandblad: Indië bijv. Ieder kan stof genoeg vinden en op iedere school moet
de Personeel-bibliotheek goed zijn voorzien van uitgebreide werken om
door den onderwijzer te worden geraadpleegd.
Vooral de Geschiedenis is het vak bij uitnemendheid waarbij de vertelling tot zijn recht komt. De moeilijkheid van; het wat is meestal geen
moeilijkheid meer, omdat de leerstof -d-oor de handleiding gegeven is.
De meeste stof leent zich uitstekend voor vertellen, hoewel methodische
opklimming en moeilijkheid natuurlijk gevonden wordt. Jezus' twistgesprekken met de Farizeërs zijn niet voor de laagste of de middelklasse,
maar wel voor de hoogste. Zeker, ook hier liggen moeilijkheden, die
overwonnen moeten worden, bezwaren en bedenksels, die overdacht en
overwogen dienen. Geen slaafsch volgen van een aangewezen weg,
maar een welbewust schikken en kiezen van de leerstof en ook daarin
boven de methode komen. En dit na jaren van practisch arbeiden,
,

,

,
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na veel bespreking met elkaar (Personeelverg.) en veel nadenken. Wie
als jong onderwijzer te spoedig boven de methode wil staan, komt er
meestal niet boven, maar naast. Er moet zijn een) aanpassen ook van
de stof aan den leeftijd en de geestesontwikkelin.g van den leerling.
Iedere klasse is weer anders en ook iedere school. Wat voor de eens
kring van leerlingen goed kan zijn is het dikwijls niet voor een andere.
Men houde daarom ook rekening met de mentaliteit, den gevoelstoon,
de maatschappelijke ontwikkeling en het sociale milieu der. leerlingen.
Voor ieder rijzen hier terstond allerlei vragen, waarop geen algemeen
afdoend antwoord te geven is, maar die door juiste kennis van derf
leerling en onderwijskundige tact moeten worden opgelost. Enkele stip
ik aan. Hoe moet de verhouding zijn tusschen de historie-de-bataille,
-de krijgs- en de cultuurgeschiedenis? Moet meer of minder de nadruk
worden gelegd op het sociale of gemeenschapsgevoel? Welke gedachten
hebben we over Vaderlandsliefde, Oranje-vereering, enz., dit wat de
Vad. Geschiedenis betreft. Bij de Bijbelsche Geschiedenis staan we
weer voor andere. In hoeverre' moet de fantasie vrij of gebonden zijn? Het
te veel in een of andere richting schaadt. Moet het ethisch of het dedactisch element op den voorgrond treden? Welke plaats moet het dogma
innemen bij ons Bijb. onderwijs? Hoe staat men in de hoogere klasse,
vooral tegenover zaken het sexueele leven rakende? Dit zijn enkele
,dingen, die in de sch000lpractijk nog door andere en meerdere worden
gevolgd. We deden maar een greep. Gelukkig zoo blijven we genoodzaakt ;denkend onzen arbeid te verrichten en kunnen we gevrijwaard
blijven van sleur.
Als algemeene regel zou men de bekende wet kunnen stellen ook voor
-de vertelstof: Geef het kind, wat des kinds is. Onze vertelling moet
zich dus aanpassen niet alleen bij de verstandelijke, maar ook bij de
zedelijke of ethische ontwikkeling van den leerling. De gelijkenis van
den zaaier in het eerste, in het vierde en in het zesde leerjaar levert
eendrieërlei beeld dat alleen hoofdtrekken gemeen heeft, maar dat
in details zeer uiteenloopt. Studie van het kind is hier noodzakelijk.
Belangwekkend en leerzaam zijn daarom proeven, methodische proeven van bekwame vertellers bijv. inonze opvoedkundige tijdschriften.
Ik noem slechts Van Wijlen, die ons meer dan eens vergastte op een
weldoordacht schoon voorbeeld van vertelkunst, een kunst, die aangeleerd, geoefend kan worden en voor volmaking vatbaar is. Hij, die meent
het gegrepen te hebben en zich ontslagen rekent van inspanning, worsteling om voort te varen op den weg naar volmaking, zal misschien
te laat tot de ontnuchterende gewaarwording komen, dat hij van de
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vermeende berghoogte, waarop hip stond in de vervlakkende laagte is
terecht gekomen van het ordinaire -of minder dan middelmatige. En
doet hij deze ontdekking niet, daar eigenwaan zijn oogen verblindt, zoo
zal ze ervaren worden door zijn kleine of groote hoorders. Heeft men
den inhoud, de vertelstof geheel tot in -bijzonderheden in zijn macht,
onderscheidt men de hoofdzaak van -de bijzaken, dan komt het tot -de
behandeling, tot de uitvoering.
Hoe moet men vertellen? Welke eischen stelt de behandeling ;de voordracht?
Is er een algemeene theorie, die men heeft toe te passen om er te
zijn? Eigenlijk niet, het vertellen is zoo ;individueel, zoo zeer uiting van
het persoonlijke dat geen afgerond stel regels te geven is. Iedere bloem
geurt -en bloeit op zijn bijzondere wijze en is op die wijze schoon of
zooals 't plat in den volksmond klinkt: „Iedere vogel zingt zooals hij
gebekt is." Aangeboren gaven heeft men ontvangen en niet verworven.
De meesten onzer, gewone stervelingen, kunnen met de ontvangen
talenten woekerend, door oefening en nadenken tot goede, sommigen
tot uitstekende vertellers worden. Om dat te zijn noem ik in de eerste
plaats belangstelling, of wilt ge een anderen naam, bewondering, liefde,
geestdrift voor zijn onderwerp. Het hart maakt welsprekend.
Een schoone, gepolijste, welvoorgedragen vertelling, kan als een ijdele
klank de ooren streelen, het hart van den hoorder wordt niet bewogen.
De verteller zelf is een luidende schel of een klinkend metaal, onbewust
van de welluidende tonen, -die hij voortbrengt. Waarachtige belangstelling trilt in 'de stem, tintelt in het oog, uit zich in houding en gebaar.
Waar zij wordt gemist verveelt men. En van► deze geldt het: „Zij is
doodelijk meer dan eenig ding." Is de belangstelling er, dan kunnen in
de -details fouten gemaakt worden, maar de les zal haar doel niet
missen, zij zal -slagen, omdat er zielscontact is tusschen onderwijzer en
leerling. Deze liefde zoekt de leiding. Zij tracht over te storten in de
harten der hoorders dezelfde gevoelens, liefde, bewondering van het
onderwerp, de waarheid, die het bevat. Deze liefde zoekt zielsgemeenschap en in dat zoeken worstelt zij met alle beletselen, die haar in den
weg treden en die zij moet overwinnen.
Als voertuig om adie gevoelens en gewaarwordingen te openbaren,
hebben wij noodeg de taal; het woord. Wij moeten het rechte woord
weten te vinden. Het rechte woord, d. i. het juiste kleed- voor onze
gedachte. Niet het bonte harlekijns-pak of de_ schamele bedelaarsplunj e,
maar net gekleed, goed verzorgd moet dat kleed zijn. Onze taal moge
niet de zangerigheid bezitten der Italiaansche, rijk is zij ongetwijfeld.
-

,

,

,
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Wij allen weten, hoe zij donderen kan als een onweder, gieren als een
felle Novembervlaag, maar ook ruischen als een zachte koelte of -druppelen als een milde regen in zwoelen zomernacht.
Willen we goede vertellers worden, dan moeten we de kracht onzer
woorden kennen, het juiste, teekenende woord gebruiken. Dat leeren
we niet dan door studie, door zoeken en zien en genieten van taalschoonheden. We moeten die schoonheid naspeuren in de werken van
onze dichters en woordschilders. In de tweede plaats wijs ik op de
voordracht, op houding, gebaar en stem.
Het gemakkelijkst sta men rustig, ongedwongen achter den lessenaar
in 't midden voor de klas. Die rust behoeft geen stijfheid te zijn, niet
de rust van een zoutpilaar.
Men steke geen handen in -de zakken, of duimen in de vestoksels.
Men vermijdt alle „eigenaardigheden", een gevolg dikwijls van zenuwachtigheid of van aangewende hebbelijkheden, die zoo hinderlijk voor
de hoorders zijn. Zelfkritiek en kritiek van anderen, die ons hooren
en zien is hier de weg tot verbetering. Het is zoo goed, -dat onderwijzers
elkander eens hooren en zien vertellen. Ook in gebaren dient men eenvoudig, sober te zijn. Geen armgezwaai, „.der molenwiekenrij drukt geen
verrukking uit," geen oogenrollerij is in staat het noodige effect te
leveren, als innerlijke kracht ontbreekt. „Neen, sergeant, hoorde ik
eens een officier tot een jong sergeantje zeggen„ !di.e voor de sectie met
geweldig sabeizwaaien zijn commando's gaf : „Neen, sergeant, uw woord
moet het doen."
Ons woord moet het doen en de indruk van dat woord kan versterkt worden en verhoogd -door juiste, sprekende houding en gebaar.
Men vermijdde excessen . Ieder is in staat een bundel malligheden op te
zamelen van sprekers en redenaars, die hij zag en hoorde.
Ons woord, onze taal is het voertuig d-er gedachten, daarmee moeten
we kennis aanbrengen, voorstellingen -en beelden doen rijzen en stemming en ontroering wekken . Dat woord gesproken met duidelijke,
beschaafde uitspraak en heldere, mmelodieuse stem. Gelukkig die over
een schoone, welluidende stem beschikt. Hij heeft een instrument tot
zijn beschikking, dat ooren streelt en harten kan veroveren. Men verzorge en spare daarom zijn spreekorganen. Men zij op zelfbehoud
bedacht. Veel keellijden bij onderwijzers is het gevolg van het verwaarloozen van de eenvoudigste regels der hygiène. Men spreke vooral voor
in den mond, articuleere goed en neme nota van de voorschriften en
regels op dit gebied gegeven.
Aan alles kan men gewennen, ook aan knerpende deuren, piepende
,
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vensters en krakerige, schraperige, heesche keelgeluiden maar die
gewenning verkrijgt men niet, -dan door dooding of onderdrukking in
ons en onze kinderen van het toch al niet te gunstig ontwikkeld aesthetisch gevoel.
Het apostolisch gebod gelde voor ons allen alles wat liefelijk is,
alles wat welluidt, bedenkt datzelvee. Met opzet wijs ik hierop omdat
juist in onze kringen, waar we gewoon zijn de dingen naar hun innerlijke
waarde te beoordeelen, we geneigd zijn, het uitwendige, als niet ter zake
doende, te verwaarloozen.
Tenslotte noem ik naast houding, gebaar, stem, onze geheele persoon.
De persoonlijkheid, het complex van vele factoren. Nu niet bedoeld
in wat men innerlijk is, maar hoe men is en naar buiten reageert op
in- en uitwendige prikkels. Er zijn voor onzen persoon, ons uiterlijk
bescheiden eischen, die men niet mag verwaarloozen. Er is een breede,
publieke schare, die dweept met een. „knappen dominee op stoel" ook
al zegt hij weinig belangrijks. Het gros der stervelingen kan wat uiterlijk
voorkomen betreft worden ingedeeld onder de rubriek „gewoon" of
„alledaagsch". Dat is leen voorrecht. „Buitengewoon" te zijn heeft bezwaren; 't zij men boven of onder de gestelde maat is. In 't eerste
geval leidt het tot oppervlakkigheid of gemakzucht, omdat men meent,
dat onze „verschijning" zelf het al doet, ook al laat men zijn ziel thuis,
in 't laatste moet men altijd een vooroordeel een extra belemmering
wegwerken. Hoe onuitstaanbaar vervelend kan, een „mooi" mensch zijn
•-- hetzij man of vrouw en wat kan een onknap, leelijk mensch mooi,
interessant worden, „als de ziel een eigen tale spreekt", dan zegt
Gezelle luistert het al. Bekend is Mirabeau, een monster in leelijkheid, maar als hij de spreektribune besteeg veranderde hij, dan werd
hij een leeuw, schoon in heftigheid ' en uiting van gloeiend sentiment.
Men zorge, dat. men al 't negatieve, al wat schaden kan aan den
goeden invloed van ons woord vermijde. Een vuile inktvlek op boord
of boezelaar, een verfomfraaid halsboord, een uitbrekende stoppelbaard,
smerige nagels, een slordig kapdel of rafels aan rok of japon zijn negatieve gewichten in de eenne schaal, die als tarra van de partij worden
afgetrokken. Wij moeten in onzen persoon de minusteekens trachten
weg te werken. Dit kunnen wij voor een groot deel. Wij moeten trachten
te zijn in onze vertelling ernstig, belangwekkend, leerzaam, pikant. Met
listigheid zielen vangend.
„Grijpt ze levend!" zij ons parool. Onze persoon, d. i. wie, wat, hoe
wij zijn is tenslotte de uitkomst van een onveranderlijken factor, onze
ingeschapen talenten en gaven, de bij onze geboorte meegebrachte
,
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erfenis, deze is constant en niet voor vermeerdering vatbaar, maar als
andere factor, die wel veranderlijk is komt onze in-sparning, onze studie,
,onze arbeid, ons gebod. Plaats deze veranderlijke factor naast den
eersten, het product zijt gij.
Charlois.

W. BLOK.

SCHETSEN VOOR PAEDAGOGISCHE
STUDIECLUBS EN VOOR „ZELFSTUDIE"
Tweeërlei doel beoogen wij met deze schetsen:
le. de bestaande studieclubs te helpen aan een leiddraad voor hun
werk, met opgave van bronnen, enz.
2e. de eenzame werkers, die door de practijk werden gedrongen zich
in te werken in -de hedendaagsche paedagogiek eenigen steun te bieden.
Wij zullen niet geven een systematische paedagogiek, maar wij willen
met de vraagstukken -der opvoedkunde, dd i e d e p r a c t ij k o n s
opdringt gaan staan in het volle leven en dan van
verschillendê zijden het probleem benaderen. We hebben dan dit voordeel, dat i e d e r naar zijn speciale aanleg en studie kan medewerken.
We hebben noodig menschen met aanleg voor theologie, filosofie,
geschiedenis, psychologie, biologie, paedologie (kinderkennis) en paeldagogie. Ook dichters- en kunstenaars-psychologen, benevens liefhebbers
van de beeldende kunsten zijn welkom.
Als d 1 e a 11 e n eens gingen medewerken aan onze paedagogische
studieclubs, wat zou dat een opfrissching geven voor onze verarmde,
verdorde paedagogiek, die zich in de zucht naar systematiek opsloot
binnen te enge grenzen en hare hulpwetenschappen losliet!
Zoo zou -ons onderwijzerscorps de verspreide en verstrooide krachten
concentreeren en dat is hoogst noodig voor ,,den paedagogischen
schoolstrijd."
't Is niet maar enkel het prestige van ons corps, maar het behoud
onzer Chr. scholen, dat ons dringen moet tot ernstige bestudeering
van ons vak. Te meer nog omdat reeds tal van feiten er op wijzen dat
wij, Protestantsche Christelijke Onderwijzers a c h t e r a a n k o m e n
op dit gebied.
De tegenwerping, dat de theorie toch niets geeft, kan uiteraard alleen
dorre systematische paedagogiek treffen, die buiten het leven staat.
We hopen ons daarvan verre te houden.
Zeer gaarne ontvangt ondergeteekende mededeelingen omtrent het
gebruik dezer schetsen van clubs en alleen werkende personen, benevens
opstellen, verslagen van besprekingen, genomen proeven, kinderteeke-
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ningen enz. enz. Gaarne wil ik ook behulpzaam zijn in het aanschaffen
(of door uitleenen) van bronnen.
Misschien kan ons Paedagogisch Tijdschrift de opstellen, die ons
vooruit kunnen helpen, dan later opnemen.
Ook voor oudervergaderingen enz. zouden de uitgewerkte schetsen
stof kunnen leveren.
Wie een bepaald onderwerp in de practijk tegenkomt en , dat gaarne
behandeld zou zien, schrijve mij dat; hoe meer onderlinge samenwerking,
hoe beter!
Schets I.
Wijding op de school bij gebed en bijbelles.
A. Wijding van theologisch standpunt gezien.
Wijding overkomt ons bij de ontmoeting met God (Vergel. Mozes:
„doe uwe schoenen van uwe voeten".)
Zij gaat samen met afhankelijkheidsgevoel (natuurlijke religie),
meteerbied voor -den Almachtige en Verhevene (Abram),
met deemoed voor denHeilige (David, Jesaja),
metovergave (Job, Abrahams offer),
met aanbidding (engelen en gezaligden in den hemel).
Ook in de natuurlijke religie (stille avond, onweder, kunst).
Ook zelfs in valsche religies (heidensche ceremonie, voorbeelden).
Waar religie is, -daar is wijding.
De Christelijke religie verheft de wijding uit -de sfeer van bijgeloovige
angst en valsche gerustheid tot kinderlijk vertrouwen en vast geloof in
Christus op grond van de beloften Gods in de H. S.
Vergel. daarvoor Luthers gewijde stemming in 't klooster en zijn
gewijd leven als kinderlijk geloovige.
Bronnen: 1. De Heilige Schrift.
2. Dr. H. Bavinck: Geref. Dogmatiek I Z), pag. 260-278 (de
zetel der Religie in 't gevoel?)
3. Dr. H. Bavinck: Geref. Dogmatiek I 2 ), pag. 245; 283 (over
de afhankelijkheid als uitdrukking van religie).
4. Dr. A. Troelstra, Deemoed, Paed. Tijdschr. 13e Jg., afl. 3.
5. Schleiermacher : Reden über die Religion. (2de Rede).
6. Dr. H. Visscher : Is religie aan te leeren? Paed. Tijdschrift,
11 e Jg., afl. 6.
7. D. Vorwerk, Gebet und Gebetserziehung, Friedrich Bahn
Schwerin i. Mecklenburg. 1913. Met pl.m. 300 pag.over
Luthers gebedsleven.
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Een kostelijk boek, dat ik ten zeerste kan aanbevelen.
't Bestaat uit 2 deelgin (655 pag. + 237 pag.) met nauwkeurige inhoudsopgave.
Inhoud Erstes Buch:
Erster Abschnitt: Luther als Beter und Gebetserzieher,
pag. 1 336.
Gebetsleben in Zeiten der Not, pag.
„
Zweiter
336-442.
Gebetsleben 'im Dienst an -der eigenen
„
Dritter
Seele 442-503.
Gebetsleben im Dienst -des Reiches
„
Vierter
Gottes, pag. 503-549.
Gebetsleben unter dem Eindruck -der
„
Funfter
Offenbarung, pag. 549-587.
Zweites Buch : Gebetsforschungen, (Schleiermacher,
Ritschl, William James, Wundt, e.a.),
pag. 587-652.

Zweiter Band:
Kap. 1. Gebetspsychologie der Jugend, pag. 7-42.
Kap. 2. Das Gebet in der Erziehung, pag. 42-69.
Kap. 3 u. S. W. Ein Jahrgang Konfirmandenunterricht
über das Vaterunser, (tot pag. 213).
Register (pag. 213-235).
Dit werk werd -door Dr. Geelkerken aanbevolen voor
den vacantiecursus in Paedagogiek. Ik betrok mijn exemplaar bij Martinus Nijhoff, Den Haag, voor 2.25 gld.. ingen.
B. Wijding van psychologisch standpunt.
1. Verdieping van het bewustzijn; afweren en loslaten van uiterlijke
perifere dingen gepaard gaande met concentratie der ziel op het
heilige; een „stil" worden; een neerzinken op het secundaire leven;
een bereid zijn tot Gode gewijd leven.
2. Invloed van het karakter bij de wijding.
Bij actieven komt de nadruk op 'n gewijd handelen.
Bij emotioneelenmleer iop stemming, gevoel.
n
secundair dan wordt -de wijding uitsluitend
Is de activiteit allee
een bereid zijn tot gewijd leven.
Is de activiteit alleen primair, -dan wordt diepte gemist.
Is de emotie primair -dan wordt ze oppervlakkig. Is ze secundair
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met gemis aan activiteit, dan wordt het sentimentaliteit zonder
krachtige levenswijding.
3. Concentratie der ziel belemmerd door psychische en physieke
stoornissen als : overmatige zorgen, zenuwoverspanning, slapeloosh'eid, ziekte, pijnen, of ook door zedelijke stoornissen: slecht
geweten, hardnekkigheid.
4. Psychische verschijnselen, die aan de wijding perken stellen. Vermoeidheid, afstomping voor het heilige, wanneer het alledaagsch
wordt. Aan den anderen kant overspanning der zenuwen (revivals!),
te ver gedreven zelfconcentratie (kloosters), te ver gedreven
activiteit en emotie (dweepzucht).
Bestudeer: J. Klootsema, Over psychologie van het karakter, Serie IV,
no. 1, van Uit Zenuw- en Zieleleven, Hollandia drukkerij, Baarn.
C. Smissing, Karakterkunde en opvoeding E. J. Bosch, Baarn.
Dr. S. O. Los, Beginselen van de Karakterkunde, Den Haag. 1915.

C. Invloed van onze zielehouding op ons lichaam.
1. Invloed van onze emoties op ons lichaam (polsslag, ademhaling,
spiercontracties).
2. Onze ziel verraadt zich in lichaamshouding. Natuurlijke, spontaan
opkomende houdingen bij afhankelijkheidsbes!ef, deemoed, eerbied,
overgave, aanbidding.
3. Onze ziel verraadt zich vooral door het gelaat, en dan vooral bij
de gevoelens.
Bronnen: voor 1. A. Lehmann, Die körperlichen Aüsserungen psychischer Zustánde, 3 Bd. 2 Atlanten, 0. Reisland, Leipzig. Deel II „ist
vergriffen". I und III mit Atlanten 32,60 gld. Doch in enkele Bibliotheken
wel te krijgen.
A. Messer, Psychologie (pag. 275-296 Gefuhle und Affecte) of een
ander algemeen leerboek der Psych. is wiel voldoende.
voor 3. Dr. J. v. Ginneken, Gelaat, gebaar en klankexpiressie pag.
1
(Sijthoff, Leiden).
voor 't geheel: Dr. Bavinck: Religieuze Psychologie pag. 59-71 over
de vermogens der ziel en pag. 22 30: Ziel en lichaam.
D. Wijding in de beeldende kunst.
1. Roomsche kunst. „Devotie".
Een kunstzinnig -deelnemer geve aan de hand van een goed
handboek over de beeldende kunst een overzicht van de devote
houding en gelaatstrekken bij de werken der kunstenaars. Hij lichte
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zijn overzicht toe met platen. Bijv. A. W. Weissman, Gesch. der
beeldende kunst.
2. Gewijde muziek; Van Woensel Kooij, Wijs 'ng in de kinderkerk
pag. 15-21 met Aanhangsel pag. 30-76. Liefst ten gehoore
brengen!
3. Kerkbouw.
E. Paedologie: In hoever is het kind ontvankelijk voor wijding?
Waar religie is, daar is wijding, o-ok bij het kind.
1. Kinderreligie : 1. vrees voor Gods toorn (onweder, kinderangsten,
bijgeloovige vrees) ; 2. kinderlijke vreugde bij 't ervar;en van Gods
genade in 't natuurlijk leven ; 3. angst voor den toorn Gods over
eigen zonde, (geweten) ; 4. liefde tot den Heiland.
2. Afhankelijkheidsgevoel sterk; eerbied, deemoed, overgave minder,
zelfconcentratie moeilijk, licht afgeleid, fantasie.
3. Verschil tusschen de kinderen door karakter aanleg.
Bronnen: Dr. Geelkerken, De godsdienst bij het kind. Hand. 2e, Chr.
Nat. Schoolcongres.
D. Vorwerk: Kinderseelenkunde als Grundlage des Konfirmanden
unterrichts. Bahn, Schwerin i. Mecklenburg. 1914.
id. Gebet u. Gebetserziehung II.
Dr. T. Hoekstra, Psychologie en Catechese, E. J. Bosch, Nijverdal. 1916.
Dr. H. Bavinck, Religieuze Psychologie pag. 146-172. Kindergebreken.
M. van Woensel Kooy, Wij-ding in de kinderkerk, pag. 1-4. Bredee,
Rotter dam.
Tracy, Kinderpsychologie, pag. 227-239. (Thieme, Zutfen),.
Sully, Untersuchungen über die Kindheit, pag. 101-1 12 en 194-246.
R. Kabisch, Wie lehren wir Religion. Van den Hoek en Ruprecht,
Göttingen.
H. Schreiber, Der Kinderglaube, Beyer en Söhne, Langensalza.
A. Jonkman, Gebed op de Chr. School, Paed. Tijdschrift, 7e Jg., afl. 11.
P. Oosterlee, Het leugenachtige kind, Paed. Tijdschrift, 10 Jg., pag.
1-16.
G. v. d. Berg, Wat Gods genade vermag in -een jong kind. Kok,
Kampen. 1918.
F. Wijding in -de school. Practische paedagogiek. Conclusies van voorgaande -onderwerpen. Hoe verkrijgen we wijd ging in de school?
1. door echte religie in -de school in practijk te brengen en te onderwijzen. (Waar religie is, is wijding, zie le onderwerp).
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2. -door te letten op de psychische voorwaarden: orde, stilte, om de
concentratie -der aandacht mogelijk te maken ; door geen hooger
psychische prestatie te eischen, -dan van de verschillende karakters
kan verwacht worden; door wij -ding niet enkel in gevoelens te doen
opgaan maar op te voeren tot levenswij ding. (Zie onderwerp 2).
3. door de vormen (lichaamshouding, mimiek e.a.) niet te verwaarloozen. (Zie 3e onderwerp).
4. door ook acht te geven op de wetten der schoonheid in het leven
(schoolgebouw, zang, muziek, wandversiering e.a.). (4e onderwerp).
5. door met liefde na te gaan de religie van het kind; -door acht te
geven op ,,den dag der kleine dingen"; door van het kind nièt
meer te eischen dan redelijkerwijze van een kind kan verwacht
worden. (5e onderwerp).
6. Waarde der gewenning om ontvankelijk te maken voor wijding.
P. Oosterlee, De verhouding der aesthetische en der zedelijkgodsdienstige opvoeding, Paed. Tijdschrift, 10 Jg., pag. 269 enz.
P. Oosterlee, De gewenning in de opvoeding, P. T. 13e Jg., afl. 2.
M. van Woensel Kooy, Wijding in de kinderkerk, met recensie in het
correspondentieblad van „Jachin".
Vragen:
bij A.
1. Geef voorbeelden uit de historie van gemis aan wijding bij eenzijdige versitandsrichting in de religie (orthodoxie).
2. idem bij eenzijdige wilsrichting (ordinair, Leger des Heils).
3. Overdreef Schleiermacher niet de beteekenis der gevoelens?
4. Hoe werd in Luthers leven de eisch van levenswijding („heilig
zijn") opgelost?
5. Welk karakter draagt wijding zonder rechtvaardiging?
bij B.
1. Welke middelen pasten de Middeleeuwers toe om tot (psychische)
zelfconcentratie te komen?
2. Waardoor wist de Roomsche kerk heel het uitwendige leven te
wijden? (Sacramentalien, zie : De Kerkhervorming, gedenkschrift
bij het 4e eeuwfeest. Uitg. Filippus, pag. 25).
3. Welke psychologische fout maakt de onderwijzer, die 30 kinderen
achter elkaar 't zelfde psalmversje laat opzeggen?
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4. En welke psychologische fout maakt hij, als hij van alle 30 1.1. eerbiedig opzeggen en nadenken vergt?
5. Zijn secundaire karakters zedelijk beter dan primaire?
bij C.
1. Is er ook gevaar verbonden aan over-dreven lichaamshouding voor
den bidder zelf?
2. Is hevige devotie ook gevaarlijk voor anderen .(psychische infectie,
suggestie, revivals).
3. Waardo-or zou een „gezalfde preeker" zulk een ingang vinden bij
het eenvoudige volk?
,

b ij D .
Wat staat hooger : de gewijde kunst van Rembrandt of van de
Middeleeuwers?
2. Is er ook analogie tusschen Romaansche en Gothische bouwstijl
en het karakter van de tijden, waarin ze ontstonden.
3. Wat is het type van de wijding der Sankey-liederen?
4. Welk type vertoonen de Evangelische Gezangen in -doorsnee?
5. Welk type de Psalmen? levenswijding, midden in het volle leven
van Oud-Israël staande.
bij
bij E.
1. Wat ging bij oud-Israël vóór in -de opvoeding: onderwijs of eeredienst? „Leer den jongen naar den eisch zijns wegs", Paedologie!
2. Was -dat onderwijs intellectualistisch?
3. Wat was de leerstof? Gods groote daden Ps. 78.
4. Leervorm : m ededeeling :. Ex. 10 : 2 ; 12 : 26 ; Deut. 4 : 9, 10;
6 : 7; 11 : 19; 31 : 13; gebod: Deut. 32 : 46; Ps. 78 : 4.
5. Aanschouwingsmiddelen Jozua 4 : 6 en 21.
6. Is er ook onderscheid tusschen het onderwijs dat de Heere aan
Israël opdroeg
en ons Bijbelsch onderwijs in doorsnee. Vergel.
vooral: W. G. v. d. Hulst, Bijbelsch onderwijs, -in de Serie „Verdieping en Belijning" en no. 12 van de Serie Onderwijs en Opvoeding (Uitgave Drukkerij „De Standaard") „Het godsdienstonderwijs
op Gereformeerde scholen". (Een enquête!)
7. Bij welke kinderen komt de zelfconcentratie vroeger dan gewoonlijk? (vroegrijpe).
8. Zou 't kind vroeg stemming aanvoelen (toorn, liefde, vriendelijk of
boos !) Tot welken leeftijd gaat dat terug?
-
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bij F.
1. In hoever moet de wijding in alle onderwijs aanwezig zijn? (levenswijding als onderbewuste drijfveer).
2. Moet -de bewuste wijding altijd even intens zijn?
3. Moet de wijding bij iedere Bijbeiles even sterk zijn? Waarvan moet
ze afhangen (vgl. de vertelling over Michals list of over de wetgeving op Sinaï).
4. Wat te doen als een voorval de wijding onmogelijk maakt en 't
rooster geeft aan dat men „moet" vertellen van het lijden van
Christus?
5. Wat te doen als de wijding begint te ontbreken bij 't gebed : a. -d-oor
gewoonte, b. door losbandige geest, c. door wanorde.
6. Moet men aandringen op zielehouding of lichaamshouding? („Hoor
nu wat er verder gebeurde” of: „zit recht jongen!")
7. Is alle gemis aan wijding bij 't kind als „zonde" te bestraffen?
(ondervoeding, slaap, pijn,dofheid).
8. Is onverschilligheid voor wijding 66k te verontschuldigen?
9. Is mechanisch memoriseeren gevaarlijk voor de wijding?
10. Hoe dat gevaar te ondervangen?
11. Op welke wijze komen de 1.1. er achter als we wijding voorwenden?
12. Hoe reageeren ze daarop?

Schets 11. Kinderteekeningen.
1. Men leze Kinderstudie, Paedologische bladen. Uitg. Ploegsma,
Zeist. Deel I, afl. 1, pag. 1-49. („Kinderteekeningen", door F. J.
v. d. Molen) ;
of Tracy, Kinderpsychologie Hoofdstuk VI;
of Sully, Studies of Childhood Hoofdstuk X;
of Mevr. Belinfanrnte Ahn, Het kinderteekenen en het volle leven.
Ploegsma, Zeist. 1920.
2. Men late de kinderen eens op een vel papier naïef teekenen uit het
hoofd, of een van te voren geteekende bordschets nateekenen.
3. Men vergelijke de gegevens met het bestudeerde.
4. Men zoeke verband van teekening en intelligentie bij z'n leerlingen.
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5. Verband van teekening en karakter.
6. Merk op de „eigen" wijze van zien; bij ieder kind weer anders.
Gevolg van psychische activiteit, van persóonlijkheid en karakter.
Voorbeeld: Uit mijn aanteekeningen: eerste leerjaar.

1. Van een ventje vol activiteit

d

`

2. Van een stil jongetje

Deze kip werd
nageteekend
van 't bord

3. Van een achterlijk meisje

1. Al actie, let op het oog, de lellen, de houding.
2. Massief, naar binnen gebogen lijnen (zie voorhoofd).
3. Teekent, wat ze weet: 2 oogen, lellen.
Alle drie getroffen door den Beringden poot.
Biggekerke.

A. JANSE.

DE BEPALING VAN DE PSYCHISCHE
BEROEPSGESCHIKTHEID EN DE SCHOOL
Als „Beiheft" bij het „Zeitschrift für angewandte Psychologie" verscheen het geschrift „Die Feststellung der psychischen Berufs.eignung
und die Schule" door Erich Steru.
In dit geschrift (153 blz.) is het resultaat neergelegd van des schrij-vers onderzoek naar de psychologische methodologie van de beroepsvoorlichting door de school.
De inleiding geeft een beschouwing over het psychologisch experiment
en toont aan, dat dit vooral beteekenis heeft voor den ondernemer, om
te kunnen vaststellen, welke personen uit een groep beroepscandidaten
de meeste en welke de minste psychologische geschiktheid hebben voor
het beroep in kwestie. De werkgever wordt door dit onderzoek in de
eerste plaats gediend, omdat ' het hem in staat stelt de ongeschikte
elementen te weren.
Voor den werknemer is het ook van . belang, dat hij niet zich geeft
aan een beroep, 't welk niet met zijn psychischen aanleg overeenkomt.
Men meene echter niet, -dat door een juiste beroepskeuze ook de arbeidsvreugde verzekerd is, wijl deze in den regel niet ontbreekt wegens
verkeerde beroepskeuze, doch wegens -de eentonige bezigheid, waartoe
de fabrieksarbeider bij het tegenwoordige productieproces gedwongen
wordt.
Het experiment, zoo betoogt de schrijver, staat dus in hoofdzaak in
dienst van de negatieve beroepsvoorlichting. De school heeft echter in
dezen -een positieve taak te vervullen. Vandaar dat voor haar het
psychologisch experiment zoo goed als niet in aanmerking komt.
Voor de school moet gebruik gemaakt woeden van het vrije opstel,
waarin van de leerlingen. uit de hoogste klassen gevraagd wordt een
op-stel te maken over de vraag: Wat ik wil woeden en welke redenen
ik daarvoor heb. Uit zulk een opstel kan men velerlei te weten komen
omtrent de neigingen van het kind, en zijn liefhebberijen zoowel als
over de kennis, die hij heeft over het beroep zijner keuze.
Het vrije opstel heeft echter het nadeel, dat in den regel slechts een
enkel motief voor de keuze wordt aangevoerd en langs dien weg niet
een inzicht te verkrijgen is in de verscheidenheid der factoren, die op
,

125
-de keuze van invloed zijn geweest. Vandaar, dat naast het vrije opstel
de invulling van een vragenlijst wenschelijk is. Hierin kan gevraagd
worden naar het beroep der ouders, of het kind hierin ook reeds de
helpende hand heeft geboden, of het ook liefhebberijen heeft, van welke
vakken het 't meest houdt, wat het kind worden wil, hoe het daartoe
gekomen is, welk ander beroep het ook nog wel zou willen kiezen en
welk het in geen geval zou willen beoefenen.
Na nauwkeurige toetsing van een serie • opstellen en vragenlijsten
komt de schrijver tot de conclusie, dat beide middelen tot zelfuiting van
het kind elkander aanvullen en samen een goed hulpmiddel zijn, om te
weten te komen, hetgeen voor bloote waarneming verborgen blijft.
Naast de zelfuiting staat als onmisbaar hulpmiddel bij de positieve
beroepsvoorlichting de waarneming van de zijde deronderwijzers en
ouders.
De schrijver heeft tot vastlegging van het resultaat- der waarneming
door de onderwijzers een waarnemingslijst samengesteld, welke voldoet
aan de volgende voorwaarden:
a.. aan den onderwijzer moet de grootst mogelijke vrijheid gelaten
worden in de beantwoording der afzonderlijke vragen;
b. de lijst mag niet te lang zijn en dus niet te veel vragen bevatten;
c. de invulling moet mogelijk zijn zonder nadere instructies.
De inleiding geeft kort hetdoel van 'de lijst aan, n.l. inzicht 'te verkrijgen in de beroepsgeschiktheid van den leerling. De lijst wordt ter
invulling aangeboden, nadat uit het vrije opstel gebleken is, aan welk
beroep -de leerling de voorkeur geeft en op welke motieven. De eerste
vraag der waarnemingslijst heeft ten doel na te gaan, of de onderwijzer
den leerling voor het aangegeven beroep geschikt acht en zoo niet, op
welke motieven zijn afwijkend oordeel steunt.
De volgende vragen beoogen een kort samengevatte analyse der individualiteit van het kind te verkrijgen: De vragen worden alleen aangeduid
met woorden. Deze zijn: 1. intelligentie, 2. manieren, 3. leidersgaven,
4. richting van -den smaak, (moeielijk te beantwoorden gebleken), 5. handigheid, 6. vlijt, bedrijvigheid, wilskracht, beslistheid, 7. zin voor ' orde
en nauwgezetheid, 8 waarnemingsvermogen, 9. technische aanleg, 10.
koopmansaanleg, 11. richting der belangstelling.
In een reeks van tabellen is het resultaat van een serie ingevulde
waarnemingslijsten verwerkt, met vermelding der antwoorden.
De schrijver is op grond van dit onderzoek van meening, dat opstel
en vraaglijst inzicht geven in de beroepsbelangstelling en -de invloeden,
die zich bij de beroepskeuze laten gelden, terwijl -de waarnemingslijst
-
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licht doet vallen op de beroepsgeschiktheid van het kind. Ten aanzien
van het laatste zijn de uitingen van het kind zelf Piet voldoende betrouwbaar en geeft de waarnemingslijst van den onderwijzer veiliger
gegevens.
Schrijver is de eerste, die een waarnemingslijst voor de ouders heeft'
gebruikt. Zijn ervaring is, dat de meeste ouders de vragen niet kunnen of
willen invullen. Hij komt tot de slotsom, dat ouderavonden, waarin de
beteekenis der beroepskeuze wordt uiteengezet, meer aanbeveling
verdienen, terwijl in bepaalde gevallen aan de ouders, over hetgeen men
wenscht te weten, inlichtingen kunnen woeden gevraagd.
Ten aanzien van het experimen.teele onderzoek naar de'beroepsgeschiktheid is de schrijver de meening toegedaan, dat het geen taak der
school kan zijn beroeps-experimenteele onderzoekingen bij de kinderen
in te stellen. De school heeft ten aanzien van de beroepsvoorlichting tot
taak de neigingen van het kind na te gaan en, voorzoover dit door
waarneming is te bereiken, de beroepsgeschiktheid te beoordeelen. Waar
experimenten mogelijk zijn (schrijver beperkt deze mogelijkheid tot een
viertal beroepsgroepen) moeten deze wo!rden uitgevoerd door beroepscentrales.
S.

BERICHTEN UIT DE VEREENIGING VOOR
CHR. PAEDAGOGIE.
PAEDAGOGISCHE STUDIE-CLUBS.
Het deed mij veel genoegen, het eerste verslag van een studieclub
op paedag. gebied te mogen ontvangen.
Ik plaats het in het volgend nummer in zijn geheel, omdat mij het beeld
van deze club een uitnemend model lijkt voor alle mogelijke clubs.
Dien kant moet het uit.
Wij behoeven allen niet universeele mannen te zijn gelukkig, want dan
hadden we, geen leven; maar helt ééne talentje, dat wij bezitten, te ontdekken en te cultiveeren is onze taak voor de naaste toekomst.
Och, dat alle zweetdoekjes in het Museum opgeborgen waren!
„'t Is anders geen reden," schrijft de verslag-gever mij, „om den arbeid
eener bescheiden studieclub langs 's Heeren straten te bazuinen. 't Gevaar voor zulk doen ontveinzen we ons niet want bij al onzen
geleerden omhaal en stellige conclusies zijn we toch maar dilettanten."
Deze bescheidenheid, kenmerk van het ware, verheugt ons, en we
zullen met bescheidenheid van de gegevens gebruik maken, zoodat
alleen ingewijden het „naadje van de kous" kunnen zien; ook dat er
soms meer -dan een dilettant hier aan 't woord is.

Herinnering aan alle leden der Vereeniging.
Lees s.v.p. nog eens nauwkeurig het Bericht aan de Leden op blz. 95,
afl. 3 van dezen jaargang.
Immers de contributie-regeling heeft dit jaar het karakter van een
referendum.
Tot nog toe stemden 5 leden voor 1 2.50, zoodat wij goede hoop
hebben, dat 't P. T. kan blijven bestaan. Medio September beschikken
wij over de contributie ƒ 3.50 ! de tegenstemmers betalen billijkheidshalve de oude contributie, -daar volgens besluit der laatste Bestuursvergadering de verhooging geheel vrijwillig i.s.
De Secretaris-Penningmeester,
Ds. R. DIJKSTRA.
De Krim.

OMGANG MET DE NATUUR.
I.
In het museum Carnavalet te Parijs bevindt zich een autograaf
van Alexandre Dumas fils, die aldus luidt : „Hoe komt het toch, dat
de groote menschen zoo dom zijn, de kleine kinderen zijn zoo pienter?"
De bekende romanschrijver laat er als antwoord op volgen : „Dat
moet aan de opvoeding liggen." In die meening staat hij niet alleen.
Alexandre Vinet, de nobele Zwitsersche denker, wiens oordeel
nooit hard was. sprak over de opvoeding als „un système d'amortissement." Zulk een uitspraak schijnt overdrijving in een eeuw, die
de kennis ten zetel verheven, die den geest van zijn boeien bevrijd
heeft. Nooit immers was het Excelsior zoo aller levenspsalm ! Geen
tijd, die meer dan de onze voor ontwikkeling deed. En ook in zulke
dagen zou het leven verleelijking, ontadeling, verstomping zijn van
de wieg tot het graf ? Wie verwonderd zoo vraagt, vergeet echter,
dat ontwikkeling ontplooiing van maar sommige vermogens beteekent
naast verschrompeling van andere en dat bij winst en verlies het
resultaat zoowel een nadeelig slot als een batig saldo kan zijn. We
weten allen wel, met het kind in den mensch sterft zooveel, dat men
gaarne had behouden : heerlijke onbekommerdheid, onbeperkt vertrouwen, afwezigheid van berekening, bekoorlijke naïvetet, maar ook
de intense nieuwsgierigheid en de onverzadigbare begeerte, waarmee
het jonge leven op de ontdekking en de verovering van de onbekende
wereld uitgaat, waarin het zich geplaatst ziet. In ieder kind zit een
Columbus, die maar zelden heel oud wordt. En aan dien vroegtijdigen dood heeft ook de opvoeding schuld. Met 'oogen vol vragen,
staat de kleuter tegenover de natuur om hem heen. Èn zijn empirische belangstelling ontwaakt, die van de dingen het: „Wat is het?"
wil weten, èn de speculatieve, zeer benieuwd naar het _„Hoe?” en
het „Waarom ?" van wat is. En van de lippen der kleinen, in ongerept
vertrouwen op de alwetendheid van wie groot zijn, komt het: Licht
ons in over die wondere wereld, die ons omringt." Uit den mond
eener vierjarige teekende ik ze op, zulke vragen: „Waarom zijn de
bloemen nooit groen?" „Krijgen 's avonds de boomen ook slaap?"
„Hebben de blaadjes ook oogen?" „Hebben poesjes alleen een
moeder of is hun vader al dood?" „Is de poes stout, als ze muizen
vangt?" Kindervragen zijn ouderplagen. Maar de volwassenen weten
-
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wel raad. Ze zijn goed voorzien van doeltreffende „kluitjes" in
het riet. De gemakzucht constateert verder, dat kinderen nog niet
alles kunnen begrijpen, voor de kleinen tegelijk een vermaning, toch
vooral hoog op te zien tot de grooten, voor wie er letterlijk geen
geheimenis meer is. En helpt ook dat niet afdoende, dan brengt een
„Kinderen moeten niet alles vragen" het verontruste gemoed der
ouderen wel weer in den evenwichtstoestand; de lastige stemmetjes
zwijgen, zwijgen misschien voorgoed, over alles, waar geen broodje
of geen baantje aan zit. Zulk een averechtsche manier doet kwaad
aan opvoeder en opvoedeling beiden.
Men zegt : „hervorming der opvoeding is urgent." Ik geloof het
ook. Men zoekt, naar ik vrees, ze echter dáár, waar men ze maar
ten deele zal vinden. Gaat niet de opvoeding der opvoeders voorop,
dan blijft alles ten slotte bij het oude. Overtuigd, dat de ouders voor
hun opvoeding meer aan hun kinderen hebben te danken, dan dèzen
voor de hunne aan hèn, acht ik dit onderdrukken van kindervragen
allereerst schade voor de volwassenen en daarna: een geestelijk
verminken der kleinen. De bekende kinderpsycholoog Wilhelm Preyer
zoekt de oorzaak van het onlogisch denken van talloos velen allereerst, allermeest in de handigheidjes, de uitvluchten, de onwaarachtigheden, waarmee men kleuters den mond stopt. Gebrek aan
logica acht ik echter niet het allergrootste kwaad. Er is een ander
gevolg, dat bedenkelijker is, dat die wordende menschen, niets meer
vragend, over niets zich verwonderend door het leven zullen gaan,
alles doodgewoon vindende, hun ziel vercijferend in berekening van
van winst of verlies en geen oog meer slaande in het boek der
natuur, dat geen prijs-courant of effektenlijst is. Nog andere factoren
dan gemakzucht, werkten mee tot die vervreemding van de natuur.
Eenige jaren geleden bezocht de Dnitsche paedagoog Frits Lehmensick
een twintigtal Nederlandsche scholen. Over de ervaringen, hier opgedaan, bracht hij rapport uit in het tijdschrift „Die Kinderfehler". Naast
veel in ons onderwijs, dat lof verdiende, was er toch een en ander,
dat hem bedenkelijk voor kwam. Zoo miste hij veelal een alles beheerschende gedachte en daardoor den samenhang, dien een leidend
beginsel aan bewust verrichten arbeid schenkt. Hij vond hier scholen,
geen schoolwezen. Zijn hoofdgrief was echter deze : „alle- poëzie
ontbreekt, het is alles dor, -droog, practisch, prozaïsch, verstandelijk."
Ik ben niet geneigd, aan het oordeel van een vreemdeling meer
waarde toe te kennen, dan een op slechts oppervlakkige kennismaking zich grondende uitspraak verdient, maar als Nederlanders,
}
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wien niet alle bevoegdheid kan worden ontzegd, tot vrijwel gelijkluidende conclusie komen, dient men afdoender argumenten ter weerlegging te hebben dan een hooghartig schouderophalen. Elise van
Calcar hield zich overtuigd, „dat wat de school aanbiedt, berekend
is op koude, droge naturen, dat het alle verheven aspiraties, alle
heilige geestdrift doet sterven." Prof. Holwerda achtte onze volksopleiding zoo .onharmonisch mogelijk. „Men heeft vergeten, dat een
gezond idealisme een levenskracht is voor gansch een volk, dat het
staalt ook in den strijd voor zijne stoffelijke belangen. Terwille van
een zoogenaamd verstandelijke ontwikkeling, die eigenlijk met het
verstand in zijn edelste uitingen maar bitter weinig te maken heeft,
lijdt de gansche zedelijke, geestelijke en lichamelijke opvoeding groote
schade." Prof. Knappert bejammert het, dat jong-Holland zoo akelig
verstandig wordt en dat er zoo weinig idealisme is. De vruchten der
heerschende richting op onderwijsgebied acht hij : „verstompende hersenoverlading, verdorrend gemoedsleven, zedelijke verslapping, doffe
levensmoeheid, oppervlakkig gedroom en noodlottige heerschappij
van de phrase." „Zouden we den kinderen ook iets hebben onthouden?"
vraagt Prof. Van Dijk. Het zou alles komen met de verstandsververlichting. En het is er niet mee gekomen. Drie of misschien meer dingen
heeft men vergeten. Vooreerst, dat men goed praten heeft op de
lichtende hoogten van het wetenschappelijk onderzoek; daar verliest
men nooit, wat iemand genoemd heeft het orgaan voor het mysterie,
maar in de vlakke velden is veel onbesnedenheid. Vervolgens, men
bedoelde, heele kennis mee te deelen en men vergat, dat heele kennis,
al a zij meegedeeld wordt, niet zelden, en bij de meesten, neerkomt
als halve kennis én dikwijls nog véél minder. En hoe leelijk is halve
kennis niet, even leelijk als half, niet echt geloof. En dan is er nog iets!
Orieksch intellectualisme en Hollandsch intellectualisme zijn er twee;
het eerste is geen oogenblik geweest buiten den invloed van een
diep gevoel voor schoonheid, maar de verstandelijke ontwikkeling,
in den zin, dien wij daaraan hechten, kwam velen op het verlies
hunner edelste beseffen te staan. Intellectualisme bederft zooveel, het
bederft, door verstoring van evenwicht, ten slotte ook het intellect
zelf. Een louter verstandsmensch is een mensch zonder eenigen
horizont. Leg hem een stuk werkelijke poëzie voor, hij zal er -aan
snuffelen met vossen-intellect, met mercantiele hersenen, en met een
witten glimlach van exactheid u zeggen, dat hij voor dien klinkklank
niets voelt."
Het aantal citaten van malcontenten met de richting van ons onder-
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wijs ware met een paar dozijn te vermeerderen. Ik zal het niet doen,
maar u in plaats van de negatieve critiek van velen een woord in
herinnering brengen, dat, afbrekende, opbouwt. Na gevraagd te hebben,
of ons onderwijs niet het gedichtsel is van geleerden, arm aan menschenkennis en nog armer aan kennis van kinderen, schrijft Allard Pierson in
zijn merkwaardigen Essai over "Opvoeding": „Men heeft twee oogen om
de werkelijkheid te leeren kennen, het een is dat van het onverbiddelijkst
realisme, het andere dat van een idealisme, dat het onzichtbare ziet. De
anatoom en de dichter moeten in ons elkander afwisselen, zullen wij die
wondere werkelijkheid in ons opnemen, die zich nu eens alleen overgeeft aan het ontleedmes, dan weer wieken eischt, om haar in vogélvlucht te kunnen overzien. De werkelijkheid ontsluit hare schatkameren
niet voor den eersten den besten gezondverstandsmensch, die jegens
haar met de grove werktuigen zijner van buiten geleerde wetenschap
geweld wil plegen, maar laat haar geheim zich eerst onttooveren
door den denker-dichter, „chose ondoyante", gelijk Montaigne zegt,
die alleen in staat is, haar in al hare kronkelgangen te volgen. Zoo
voedt de werkelijkheid zelve de geesten op, die haar eenigszins begrijpen mogen, gelijk de werkelijkheid opvoeders op hunne beurt doet
verstaan, dat zij de ontwikkeling van twee tegenstrijdige eigenschappen
hebben voor te bereiden : de slimheid der slang, die bij de aarde
blijft en de onbevangenheid der duif, die zich in het blauw van den
wijden hemel verheft." Dr. Maria Montessori drukt dezelfde gedachte
in deze woorden uit: „de opvoeder moet in ééne ziel bezitten: de
wetenschappelijke consciëntie van den geleerde en de extase van
den mysticus." Men zou ook kunnen zeggen: „hij hebbe iets, hij
hebbe veel van den geest, die op het Pinksterfeest Christus' discipelen
kenmerkte: zooveel enthusiasme, dat de omstanders meenden, „ze
zijn vol zoeten wijn" ; zooveel nuchterheid, dat zij zelf heel precies
wisten, hoe laat het was, „de derde ure van den dag."
Van de dagen van Augustinus af hebben alle opvoeders van naam,
Luther, Bacon van Verulam, Amos Comenius, Herman August Francke,
Rousseau, Pestalozzi, aan wie onderwijs geven, toegeroepen : „Gaat
toch uit van de aanschouwing." Niet intellectualistisch opgevat, had
dit woord uitgangspunt voor een harmonische vorming kunnen worden.
In de aanschouwing toch ontmoeten elkander èn de actieve kennende
geest en het passieve gekende object. Door den noodlottigen, nog
altijd doorwerkenden invloed echter van John Locke's tabula-rasatheorie, volgens welke niets in de - ziel komt, dat niet was in de
zinnen, die dus de wereld der uiterlijke dingen primair stelt, is het
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in onze dagen dringend noodzakelijk, den eisch te doen hooren:
„Alle onderwijs ga uit van bewondering." Dit beginsel, breeder, hooger,
dieper, de aanschouwing omvattende, ontheft den -geest aan de passiviteit en beantwoordt aan de behoeften van het kinderlijk hart, dat
van nature vol bewondering is. Critici toch worden niet geboren, die
worden gemaakt, reden, waarom de meesten nog al grof van structuur
zijn. En in de laatste jaren was de productie van die cynische grijsaards
van 14, 15 jaar, wier hart morsdood is, die geestdrift gek vinden,
diep gevoel idioot, onverschilligheid voor alles, behalve voor hun
niet zeer belangrijke ikje, bewijs van gezond verstand, wel ontzettend
groot. Die armzalige stumpers, als hyena's op lijken azende, zijn de
fabrieksels van een benepen intellectualisme. Basedow is, naar mijne
meening, wat al te lang onze profeet geweest. Zijn beginselen hebben als
heidamp ons geheele onderwijs doortrokken. Aan zijn „Elementarwerk" ontleen ik de volgende stellingen : „Verstandsbeschaving is
hoofdzaak", „door het hoofd loopt de weg naar het hart." „Wezenlijke
vorming wordt alleen verkregen door kennis der dingen van het
dagelijksche leven." „Op de verkrijging daarvan moet dus het onderwijs gericht zijn, omdat alleen ' daardoor een ieder in staat wordt
gesteld, zich een aangenaam bestaan te verzekeren." „Hoofddoel aller
paedagogische werkzaamheid moet dus zijn: leeren abstraheeren, redeneeren, denken." Waar dit op uitloopen moest? Campe, zijn geestverwant, hoorde liever het schuren van een trap dan de uitvoering
eener symphonie en was overtuigd, dat de rnenschheid meer te
danken heeft aan den uitvinder van het spinnewiel dan aan den
dichter van den Ilias en de Odyssea. Wetende, dat dé overwegende
waarde pens menschen niet gezocht mag worden in zijne verstandedelijke gedachte, geloovende, dat niet alles kenbaar is voor het
redelijke denken, verwerp ik met beslistheid zulk een opvatting. De
aanhangers er van zullen met schrik ontwaren, dat wie abstracties
zaait, décepties zal maaien. Ze vergeten, dat wat het verstand helder
noemt, in werkelijkheid zeer wonderlijk is. „Achter het gebouw der
zinnen, het leelijk geabstraheerde, door de rede, verrijst met lijnen,
die zich verliezen, het wonderpaleis der bevreemde emotie. En alleen
in de ontroering wordt het wezen der dingen gekend. Maar zoover
is men van het leven afgeweken in rationalistische verstandelijkheid,
dat de emotie den schijn heeft van iets, dat niet behoeft te zijn. De
menschen hebben bezijden de waarheid een getimmerte gezet, een
inrichting van begrippen en daar wonen ze in. Maar de realiteit der
dingen ligt buiten het bereik van wie in het getimmerte zijner be-
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grippen blijft." 't Is een gedecimeerd bestaan, dat in een stelsel van
verstandswetten zich opsluiten laat. Of is een leven niet arm, dat
altijd kan wonen tusschen de vazallen zijns geestes en nooit behoefte
gevoelt aan den omgang met de Hooge Vrouwe, die in de binnenkameren des harten gebiedt? Is het geen verenging, als men de
groote velden van mysterie uit het leven van geest en natuur als
niet bestaande gaat aanmerken, wijl ze niet liggen binnen de palissadeering, waarachter het intellectualisme zich tegen het onverklaarbare
verschanst? Maar al . meen ik, . dat niet verstandsontwikkeling
bovenal het doel mag zijn, waarnaar wij streven, al schat ik, ook
uit het oogpunt van harmonische ontwikkeling, leeren bewonderen
van onvergelijkelijk hoogere waarde, ik wil niet geacht worden, te
behooren tot hen, voor wier overgevoelige mystiek, voor wier introebele
gemoedelijkheid het intellect iets kleinburgelijks is. In het derde
deel van Goethe's „Aus meinem Leben" komt een woord voor van
Johann Georg Hamann, den Magus van het Noorden, dat zegt, hoe,
naar ik meen, de mensch tegenover de natuur heeft te staan. Als
Grundtvig, die aan een gezelschap, dat de algenoegzame rede wat al te
uitbundig verheerlijkte, een compliment maakte, wijl de heeren zich
zoo beminnelijk over een afwezige uitlieten, werd de Königsberger
wijsgeer telkens geërgerd door de absoluut onnoodige hoogdoenerigheid van wat niet ten onrechte de nacht der verlichting genoemd is.
Den paladijnen van het gezonde verstand riep hij toe: „AI wat de
mensch doet, moet uit het geheel van al zijn vereenigde krachten
ontspringen; al het op zich zelf staande is, zonder voorbehoud, absoluut
verwerpelijk." Van dit beginsel uitgaande, moet de jeugd gewend
worden aan omgang met de natuur. Of dat noodig is ? Ik vraag, het
suizen van den wind, het fluisteren van zeer stille wateren, het
stemmelooze lied, dat de bloemen aanheffen, de zwijgende prediking
der millioenen sterren, de pracht der wolken, wier vervenpraal het
machtelooze verlangen eens schilders uitmaakt, de majesteit van den
storm, de kalmte of de bewogenheid der zee, wat zeggen ze aan
een zeer groote meerderheid van ons volk? Wat doen wij, opdat
het opgroeiend geslacht „het ruischen van het ranke riet" leere
beluisteren, opdat het de stem ga verstaan van het „krinkelende,
winkelende waterding", opdat het, eindelijk verlost van de opgelegde,
brute wetenschappelijkheid, met den zanger der oudheid in het ratelen
van den donder weer het spreken hoore van Hem, die Heer is van
alle zijn. Het volgende gedichtje van Rainer Marie Hilte geeft uiting
aan wat den jongeren in onze „nuttige kundigheden" antipathiek is:
-

-
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Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort,
Sie sprechen alles so deutlich aus:
Und dieses heisst Hund, und jenes heisst Haus,
Und hier ist Beginn und das Ende ist dort.
Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,
Sie wissen alles, was wird und war;
Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
Ihr Garten und Gut grenzt grade an Oott.
Ich will immer warnen und wehren : Bleibt fern.
Die Dinge singen hor ich so gern.
Ihr rührt sie an : sie sind starr und stumm.,
Ihr bringt mir alle die Dinge um.
Wat zegt voor duizenden om ons heen de zon, opgaand in glorie,
het veld zich badend. in morgendauw, de nachtelijke hemel, die de
harmonie der sferen weerkaatst ? Welk een kapitaal aan schoonheid
gaat jaarlijks verloren, door geen oog gezien, door geen oor gehoord.
En wat hebben wij Nederlanders meer dan anderen gelegenheid,
de schoonheid der natuur te leeren zien. „Gij Hollanders weet niet,
hoe ontroerend mooi uw land is", zei mij eens een Fransch schilder,
i.n extase over een slootje, waarin zich wat knotwilgen spiegelden.
De bekende Fransche historicus Ernest Lavisse, die het bejammert,
dat men zijne oogen niet heeft geopend voor het landelijke . schoon
van zijn geboortegrond, dankt het onzen Hollandschen schilders, dat
ze hem de heerlijkheid van het „ordinaire" hebben geopenbaard en
het „gewone" voor zijn blik hebben getransfigureerd : de zwijgende
pracht van een bloeienden pereboom, waarop sabbaths-vrede schijnt
neergedaald, de ontspannende kalmte, opstijgende uit onze plassen
en heiden, het breede.licht der maan op landelijken weg, de vlekkelooze reinheid van met ijzel behangen berken in vriezende lucht.
„Moest ik kiezen", schrijft de beroemde geleerde, „tusschen deze twee,
kunnen lezen wèl in de boeken der menschen, maar niet in die van
hemel en aarde, ik aarzelde niet, maar koos het laatste, het eerste
is daarbij : duisternis, benepenheid, ellende, goddeloosheid".
Den dienst, dien onze natuur hem bewees, kan ze ook onzen
kinderen bewijzen. „Hier kan", zegt Jan Veth, „ieder, wien de weelde
van het zien niet geheel iets onbekends is gebleven, ongestoord zijn
hart ophalen aan de wonderen der zichtbare wereld, welke ons
Holland werden toebedeeld. Nergens schijnt het uitspansel zoo
grootsch, is de wolkenbouw zoo schoon en weeft de nevel toover-
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achtiger zilversluier over sappiger landouwen". Een vreemdeling valt
de teedere schoonheid van ons landschap misschien meer op dan
den ingeborene, die ze heel „gewoon" is gaan vinden. In zijne
Philosophie de l'Art wijdt Taine er een paar van zijn schitterendste
bladzijden aan : „In en buiten de steden is alles onderwerp voor een
schilderij, men heeft maar te copieeren. Het groen is nergens hard, nergens eentonig. Wat een oneindige rijkdom van schakeeringen in blad en
kruid, door den verschillenden graad van rijpheid, door ongelijke
dichtheid, door de rusteloos wisselende tint van het uitspansel. Het
zwart van een regenwolk, het grijs van den nevel, het blauw van
het waas boven het bosch in de verte, het lichtgeflonker in opstijgenden damp, het verblindende satijn van een onbeweeglijke wolk,
het smettelooze azuur van den hemel verhoogt of tempert er de tonen
tot een heerlijke kleurensymphonie".
N.
P.O.
(Slot volgt.)

„Een rekenmethode voor de Lagere School —door
P. J. BOUMAN en J. C. VAN ZELM, —als
proeve van toegepaste logica ".
Om te kunnen beoordeelen welke waarde deze weldoorwrochte
methode voor ons rekenonderwijs heeft, moeten we ze eerst kennen.
Dat kennen van een methode bestaat niet in het weten" van bijkomstige dingen (bijv. of men eerst de getallen 1 5 of wel die van
1 10 behandelt; echte examenpaardjes, die de methodiekstudie tot
een ware hersenmarteling maken !) maar in de bepaling van de
hoofdbeginselen der methode.
A. BEGRIJPEN OF DOEN?

In de Inleiding wijzen de schrijvers op twee hoofdrichtingen in
de methodiek van het rekenen.
Jarenlang is de rekenmethodiek beheerscht door de ,,verklaringswoede". Door gedurige mondelinge behandeling en „verklaring"
moest het kind leeren om steeds te begrijpen wat het deed bij 't
rekenen. 't Gevolg was, dat het kind weinig begreep en wat veel
erger was -- weinig deed. Resultaat : de kinderen konden niet
rekenen!
Uit reactie kwam toen een andere richting op : „Leer hun de bewerkingen bij wijze van kunstje, laat ze dan maar rekenen en al
doende leeren ze het wel.”
„De verklaringszucht raakt uit, het „machinale" komt in de mode".
Beide stroomingen worden door de schrijvers als eenzijdig vermeden.
Mét andere methodes van onzen tijd achten zij „het begrijpen der
bewerkingen voorwaarde voor het richtig uitvoeren er van" en willen
ze toch niet meer terug naar den tijd der . eindelooze verklaringen",
waarbij het rekenen om zoo te zeggen vergeten wordt". Hoogstens
5 of 10 min. willen ze „den leerling tot bewustzijn brengen wat van
hem geëischt wordt. Of nog beter.: De bespreking van de bewerkingen ga onmiddelijk samen met het uitvoeren ervan".
Daarom voert de methode als motto het woord van Fröbel : „Den-
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ken und Thun sind innig geëint". Denken en doen ! 't Is de leuze
van verscheidene nieuwe rekenmethodes, die er in onzen tijd grif
ingaan bij de onderwijzers. (Wij zijn dat „boomen" bij de rekenles!
allang beu !). Inzoover dit gezonde beginsel in deze methode wordt
uitgewerkt, ziet ze er frisch uit en staat ze geheel op de hoogte
van den tijd. Dit alleen is reeds voldoende om deze rekenboekjes
succes te verzekeren. De „Stemmen uit de practijk", (van onderwijzers
die de boekjes gebruikten), door den Uitgever in het Prospectus
afgedrukt, leggen den nadruk op dit beginsel. Ik onderstreepte
daarin : „een methode met overvloed van oefenstof „'n prettige
methode met meer oefenstof dan gewoonlijk noodig was"; „de kinderen leeren erdoor zelf de sommen maken"; „dat de kinderen werken";
„dat de kinderen altijd wat te doen hebben"; „dat ze de zelfwerkzaamheid verhoogt als geen andere"; „De moeilijkheden volgen elkaar
geleidelijk op" ; „zoodat de kinderen er gaarne uit rekenen".
't Verwondert ons daarom niet, dat deze methode werd ingevoerd
op alle scholen voor openb. lager onderw. te Amersfoort en voorkomt op de lijst der leermiddelen voor de scholen voor gew. lager
onderw. te Amsterdam.
Het beginsel: denken en doen, wordt echter door verscheidene
goede methodes gehuldigd en uitgewerkt zoodat deze Rekenmethode daarin volstrekt geen nieuws oplevert.
";

Er is echter een principieel verschil met de andere methodes. Deze
methode is een geheel éenige. De schrijvers leggen daarop den
nadruk en zeggen, dat hun handleiding haar doel gemist zal hebben,
„zoo men zonder haar de rekenboekjes meent te kunnen gebruiker".
Zoeken we dan dat hoofdbeginsel te benaderen.
B. UITGANGSPUNT IN DE LEERSTOF OF IN HET KIND ?

Er zijn methodes geweest, waarin alleen met de eischen der leerstof
wordt gerekend. De volgorde der deelen werd vastgesteld naar een
wetenschappelijk plan. Voor het „aanbrengen" der leerstof zorgden
de „leertrappen". waarlangs de hoogverheven wijsheid afdaalde in
't kinderhart ... pardon! in 't kinderhoofctje.
Aardrijkskunde werd een aftrekseltje van de systematische aardrijkskunde. Teekenen gaf een mathematische uiterst geleidelijke voortgang:
punt, rechte lijn, vlak (onderverdeeld in vierkant, driehoek, zeshoek,
vijfhoek, enz.) kwartcirkel, halve cirkel, cirkel, enz. Natuurkennis gaf
een systematiek van planten- en dierenwereld.

139
Men vergat ten eenenmale, dat een kind geen kleine „man van
wetenschap" is, maar een kind, vol levensdrang, dat begeerig indrinkt
de kennis van de groote wereld dat ook gaarne veel zelf zoekt, zélf
doet. Wat hoort en ziet 'n kind gaarne iets van vreemde streken, van
vreemde volken, van steden, landen, reizen. Wat teekent 'n kind van
6 jaar graag 'n hoepel, 'n ei, 'n kip ! Wat hoort het graag uit dieren- en
plantenwereld vertellen en wat neemt het frisch de dingen in zich op!
Maar helaas dat alles kon en mocht niet. De systematiek gaf den
toon aan.
Gevolg was een reactie : Het Personalisme, dat van het kind wil
uitgaan (Ellen Key, Montessori). Weg met de massa's leerstof! weg
met logische methodiek en voorzichtige leertrappen — laat het kind vrij
zich ontwikkelen, laat de kennis groeien. Laat het kind zelf kiezen,
wat hij wenscht te weten. Zoo verkrijgt het kind kennis-met-hethart, diepe, echte kennis -- echte parelen in plaats van de glas-parels
van de intellectualistische school.
Hoe staan nu de schrijvers in deze kwestie ? Wat is in hun methodiek uitgangspunt : de theorie der rekenkunde of het tellende kind ?
Waardoor wordt de volgorde en indeeling bepaald : door de wetenschap der getz llen of door de psychologie van het kind ?
Hier komen we tot het principieele verschil met
alle andere rekenmethodes. Want deze methode is een

unicum!
Bijna alle rekenmethodes zijn gebaseerd op de theorie der rekenkunde die theorie dan, terwille van de practijk, pasklaar gemaakt voor het kind. (Alleen Montessori gaat bij haar rekenmethode
geheel uit van het tellende en rekenende kind. Op den groei van
de getallenkennis bij het kind baseert zij hare methode). En nu komt
het g e h e e 1 e e n i g e der methode van de heeren Bouman en Van
Zelm. Zij baseeren haar niet op de theorie der rekenkunde en ook niet
op den groei van de kinderziel, maar op wat zij noemen „d e z e 1 fordening der denkbaarheden", in dit geval: de logische
groei" der rekenkunde van de eene denkbaarheid tot de andere
niett willekeurig maar zoo „dat de eene denkbaarheid zich
als kiem laat denken van de andere".
Wie — niet wijsgeerig geschoold ~ de dikke handleiding doorbladert is geneigd om te zeggen: hoe krijgt 'n ernstig mensch zooveel onzin bij elkaar. Als men opslaat pag. 31 en daar leest : „Het
tellen laat zich daarom noemen het onderscheidend vereenigen
en het vereenigend onderscheiden van verschillende eenheden, die
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niet verschillen", dan begint het den niet-philosooph een beetje te
schemeren.
Toch is 't geen onzin — 't is geen willekeurig redeneeren maar
een streng consequente logische gedachtengang naar de manier van
Hegels „Logik". De voortdrijvende kracht, van heel deze logische
opbouw is de tegenstelling. Uit de denkbaarheid : eenheid komt
„v a n z e 1 f" door gedurige tegenstelling de heele rekenkunde voort.
Tegenover de eenheid staat de veelheid. In de veelheid 4 worden
de eenheden 1 . 1 . 1 . 1 onderscheiden — en bij het tellen vereenigd
tot 4. Uit het in-een-denken van 1.1 en 1 .1 .1 volgt het uit-een-denken
van 5 in 1.1 en 1.1.1. Uit de in-een-denking van 5 + 5 + 5 tot 15
volgt de uit- een-denking van 15 in 3 X 5.
Uit de activiteit van de 3 (bij 3 X 5) volgt de passiviteit van de 5.
Uit het in-een-denken van 5 + 5 ± 5 ± 5 (4 X 5) tot 20 volgt het
uiteendenken van 20 in 5 + 5 + 5 + 5 (20 : 4).
't Bovenstaande is geen overzicht, maar wil alleen een denkbeeld
geven van de manier waarop de schrijvers, uitgaande van de eenheid en geleid door de Hegeliaansche Logica, de getallenleer „uit
zich zelf" lieten ontwikkelen.
Vandaar dat ze kunnen beweren dat hunne methode niet op de
theorie der rekenkunde maar op „de zelfontwikkeling der rekenkundige
denkbaarheden" gebaseerd is. Er is geen reden om aan hun eerlijkheid te twijfelen als ze zeggen : „Principieel gesproken was het ons
onverschillig tot welke indeeling der leerstof de gevolgde denkwijze
ons leidde". Geen wonder, dat de schrijvers onder 't werken begeesterd werden toen ze als ervaren schoolmannen al spoedig bemerkten
dat hun logisch systeem „paste" voor de practijk. Daaruit is hun
volle toewijding te verklaren, die uit elke bladzij ons toespreekt.
Geen moeite is hun teveel geweest.
Dat verwondert ons te minder, als we bedenken, dat het bij hen
als leerlingen van Prof.Bolland ging om de toepassing hunner
Hegeliaansche wereldbeschouwing.
In het voorgaande artikel in dit tijdschrift over deze methode toont
Dr. Vollenhoven aan, dat het opgaan van de Hegeliaansche logica
bij de getallen nog geen recht geeft om ze te doen gelden in de
metalogische sfeer, zooals Prof. Bolland doet.')
Laatstgenoemde immers draagt de ontwikkeling en beweging van
1

) Zie Paedag. Tijdschrift XIVe Jg. pag. 103.
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de psychische denkdaad in de logische sfeer in. Dat is geheel foutief,
omdat op deze wijze de normatieve logica- toch weer wordt tot bewegingsleer van het denken. Bij het getal heeft men echter inderdaad
te doen .met een psychisch vormsel, een schepping door de psyche,
en daarom kan de Hegeliaansèhe logica deze verschijnselen aan,
zonder dat echter hieruit volgt dat daarmee de juistheid der Hegelsche
logica in 't algemeen is bewezen 1 ).
Daarmee vervalt de bijna religieuze waarde van deze methode als
practisch bewijs voor de waarheid van het Bollandisme.
Maar als proeve van een geheel nieuwe ontwikkeling van de rekenkunde blijft de methode de volle aandacht waard.
Noch leerstof, noch kind is uitgangspunt en leiddraad geweest
maar de logica van Hegel, toegepast op de getalIen.
C. LOGICA EN KIND.

In hun critiek op het aanvaarden van de theorie der rekenkunde
als basis voor de rekenmethodes merken de schrijvers op, „dat
de kinderlijke geest geheel andere eischen stelt, dan het scherp onderscheidend wetenschappelijk denken, waarvan de theorie der rekenkunde één der uitingen is."
Maar nu rijst de vraag: komt de logica van hun methode
overeen met den kinderlijken geest?
Hooren we eerst wat de schrijvers er zelf van zeggen: „De wijze
om de kinderen te leeren rekenen heeft zich te richten . ... naar
de eischen, die door den menschelijken -- en dus ook kinderlijken
geest worden gesteld." 2
Het geloof in het dogma der Hegeliaansche logica heeft den schrijvers
hier toch parten gespeeld. Van Hegeliaansch standpunt gezien beheerscht de logica' het gansche leven — dus evengoed het kinderlijke
zieleleven, als dat van de volwassenen evengoed dat van den
naïeve als van den denker. Vandaar dat de schrijvers kortweg concludeeren » en dus ook den kinderlijken".
Maar als het waar is, dat hun logica alleen. bewegingsleer van het
denken is, (wat Dr. Vollenhoven betoogt), dan blijft de moge lij k e id
open, dat de denkbeweging bij het kind een andere is dan bij
den volwassene m. a. w. dat het kind de logica der methode van de
heeren Bouman en Van Zelm met heel andere oogen beziet en op
heel andere wijze volgt, als de schrijvers dat doen.
)

1) Zie Paedagogisch Tijdschrift XIIe Jaarg. pag. 102, 103.
2) Handl. pag. 81, Cursiveering van mij.
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Dat dit werkelijk het geval is, wil ik hieronder aantoonen.
De m o g e 1 ij k h e i d, dat de denkontwikkeling 1) van het kind een
andere is, dan van den volwassene, blijkt reeds uit het feit, dat de
eene mensch op heel andere wijze concludeert, dan de andere. Er
zijn van die menschen, die bij alles heel logisch redeneeren; uit het
eene gegeven concludeeren ze met wiskunstige zekerheid het
andere en bouwen zoo hun gedachten op; 't zijn de systematische
menschen; als ze in de wetenschap terecht komen, worden het de
stelselbouwers.
Doch er zijn anderen, die als met sprongendenken. Intuïtief vatten
ze in welke richting hun denken moet gaan. De „vinding" is bij
hen 't voornaamste, de logische reflectie komt eerst later. De typische
vrouw is zulk een intuïtieve denkster. Als de typische man eindelijk
tot z'n slotsom is gekomen na moeizaam redeneeren glimlacht de
vrouw: zij had dezelfde conclusie al direct gemaakt. 2)
Zoo weten wij onderwijzers ook bij ervaring, dat het kind onze
streng logische redeneeringen slechts met weerzin volgt, omdat het
nog niet rijp is voor groote menschenlogica en vooral niet voor
mannenlogica. Dat komt eerst na de lagere-school-jaren.
Als reflectie — als „nog eens nadenken over het geleerde, zoodat
nu ook eens de samenhang begrepen wordt" kan de streng logische redeneering haar nut hebben op de lagere school niet als
leervorm, om iets nieuws aan te leeren.
D. IN HOEVERRE STRIJDT DE DENK-ONTWIKKELING DEZER METHODE
MET DE DENK-ONTWIKKELING VAN HET KIND ?

De getallen van 1 tot 10 worden geleerd door tellen. Dat sluit
zich volkomen aan bij de natuurlijke ontwikkeling van den kinderlijken geest: tellen doen de kinderen voor de schooljaren al.
„Het tellen is het uiteen- en ineendenken der eenheden"
Volkomen juist, want een 4-jarig kind reeds telt : één, nog één, nog
één, nóg één (uiteendenken) en roept dan verrukt: „'n heeleboel !"
(ineendenken). De psychische functie van het ineen- en uiteendenken
werkt al bij het belangstellend zien van zeer kleine hoe veelheden.
Deze teldaad moet nu worden voortgezet in het eerste leerjaar.
't Kind moet komen tot het vormen van een helder begrip van het
getal, dat eerst intuïtief werd uit- en ineengedacht.
1) „ Denkontwikkeling" is hier steeds in actieven zin genomen; bedoeld is niet
het door ontwikkeling bereikte stadium, maar de ontwikkeling zelf als beweging.
2) Vergel. G. Heymans, Psychologie der Vrouwen, pag. 186.
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Daarvoor laat de methode tellen met stippen, kringetjes, enz., die
als zoodanig voor het kind weinig belangwekkend zijn. Dit volgt
logisch uit de stelling, dat het getal niet voor te stellen, maar te
denken is. Rekenen is allereerst werken met getallen, niet met hoeveelheden (5 appels is reeds een toepassing van 't getal 5; „5 appels"
komen duizend maal voor, doch er is maar één g e t a 1 5. En daarom
is het te doen).
't Is logisch — en ook psychologisch -- dat we kinderen, die
eenmaal het getal 5 kennen, nu veel met dat getal laten werken
(4 + 1, 1 + 4, 2 + 2, 4 2, 2 X 2, enz.) en ze niet plagen met toepassingen (vraagstukjes) voordat ze kunnen rekenen. Dat de methode
met onbenoemde getallen laat werken totdat de 1.1. kunnen „rekenen"
is zeer practisch en — de kinderen doen het graag. De zekerheid van het 6 + 6 = 12 .geeft hun een eigenaardige bekoring. Zij
hebben geen koekjes, stokjes, hondjes, poesjes enz. van noode om
hun belangstelling voor 't rekenen te wekken. .
Maar nu de kleuters, die deze getalkennis en getalzekerheid nog
niet bezitten. Bij hen moet de belangstelling gewekt worden op
andere wijze. Zij staan nog buiten de heerlijkheid van de logica van
4 + 3 7. Zij hebben eerst en vooral intuïtief inzicht in 't getal
7 noodig. En intuïtie wordt buitengewoon beïnvloed door de emotie,
door de belangstelling.
Hun actie van : „'t getal-7-onderscheiden" is een intuïtieve en die
actie wordt ongemeen versterkt als ge ze iets laat tellen, dat hen
sterk aantrekt : 4 eendjes zwemmen in het water daar duiken er
nog 3 omhoog
*
3 eend(teekenen, zij teekenen na
►
jes ! en tellen daarbij 5, 6, 7).
't Kind begrijpt van de logica 4 + 3 = 7 nog niets, voordat het
eerst deze waarheid heeft ingezien. En dat inzien geschiedt bij
intuïtie. Overtuig den achterlijke maar van die waarheid 4 + 3 = 7
door hem te laten tellen. Als zijn doffe oogjes zoo dof blijven,
dan zal hij u navertellen — maar de zekerheid mist hij en morgen
kunt ge weer 't zelfde vóor zeggen. Alleen als het u lukt zijn boelangstelling te wekken zult ge resultaat zien. De Schrijvers doen dat niet.
De Schrijvers schijnen zelf iets te voelen van dit bezwaar. Vlak
voor hun eisch van rekenen met dingen „die weinig belangwekkend
zijn" zeggen ze 1) : Joolang het in het begin nog te doen is om de
namen der getallen, is er geen bezwaar, allerlei eenvoudige voor1)
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werpen te laten tellen". Dat is echter niet voldoende. Hun logica
verzet zich terecht tegen het- invoeren van benoemde getallen
maar de psychologie van het kind eischt ze hier gebiedend, op gevaar
af, dat de rekenles in de le klas saai zal worden. Was vroeger het
inprenten „van getalbeelden" 'doodend
het mechanisch tellen is
niet minder gevaarlijk! Als het kind eenmaal 't getal 5 kent als
1 . 1 . 1 . 1 . 1 en in z'n termen kan ineen- en uiteendenken dan wordt
het rekenen zelf een bron van genoegen. Weg dan met al wat de
oefeningen in het zuiver rekenen belemmert.
'k Zou niet zoolang bij dit verwaarloozen van de belangstelling
tot het wekken van intuïtieve kennis stilstaan (de fout komt in véle
methodes voor !) als ze niet een -eerste symptoom was van een groote
fout, die in heel de methode weer overal terugkeert. Deze fout : dat
het bewuste stelselmatige logische be g r ij p e n is gesteld als uitgangspunt voor alle doen van den leerling.
Hun motto is goed (Denken und Thun sind innig geëint), als we
voor „denken" lezen : Intuïtief denken, zooals een kind denkt. Maar
de Schrijvers maken er doorloopend van : bewust begrijpen 1).
Gelukkig, dat de kinderen veel moeten doen, (die doen het natuurlijk direct intuïtief) anders werkte de methode volmaakt eender als
de ouderwetsche verklaringsmaniakken, die immers ook 't begrijpen
nummer één achtten. Dat vele doen maakt de rekenboekjes practisch
bruikbaar en volmaakt intuïtionistisch in gebruik. Maar de kinderen
gebruiken ze dan eigenlijk in strijd met de handleiding.
Wie getrouw de Handleiding wil volgen, naar de bedoeling der
Schrijvers, is gedoemd tot het volgende:
Ongeveer 140 paragrafen zal hij moeten inleiden met oefeningen
in het bewust ineendenken en uiteendenken der getallen op de volgende manier. ('k Neem hier en daar maar 'n greep.)
39 9 = (pag. 116) 73 + 7 = (pag. 127) 100 + 70 + 9 (pag. 150).
10 1
100 10 1
10 1
10 1
10 1
10 i
10 1
10 1
10 1
10 1
10
10 1
10 1
1
1
10 1
10 1
10 1
10 1
1
1
1
1
1
1
1
l 0E--1
') Reeds op pag. 5 zeggen ze „begrijpen" in plaats van denken.
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100-76 =
•100-+1ø
10
10
1¢
10
19
10
10
10

(pag 163) 10X873 (pag. 213) 270 : 90 = (pag. 191).
1
270
1
—90
1
180
1
800 70 30
—90
1
800 70 30
90
1
800 70 30
—90
enz.
1
0
1
1
1
210: 7 = (pg. 196) 10 X 6.534 = (pg. 292) 527,24 D.M. = H.M. (pg. 313)
21 3X
6 0.5 0.03 0.004
5 K.M. = 50 H.M.
21 3X
6 0.5 0.03 0.004
2 H.M. = 2 H.M.
21 3X
6 0.5 enz.
7 D.M. = 0.7- H.M.
21 3 X
6 0.5
enz.
21 3X
6 0.5
enz.
e nz.
60 5 0.3 0.04
65,34
Als logisch nadenken over hetgeen reeds intuïtief in de getallenkennis en bij de bewerkingen werd toegepast, zijn zulke oefeningen
heel mooi. Ze werken verhelderend en geven een mooie logische kijk
op de stelselmatigheid van ons talstelsel
maar ' als deze oefeningen
telkens en telkens weer moeten vooropgaan
tot in de duizendtallen toe
en dan nog eens in het metriek stelsel
en dan .ruim
140 maal
bij iedere nieuwe vorm van bewerking -- dan wordt
het een practisch mensch toch wat al te bar.
't Is wel eens aardig als men bij latere studie de systematiek van
de plantenwereld gaat inzien maar wie iedere kennismaking met
een nieuwe plant inzet met inzicht geven in de systematiek van de
plantenwereld — wie de logische reflectie voorop zet — doodt alle
lust tot kennis. Want dit is het eigenaardige van álle systematiek —
van de dogmatiek tot de rekenkunde toe
dat zij reflectie is op
het levende
op het intuïtief beleefde. Gaat ze voorop, dan wordt
het dogmatisme. Logische denkers kunnen daarin „genieten" - gewone menschen niet
en vooral geen kinderen.
Steeds weer datzelfde schema, steeds weer dat bewust moeten
uiteen- en ineendenken 1 ) wordt gruwelijk vervelend. De lust voor het
-

-

1)

Intuïtief opgevat is de uitdrukking „uiteendenken" en ,,ineendenken" juist.
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logische wordt er op den duur door afgestompt. Eerst het intuïtiefdenkende rekenen en dan
als toegift een kleine dosis logische
reflectie
zoo behoort het bij het kind. En dan is het zeer nuttig
ook. In onze methodes wel wat veel verzuimd zelfs..
Dat dogmatisme der logica brengt de Schrijvers er ook toe om
het hoofdrekenen ver achter te stellen bij het cijferen.
Het hoofdrekenen achten ze „niet zonder willekeur." (pag. 128).
Dat intuïtieve „vinden" van een oplossing buiten de stelselmatige
cijferoefening is in hun oog » willekeur".
Toch moeten ze bekennen : „Het laat zich niet miskennen, dat het
hoofdrekenen zijn waarde heeft als denkoefening eenerzijds, voor het
practische leven anderzijds". Daarom geven ze ook daarvoor enkele
oefeningen.
Ja juist „denkoefening"
denken met getallen
dat is zelfs alle
rekenen. En eerst de logische reflectie op dat denken : de vraag : „wat
doe ik daar nu eigenlijk" komt overeen met hunne „begrijp"-oefening.
Gelukkig dat de kindertjes, eenmaal aan 't rekenen, niet meer ,,begrijpend maar denkend rekenen
niet meer 40 = 10 en 5 = 1
10
1
10
1
10
1
1
dus 45 — maar kortweg 40 + 5 = vijf en veertig; en dat met
intuïtieve
straks logische zekerheid. De „begrijp"oefening dreigt
hier de zekerheid te verdoezelen.
Laat iemand maar eens
536 + 998 als volgt „begrijpen" : 100 10 1
100 10 1
100 10 1
100
1
1
100
1
100 10 1
100 10 1
10 1
1
1
enz.
1400 120 14
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en dan optellen. Vraag hem dan eens of hij 't zeker weet. Hij zal
nog eens overtellen of hij misschien geen 100-tal vergeten heeft.
Onder elkaar 586 met zorg één keer opgeteld zal hem veel veiliger
lijken. 998
En toch geven de Schrijvers tientallen van dit soort begrijpoefeningen.
Eigenlijk is de heele methode er op gebaseerd, want de logica
moet voorop als bewegende kracht — ook in het kinderlijk denken
zeggen de schrijvers.
Deze fout maakt de methode als zoodanig geheel onbruikbaar
voor niet-Hegelianen.
Ten overvloede blijkt dit bij de toepassing der rekenvaardigheid
in de vraagstukjes. Men onderscheide bij een vraagstukje als : Inkoop
9,25 gld. Winst 1,30 gid. Verkoop .... het rekenen (9.25 + 1,30) en
de stelkunde : (Ink. Winst Verk. hij wint, dus moet ik optellen). Dat
merken de Schrijvers terecht op. (pag. 80) Maar wat is nu weer
hun fout? Zij vatten het stellen weer heel bewust-logisch op en
sloven zich af om deze verhoudingen eerst geheel bewust te maken
langs logischen weg : „Ieder onderwijzer, die zelfstandig vraagstukjes laat oplossen, weet bij ondervinding, dat de denkkracht van
tal van kinderen niet beantwoordt aan zeer matig te stellen
eischen" pag. 324. Zeer waar als men voor „denkkracht" leest
„logische begrijpkracht". En nu sloven de Schrijvers zich af
om eenvoudige stel- vormen als Ink. + Winst = Verk. er in te
— Verlies
heien (28 sommen achter elkaar en dan enkele maanden niets
meer er van). Als 't eenmaal „begrepen" is komen de Schr. er niet
licht meer op terug -- dat volgt ook weer uit den logischen gang
dezer methode. In een logische redeneering gaat men steeds voort —
daar is geen herhaling maar gestadige voortgang. Dat drukt op
de rekenboekjes als practisch bezwaar. Daardoor worden ze ontzettend eentonig en .... gevaarlijk als men ze slaafs volgt.
Het le en 2e rekenboekje geven alleen opt. en aftr. en daarop
het 3e uitsluitend vermenigv- en deelen zonder ook maar één optelsom (behalve natuurlijk (3 + 3 + 3 + 3).
Het 4e boekje is dan als volgt ingedeeld : 18 paragrafen zonder
éen enkele deeling of vermenigv. 13 paragrafen waarin tusschen de
honderden producten en quotienten slechts een 30 tal opt. en aftr.
voorkomen als samentelling van producten en voorts geen enkele.
Op die wijze gaat het tot het 7e rekenboek.
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dat, als het kind
De sommen zijn daarbij nog zoo gerangschikt
de les begint met : 1 °/o van 1600 = 16 hij dat zestig maal moet doen
en dan is hij net op de helft van de brok — nóg zestig van die
oefeningen mag hij doen — (precies geteld hoor ! 8e Rekenboek pag.
25, 26) en dan krijgt hij zulke vooreerst niet meer.
Zoo eenvormig en doodend ! De 80ste oefening is nóg 1 % van
f 143, de honderdste is '12 °/o van 375 enz.
'k Heb ze laten doorwerken in m'n zesde klas en 't resultaat na
een week van uitsluitend deze oefeningen was : dat de I.I. nog geen
inzicht nadden in procentrekening. Eén van beide: ze hadden m'n
uitleg niet „gesnapt" maar dan baatten de oefeningen niet
of „ze hadden ze wél „gesnapt" — en dan waren de vele oefeningen
overbodig.
juist dat eentonige doodt alle denken bij het rekenen. 'k Had ook
de helft — of 'n achtste
of 'n tiende der oef. kunnen nemen —
'k Had dan uit iedere rist de gevallen moeten uitknippen maar
waarvoor is dan een rekenboek. De methodemakers moeten afwisseling en gedurige herhaling geven -- telkens weer eenige arbeid
overlaten voor de intuïtieve „vinding" — zoodat de vraag telkens
weer het denken wakker houdt : „hoe moet ik dat aanpakken ?"
In deze rekenmethode heeft het kind alleen bij de eerste som van
een paragraaf te denken over het hoe — de rest is precies als de
eerste — 30 a 40 à 120 na elkaar! Dat is zoowel voor 't denken
bij rekenen (75 + 32) als . voor 't denken bij „stellen" (Ink., verlies,
verk.) doodend.
Dogmatisme „begrijpt" alles, maar „ziet niet in". Als ge een gewonen leerling 20 oefeningen laat maken als deze: Inkoop f 528,
Winst 24 gld, Verkoop .... en ge geeft hem dan zonder iets te zeggen deze: Verkoop 528 gld. Winst 24 gld. -- dan berekent hij in de
meeste gevallen: Ink = 528 +24.
Immers de gedurige systematische herhaling van het eenmaal ten
volle begrepene maakt alle levend inzicht dood.
Voor de practijk zijn de boekjes dan ook alleen geschikt om eens
een enkele oefening, die moeite kost er in te werken maar 't is
bepaald gevaarlijk om ze 'alle achter elkaar te volgen. 't Resultaat
op de lei is mooi — een lei vol ! — maar als ge na een poosje
inzicht zoekt bij het kind — dan is 't resultaat teleurstellend. Ons
Rekenonderwijs heeft groote behoefte aan frisch, intens, afwisselend
onderwijs, dat ruimte laat en noodzaakt tot gedurige controle van
het denken over het doen. De logica kome dan nu en dan eens dat
-
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kinderlijke intuïtieve denken over getallen verblijden met z'n stelselmatigheid.
Op pag. 309 van de handleiding zeggen de Schr. ,, Hier moet
door de leerlingen worden 'gevoeld` 1) dat de verhouding van 0,03
en 19,6272 dezelfde blijft, als men beide getallen 100 X zoo groot
neemt" : (1962,72 : 3).
Hier treffen ze den juisten toon — hier is't niet „bewust maken",
begrijpen, „gedachtengang, die van hen wordt geëischt" (pag 386),
„den kinderen tot bewustzijn te brengen, dat de deeler zich omkeert ...
en het deelteeken zich verkeert tot het teeken der vermenigvuldiging"
3

y

4

x

bij :
pag. hier treffen ze 't kinderzie 275
'
7
3 7
lijk denken — 'n vermoeden, 'n » voelen", inzien.
Prof. Bolland schreef van deze methode „er is véel uit te leeren,
zelfs of juist voor hoogleeraren der wiskunde". 't Is ook een boek
van logica van getallenlogica — en als zoodanig een mooi stuk werk.
Maar niet voor onderwijzers, als ze niet aan wijsbegeerte doen -- en
zeker niet voor kinderen, die er een eigen . denkontwikkeling op na
houden en soms nog eerder bij de rechte sluitredenen aankomen dan
de geleerde, doordat zij „denken met sprongen".
Deze methode als zoodanig schijnt me alleen waarde te hebben
om haar wijsgeerig gehalte — niet voor de practijk — of 't moest zijn
om ons aan oefenstof te helpen om de kinderen te leeren cijferen,
want daaraan is . nog wel behoefte.
A. JANSE.
Biggekerke, 15 Juli 1921.
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) Cursiveering van mij.

Overzicht van den arbeid der Paedagogische
studieclub in W. Cursus 1919/1920.
Daar de club zich wilde wijden aan de bestudeering der paedagogiek moest vooraf de vraag onder de oogen gezien worden : „Is
paedagogiek een wetenschap?" m. a. w. heeft paedagogiek als
„leer" der opvoeding recht van bestaan en mogen we van haar vrucht
verwachten voor de practijk der opvoeding?
Deze vraag was voor onze club een levensvraag tegenover allen
die het wilsleven primair stellen en de kennis van minder waarde
achten. „De practijk is alles, de theorie kunt ge cadeau krijgen",
zegt menigeen. Als die menschen gelijk hadden, dan zou de paedagogische studie geen ernstige arbeid zijn, maar hoogstens een onschuldig
tijdverdrijf.
Dr. D. H. Th. V. beantwoordde de vraag J s p a e d a g o g i e k
een wetenschap?" bevestigend.
I. Wat is wetenschap?
Wetenschap komt van weten. Weten is geen daad, maar een toestand.
(Er is nog meer in de wereld dan doen, practijkaanbidders!)
Weten is een toestand, die bereikt wordt door een daad. ('t Komt
u niet maar aanwaaien, tragen van geest!)
Die weg tot het weten is geen wilsdaad. (Voluntaristen van alle
gading, denkt daaraan, eer gij een goeden wil reeds voldoende acht
om te kunnen opvoeden!)
De weg tot het weten is een denkdaad. Spreker stelt zich daarmee
op het 'standpunt van een CHRISTELIJKE ACTIVITEITS KENLEER: Denken
en willen komen beide naast elkaar op uit de actieve ziel. Niet de
wil drijft het denken — niet het denken drijft den wil — maar de
éne ACTIEVE ZIEL denkt en wil. Deze denkdaad behoort zich te
richten naar de door God gestelde denknormen en de activiteit der
ziel in de denkdaad moet voortspruiten uit het goede motief: de wet
Gods, Hem ter eere. Wetenschap omvat le het bereikte resultaat in
in het kenproces der geslachten, 2e den eisch om verder activiteit te
ontwikkelen.
II. Wat is paedagogiek?
Paedagogiek is DE LEER DER MIDDELEN om dit kenproces der geJr
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slachten te bevorderen, door aan het jongere geslacht over te leveren
de bereikte resultaten bij het nastreven van de door God gestelde
doeleinden op wetenschappelijk, zedelijk, en kunstgebied in gehoorzaamheid aan de door God gestelde normen, met den eisch om op
dien weg voort te gaan.
Als theorie heeft deze leer der middelen waarde, omdat ze het
willen steunt (niet: „beheerscht", zie boven.)
Empirische paedagogiek beproeft op welke wijze deze middelen
het best kunnen aangewend worden en welke middelen in bepaalde
gevallen het meest geschikt zijn.
Normatieve paedagogiek waardeert de middelen in hoever zij naar
het gestelde doel der opvoeding heen leiden.
III. Valt de begripsomvang van „paedagogiek" binnen dien der
wetenschap?
Als leer der middelen om het kenproces der geslachten te bevorderen is de paedagogiek een wetenschap.
Haar object is de kenrelatie der geslachten. Daarom behoort ze
tot de groep der wijsgeerige wetenschappen.
„DE AANSCHOUWING".
Als onderwerp voor den eersten Cursus werd gekozen: „de aanschouwing". Doel: critiek op het Empirisme, dat onze
kennis geheel verklaart uit indrukken van buiten,
voornamelijk uit gezichtsindrukken. Deze richting verwaarloosde de psychische activiteit van
het kind en legde al den nadruk op het z.g. ,,aanbrengen" der leerstof.
De tweede cursus zou dan critiek leveren op de tegenovergestelde
richting: het Idealisme, dat onze kennis uit de idee wil verklaren en
daarom de beteekenis van het denkende kind overdrijft, vooral naar
de zijde van het onbewuste : (Personalisme in de Paedagogiek:)
De heer S. K. L. behandelde d e 'g e s c h i e d e n i s van d e
aanschouwing bij het onderwijs.
Oudheid : De beeldrijke taal der Ouden, de historische steenen
en plaatsen in Israël, de gelijkenissen van Jezus: hier gaat het
onderwijs uit van de aanschouwing.
Middeleeuwen: Verbalisme, zwaartepunt van 't onderwijs in de
kennis der talen. De geheele geestelijke vorming beheerscht door
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het Latijn. Rhetorica en Logica hoofdvakken. Zuiver Latijn spreken
en schrijven was één der idealen van de opvoeding. Zelfs de natuurstudie werd zuiver boekengeleerdheid.
Onderwijs bestond voornamelijk in voor- en nazeggen en memoriseeren.
Nieuwe tijd: Baco van Verulam (natuuronderzoek), Luther ('t volle
leven), Francke (werkplaatsen), Basedow, Salzman, Rousseau stelden
het beginsel der aanschouwing hoog.
Pestalozzi : Met Pestalozzi begint een uitwas van het aanschouwelijk onderwijs, n.l. het Aanschouwingsonderwijs.
De wijsgeerige basis van dit onderwijs lag in de philosophie van
Fichte en Schelling: De aanschouwing werd geacht het laatste element
waaruit alle kennis opkomt. (Empirisme) Aanschouwen moest daarom
methodisch geleerd worden. Ook in ons land ingevoerd. 'n Heele
les over een stoof bijv. Spoedig kwam er reactie van leerlingen en
onderwijzers, die zich verveelden.
Naast deze reactie tegen het Aanschouwingsonderwijs kwam ook
,een scherpe -reactie in ons land tegen de voorname plaats van den
aanschouwelijken leervorm bij het onderwijs van de hand van Ds. J.
C. Sikkel, die een principieele tegenstelling meende te zien tusschen
-onderwijs door het woord en onderwijs door aanschouwing, tusschen
School met den Bijbel en School met de Natuur.
Door de heeren W. Jansen en A. Jonkman werd deze tegenstelling
;geloochend. De heer Jonkman stelde de tegenstelling zoo : geloof
tegen ongeloof. De H. Schrift kan niet zijn de eenige kenbron bij
ons onderwijs. Ook de natuur is onze leermeesteres en hier is de
,aanschouwing een kostelijke leervorm. En óók de H. Schrift geeft
niet zuiver woord zonder aanschouwing maar is vol beelden uit het
leven. Daarom zegt W. Jansen, dat het naïef is om te meenen, dat
..er onderwijs kan gegeven worden zonder aanschouwing, maar even
naïef om onderwijs zdnder woord te verlangen.
't Verschil bleek daarin te bestaan dat Ds. Sikkel wilde uitgaan
van het woord en zijn tegenstanders van de aanschouwing.
Conclusie : Aanschouwelijk .ONDERWIJS is van groote beteekenis.
Aanschouwing, die geen hooger doel kent, dan aanschouwing, is
echter zonder paedagogische waarde.
Naast het oog neemt het oor een belangrijke plaats in.
Tegenover het Materialistisch wereldbeeld was het noodig, dat op
-de waarde van het woord werd gewezen.
De heer A. J. behandelde de Wijsbegeerte van het zien.
-

-
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Wijsbegeerte vraagt naar het wezen der dingen en naar de grondslagen van onze kennis.
Bij het zien vraagt de Wijsbegeerte: Wdt zien we eigenlijk?
Wij zien geen dingen" maar de grenzen der stoffelijke dingen
(vlakken, lijnen en punten), gekleurd en geschaduwd. We zien dus
geen „stof", maar dingen-in-de-ruimte.
Nu komt de vraag: Wat is dan die ruimte? Ruimte is geen ding,
ook geen relatie, veel minder nog een begrip.
Ruimte is de ordeningsvorm, waarin we de synthese van denken
en denkvormen beleven.
We onderscheiden:
le de ruimte naar den kant van de dingen (de dingen zijn in een
bepaalde orde x.)
2e de ruimte naar den kant van ons denken (wij localiseeren de
dingen in ons ruimtebeeld ; Kant sprak daarom van „aanschouwings-

vorm").
3e de normatieve, boven de dingen en boven ons denken uitgaande,
ordeningsvorm (absolute ruimte).
Een eigenaardigheid van ONZE ruimte-ordening is, dat wij de dingen
drie-dimensionaal zien (lengte, breedte, diepte) en dat ze euclidisch is.
Door het denken kwamen de wiskundigen tot de ontdekking van
denkbare meer-dimensionale. niet-euclidische geometries die evengoed
als systeem sloten als onze gewone geometrie. Deze meer-dimensionale meetkunde-systemen zijn voor ons alleen denkbaar, we kunnen
ze niet ons voorstellen omdat onze aanschouwing gebonden is aan
de driedimensionale. Waarschijnlijk is dit het gevolg van onze psychophysische organisatie. Is bij het dier dat verband van lichaam en ziel
mogelijk anders, dan zou een dier een andere ruimteaanschouwing
kunnen hebben dan wij menschen. Onze ruimte-aanschouwing is dus
een bepaald geval van een „oneindig" aantal mogelijke ruimte-constructies.
Ook de ruimte-constructie (door het denken) kan echter niet werken
met het begrip van oneindigheid. Dan vervallen rnimte en tijd weer
in ruimtelooze en tijdlooze punten, die nooit weer samen te voegen zijn.
Ook hieruit blijkt, dat ruimte en tijd ORDENINGSVORMEN VAN HET
SCHEPSEL Zijn.
Zij berusten op de reëele successie — (de opeenvolging der
momenten in ons tijdelijk leven; we spreken van „tijdelijke dingen"
niet enkel, omdat ze straks vergaan, maar ook omdat ze geen enkel
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moment gelijk blijven
denk aan uitzetten, inkrimpen, draaiing
der aarde — temperatuur, vochtigheidstoestand enz.)
Ruimte is niet los te denken van den tijd. Daarom spreekt men
thans wel van tijd als 4e dimensie.
Met de tijdelijkheid der zichtbare dingen in 't oog te vatten, zien
we ze bij 't licht der eeuwigheid zien we ze in de relatie tot den
Schepper, Die niet tijdelijk is.
Deze relatie van het tijdelijke tot het eeuwige kunnen wij wel
weten, doch niet kennen, wijl kennen veronderstelt het begrijpen
van beide leden der relatie, in dit geval van Schepper en schepsel —
en daar het eindige den Oneindige niet kan begrijpen, staan we hier
voor een mysterie, waarvoor Augustinus reeds bleef staan met de
verzuchting: „O, God, wat is de tijd." 1
Conclusies: De uiterlijke verschijning is niet het wezen der
zinnelijk dingen. Ons opvoedings- en onderwijs-ideaal ga daarom
boven het waarneembare uit (boven de ruimte). Natuur en kunst
zijn ideale leermiddelen voor aanschouwelijk onderwijs, omdat ze
dragers zijn van hoogere idee. Beide zijn van groote paedagogische
waarde.
)

De heer J. J. C. v. d. G. behandelde DE PSYCHOLOGIE VAN HET
Hij begon met de vraag te stellen : Hoe komt het, dat in onze
voorstelling .(psychisch) de dingen
`geplaatst zijn, dat ze aan de
plaats in de ruimte (physisch) die wij zien en tasten beantwoorden?
m. a. w.: Vanwaar de overeenstemming van het beeld in de ziel en
het beeld op het netvlies.
De Nativisten zoeken de oorzaak in ons oog. Ons oog is » RUIMTEgevoelig". Het vangt dus niet alleen de lichtstralen op, maar specifieert ze, combineert ze, en vormt een ruimtebeeld: Precies zoo doen
onze tastzenuwen met de tastindrukken. De Empiristen verleggen
deze werkzaamheid naar de hersenen. In het zenuwstelsel komt een
synthese, associatie, tot stand tusschen oogindrukken en ruimte (tast)gewaarwordingen. Een actieve ziel is niet ter verklaring noodig.
Spreker voelt meer voor de theorie der locaalteekens: aan ieder
punt in de geziene ruimte beantwoordt een eigen psychisch teeken
in ons bewustzijn m. a. w. aan ieder punt in ons netvliesbeeld beantwoordt een eigen indruk der ziel.
ZIEN.

zoo

1 ) Zie Dr. D. H. Th. Vollenhoven, De Wijsbegeerte der Wiskunde van Theïstisch
standpunt, Amsterdam 1918, pag. 444.
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Psycho-physisch is ons ruimtebeeld gegeven in onze bewegingsgewaarwordingen (Theorie van Helmholtz-Riehl).
Het Empirisme beperkte de zielkunde tot beschrijving van werkingen
en verschijnsels zonder meer, terwijl het 'de activitett der ziel verwaarloost.
HOLBACH noemde denken hersenwerking — anders niet.
ZIEHEN neemt een parallelle ziel aan, die correspondeert op de
physiologische verschijnselen.
HERBART ziet in de ziel een reaal, die voorts geheel passief de
rol- van schouwtooneel vervult, waarin het voorstellings-mechanisme
werkt.
WUNDT erkende den invloed van den wil in de opmerkzaamheid
(apperceptie maakt van de som der elementen een geheel).
De nieuwere psychologen spreken weer van de activiteit der ziel.
De ziel is, volgens Theïstisch standpunt, het levensbeginsel, een
onstoffelijke substantie, die op een lichaam is aangelegd en daarmee
tot een twee-eenheid (mensch) is georganiseerd.
Weten is dus niet een afspiegeling van de objecten buiten ons
(Empirisme) maar een ACTIEF TOEKENNEN van werkelijkheid aan- en
ONDERSCHEIDING van de gegevens door het Ik.
Al het zichtbare hebben we te toetsen .aan de normen: waarheid,
goedheid en schoonheid.
Conclusies: De activiteit der ziel is bij de aanschouwing een zeer
voorname, onmisbare factor. De activeering der ziel is daarom bij
ons aanschouwelijk onderwijs van veel meer belang, dan de oefening
van het oog.
De psychische activiteit te cultiveeren is een der eerste paedagogische eischen. Ook bij aanschouwelijk onderwijs blijft dat noodig.
De heer A. A. behandelde dephysiologie van het zien.
De physiologie beperkt zich tot het onderzoek der voorwaarden voor
ons leven, in dit geval: voor ons zien.
Zulke voorwaarden zijn : een voorwerp, lichtstralen, een middenstof, het oog, zenuwprikkel, prikkelgeleiding en zenuwwerking.
1. Voorwerp: We zien steeds complexen (vorm, kleur, helderheid,
schaduw, afmetingen, enz.) in één beeld. Die samenvatting , van de
enkelvoudige gegevens tot één complex is reeds iets psychisch.
2. Lichtstralen — ethertrillingen (hypothese).
3. Middenstof = ether. Vele raadselen. Prof. Einstein verwerpt de
theorie der ethertrillingen en poneert het relativiteitsprincipe.
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4. 't Oog: een kunststuk van Gods Almacht en Wijsheid. Schikking
en werking van de staafjes (voor de schemering) en de kegeltjes
(voor licht en kleur.)
Photo-chemische stof in het oog. Ethertrillingen(?) omgezet in
zenuwprikkels. Maar hoe?
5. Geleiding van den prikkel langs de zenuwbanen naar de achterhoofdskwabben der groote hersenen. (Gezichtscentrum). Hoe geschiedt
dat geleiden? Electrisch? Chemisch?
6. Zenuwwerking: De verhouding van zenuwprikkel en zenuwwerking is eenigermate in getallen uit te drukken. („Wet” van Weber).
Ten onrechte meende Fechner hier de „brug" tusschen lichaam en
ziel te hebben gevonden in de Wet van Weber — om daaruit
te concludeeren, dat beide één in wezen zijn (Psychisch Monisme).
Bij zenuwwerking is er een bepaalde spanningstoestand in de
hersenen. Deze spanning wordt gewijzigd door het bloed. De stofwisseling (door het bloed) is een eerste voorwaarde voor zenuwwerking.
Zenuwwerking is het physisch substraat der gewaarwording. Het
psychisch substraat (bijv. onze voorstelling rood) behoort niet meer
bij de physiologie maar bij de psychologie.
We komen hier op de „grens" van ziel en lichaam.
Conclusies: Reeds de physiologische zijde van het zien brengt
ons voor een wereld vol raadselen — een wonderwerk Giods. De
zorg voor de „instrumenten" van ons zien : oog en zenuwstelsel,
bloed, enz. is ook een plicht der opvoeding.
Het doel dezer „instrumenten" ligt echter niet in zichzelve maar
in het gebruik, dat de mensch er van maakt. Aanschouwing is daarom
geen doel, maar middel bij het onderwijs.
De heer J. M. v. d. R. behandelde het zien i n verban d
met de ontwikkeling van het kind (Paedologie).
1. De ontwikkeling van Aet zintuig (reeds voor de geboorte).
2. De ontwakende geest neemt gebruik van het zintuig (passief
staren, fineeren (bijv. een schitterend voorwerp), volgen met de oogen,
zoeken (bij geluid).
3. De kinderlijke waarneming is sympathetisch (eerste lach naar
Moeder), subjectief (nog niet geobjectiveerd, maar versmolten met
het eigen zelfgevoel), impressionistisch (onderscheidt nog niet, maar
ontvangt een indruk), onvolledig (zie latere kinderteekeningen),
ongeordend (ruimte- en afstandsbepaling zeer gebrekkig).
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4. In de naïeve kinderteekeningen openbaren zich het impressionistisch zieleschoon en de gebreken van het zien gelijkelijk. Het
eerste is het gevolg van het ziels-eigen waarnemen der dingen
(psychische.activiteit!). Het tweede is een gevolg van 't gebrek aan
onderscheidings- en ordeningsvermogen.
5. Dat het kind de voor hem aantrekkelijke details karakteristiek
weergeeft en zijn zielseigen waarneming daarin weet neer te leggen
is voor het Empirisme nimmer te verklaren.
Wie zulke kinderteekeningen enkel uit indrukken van buiten wil
verklaren stuit op een onverklaarbare rest: de activiteit der ziel.
Conclusies: Alleen bij het teekenonderwijs is opzettelijke oefening
in het zien der vormen en verhoudingen noodig. Overigens is de
activeering der ziel en de vorming voor het onderscheidingsvermogen
(analytische intuïtie) van veel hooger belang voor het leeren waarnemen.
We moeten het kind niet „leeren kijken" maar leeren opmerken
en leeren ordenen en dat geschiedt het best door aanschouwelijk
onderwijs.
De heer P. C. vatte de conclusies van dezen cursus
samen voor de practische paedagogiek.
A. Philosophie: 1. Onze kennis berust op beleefde synthese (tweeeenheid) van kennend subject en object. Aanschouwingsmateriaal in
de school brengen is niet genoeg; er moet synthese beleefd worden
door de leerlingen.
2. Uiterlijke verschijning is niet het wezen der dingen. Als de
kennis der leerlingen blijft hangen in het aanschouwde en niet daarboven uitkomt tot de idee
dan is het doel der aanschouwing
niet bereikt.
3. Natuur en kunst zijn *ideale aanschouwingsmiddelen, omdat ze
dragers zijn van hoogere idee. We moeten daarom onze leerlingen
opvoeden tot „smaak" voor natuur en kunst -- dan zal onnatuur
en wansmaak hun niet verblinden (zie onder: bioscoop).
B. Psychologie:
De nieuwere psychologen kwamen bij het experiment telkens weer
voor een onoplosbaar verschijnsel: de activiteit der ziel. Wij moeten
die activiteit cultiveeren één der voornaamste paedagogische eischen.
Activiteit gedood: 'stille klas, saai, vervelend, kindertjes met handjes
samen, geheim afdwalende gedachten en oogjes en handjes of passief
starende oogen: de school een kindergevangenis.
Activiteit ongecultiveerd : babbelzucht, rumoer in de klas, in zwaaiende
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armen en beenen en in allerlei scènes, in kattekwaad en in geniepige
streken wordt veel psychische energie vermorst.
Orde is voorwaarde voor 't richten der activiteit. Liefst orde » van
binnen uit."
Vrije, ordelijke psychische activiteit ziet ge bij den kleuter, bij
Moeder thuis, die met ziel en zinnen bezig is aan een stuk speelgoed
te peuteren.
C. Physiologie.
Normale oogen en een gezond lichaam (zenuwstelsel, bloedsomloop) zijn een gemak voor de ziel. Wie werkt er gemakkelijk met
slechte instrumenten? Toch ziet een heldere kop met één oog meer,
dan een domoor met twee.
We mogen niet teveel eischen van zenuwstelsel en zintuigen
(oogen!) bij onze leerlingen.
D. Paedologie: De kinderlijke waarneming is sympathetisch (belangstelling wekken !) impressionistisch (gebrek aan onderscheiding, daarom
moeten we 't kind leeren opmerken en onderscheiden), de waarneming van het kind is ook „en detail" (de veelheid der dingen
is zoo verbijsterend groot, dat ordening zeer noodzakelijk is. Waar
de ordening ontbreekt, wordt het een chaos. Het onderwijs leert het
kind ordenen. Dat is niet enkel geheugenwerk, maar vereischt al de
activiteit van den kinderlijken geest. Soms nog méér dan de krachten
van 't kind toelaten. 't Kind is dan onmachtig om te ordenen.)
Impressionistisch zieleschoon in taal en teekenen (enz.) mag niet
worden verstikt. Maar 't gebrek aan onderscheidingsvermogen en
ordeningsvermogen vraagt om onderwijs.
E. Geschiedenis : Onze conclusies over de waarde en de plaats
van de aanschouwing vinden we bevestigd door de historie.
Onderwijs in de ideeën zonder de aanschouwing verliep in Verbalisme.
Onderwijs in aanschouwing met verwaarloozing van de idee (behalve dan de idee der vormen, kleuren enz.) verviel in geestdoodend
aanschouwingsonderwijs. Natuur en kunst zijn aanschouwingsmiddelen
der menschheid geweest,' die de eeuwen verduurden en steeds weer
bezieling gaven.
F. Onze oogen goed te gebruiken versterkt ook den werkelijkheidszin.
Bij het begin der schooljaren _ dreigt de fantasiewereld de werkelijkheid te overvleugelen. 't Kind leerde denken met z'n fantasiebeelden, zooals 't leerde arbeiden bij zijn spel.
Didactisch kunnen wij ons aansluiten bij fantasie en spel
doch

-
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ons opvoedingsdoel is : het kind te voeren van fantasie tot werkelijkheid
en tot waarheid en van spel tot arbeid en - levensstrijd.
Blijft de fantasie onbeteugeld dan wordt hun wereldbeeld revolutionair. Blijft het leven spel, dan ontbreekt later de levensernst en
levenskracht.
G. De bioscoop.
Al wat niet naar het opvoedingsdoel heenleidt, kan voor ons geen
opvoedingsmiddel zijn. God kan opvoeden ' door zonde en ellende
heen. Wij mogen en kunnen dat niet.
De bioscoop is geen opvoedingsmiddel, omdat zij het opvoedingsdoel niet benadert.
De attractie der bioscoop is: dat zij de illusie geeft van beweging
te zien. De echtheid van de natuur en de verhevenheid der kunst
zoekt men bij. haar tevergeefs. De film nam enkele momenten van
een beweging op. Dat geperforeerde „beeld" der beweging geeft ons
oog de illussie van leven en beweging. De bioscoop heeft de beweging
van haar continu (ondeelbaarheid, samenhang) beroofd. De plaat,
de foto, de beweging-in-een-spiegel-gezien, geven alle een zuiver
beeld, natuurgetrouw, geen illussie.
Illusie is een zinsbegoocheling. Dat kan een attractie zijn, maar
't is geen opvoedingsmiddel. Zinsbegoocheling (goocheltoeren, bioscoop)
brengt ons geestesleven in een roes. Het is sterk zenuwspannend. De
sensatie wordt gewekt. En sensatie is bij voortdurende herhaling onverzadelijk. Zij verstompt op den duur den zin voor de waarneming der
natuur en de genieting der kunst.
Daar de illusie, en deswege als psychisch gevolg de sensatie,
inhaerent is aan het wezen der bioscoop, dient ze als wansmakelijk
aanschouwingsmiddel en _als gevaarlijk voor de ontwikkeling van
een gezond zenuwleven en nuchteren zin streng geweerd te worden
uit de opvoeding. Laten we ze stellen bij snoepkramen, goochelaars,
Jan Klaassenspullen e. d. „voor één keertje, nou dan"!
Men kan er wel eens wat leeren, zegt men. 0, ja — van 'n
goochelaar soms ook heel wat! Maar een goochelaar is daarom nog
geen opvoeder.
H. Moeilijkheden bij het aanschouwelijk onderwijs.
a. psychische bezwaren : 't Kind is dom, het snapt de portée der
proef (bij de physica-les bijv.) niet, het is dus zonder belangstelling
en daarom zonder psychische activiteit voor 't werk.
Een zeer moeilijk geval. De kennis is hem te hoog en het zien
zonder waarde.
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b. physiologische bezwaren : ooggebreken, ondervoeding, loomheid,
lichamelijk lijden.
Altemaal remmende invloeden bij 't zien. Doch de psych. activiteit
kan hier wonderen doen!
c. Gemis aan kennis blijkt ook hier weer grooter bezwaar, dan
gebrek aan 't zintuig.
Bij algeheel gemis van 't zintuig (blinden) maakt de actieve ziel
meestal de andere organen dubbel actief. Toch moeten blinden een
heerlijk stuk van de kennis der werkelijkheid missen (vormen en
kleurenschoonheid!) Maar hooger dan kennis der werkelijkheid is
de kennis der waarheid. En daarin gingen de misdeelden vaak voor.
En in de kennis der hoogste waarheid, in de kennis der eeuwige
dingen gingen meermalen de „armen van geest" de rijkbegaafden voor.
Daarom wanhopen We niet aan. onze misdeelden en achterlijken.
I. De wijze waarop Dr. Montessori de activiteit van het kind cultiveert is zeer onze aandacht waard.
Al haar tact en suggestie stelt ze tewerk om de vrije activiteit
van het-spelende-kind-op-den-zandhoop ongeschonden te bewaren.
Haar resultaat is een schitterende Critiek op het
Empirisme, dat van leerstof en methode alles
verwachtte en 't actieve kind zelf vergat.
K. De frischheid van het beleven (concrete intuïtie) en de nauwkeurigheid en zuiverheid van het kennen (analytische intuïtie) moeten
bij ons onderwijs hand aan hand gaan.
BERGSON overdrijft de waarde van het beleven voor ons kennen
en acht de analytische intuïtie alleen van practisch nut.
Beleven en kennen zij ons doel.
Laten zien en onderwijzen onze middelen.
Open oogen en een helder verstand zijn gaven Gods.

Tot zoover dit - verslag, duidelijk en aangenaam om te lezen.
Wie volgt?
Wat een ideaal zou het zijn, om uit honderd zulke verslagen één
bloemlezend verslag te moeten maken ter wille van de ruimte.

De Secretaris :
R. DIJKSTRA.

OMGANG MET DE NATUUR.
II (Slot).
Ik geloof, dat het zoo noodig is, dat de opgroeiende generatie oog
krijgt voor de majesteit van wat zich niet opdringt, dat de uitwendige
gedaante haar sacrament worde van inwendige heerlijkheid, schoonheid het symbool van een zedelijke macht. „Op den duur toch",
zegt Prof. De Sopper, „blijkt het den mensch niet mogelijk, in de
nuchter geziene natuurwetenschappelijke objectenwereld de ware
werkelijkheid te zien. Dat is niet de wereld, waarin hij leeft en werkt,
waarin hij rechten heeft en plichten, dat is niet de werkelijkheid,
waarin hij zich met zijn vreugden en smarten, zijn hoop en zijn vrees,
zijn haat en zijn liefde beweegt. Het kader van zijn bestaan is niet
een trillend atoomcomplex, maar een kleurige, luidende, geurende
wereld. Wel verre van de ware werkelijkheid is de natuurwetenschappelijke wereld, zooals de abstractie ze ontluisterde, er door een
onoverkomelijke kloof van gescheiden. Ze is een bleeke schimmenwereld, een dood, onwezenlijk distillatie-product, in de retorten onzer
logica gestookt. In die wereld zonder leven en zonder waarde, zonder
ziel en zonder God, kan de mensch met zijn onleschbaren levensdorst en zijn onverzadelijken waardehonger het niet uithouden".
De mensch van heden beaamt zulke woorden gemakkelijker dan
een vroeger geslacht. Uitspraken als van Trismegistus : „Al wat is, is
dubbel", van Goethe : „al het vergankelijke is maar gelijkenis", van
Carlyle : „De zichtbare dingen zijn alle symbolen", van Ewald : „De
uitwendige natuur is uitdrukking van inwendige gedachten", zijn ook
voor natuuronderzoekers in de laatste jaren iets meer dan rhetorica.
De bekende- psycholoog Dr. Bierens de Haan zegt in zijn academisch.
proefschrift zoo naar waarheid: „Een boom met uitbreiding van takken
is schoon, omdat hij symbool is van oprechtheid, liefde en reinheid;
een bergmeer, stil en diep, ontroert ons als symbool van innigheid
van geestelijk leven; een plaat van Steinlen getuigt van deernis; de
psychologische kunst van Jan Veth 'geeft bij de aanschouwing van
een mensch ons emotie om de zedelijke eigenschappen, die in zijn
gelaat tot uitdrukking komen ; de lyriek vertolkt ons de verlangens
en smarten en vreugden van een menschenziel, in de Gothische
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kathedraal, symphonie in steen, jubelt het lied, dat sluimert in de
geloofsideëen van een voorbijgegaan geslacht".
Of onze kinderen deze dingen verstaan? Natuurlijk niet alle, al
missen ze, wat voor het liefhebben van de natuur bij volwassenen
zoo vaak een belemmering is: geblaseerdheid en hartstocht, en al
vindt men onder de primitieve volken, wier zieleleven met het hunne
in zeer veel punten overeenkomt, niet zelden gevoel voor de verheven bekoring van het geschapene. In het algemeen echter is voor
het verstaan van de stemmen der natuur een zekere mate van
rijpheid, misschien zelfs van verfijning noodig. Vinet gaat nog verder
en zegt: „Een eeuw, ziek van beschaving, keert den blik van zich zelf
af en richt dien op de wereld der zienlijke dingen. Het lijden der ziel
doet haar in die beschouwing een genot vinden, dat de onbeschaafde
niet kent. De indruk van natuurschoon is niet zoo eenvoudig, als
men - gewoonlijk wel meent. Alleen wie sociaal leeft, ondergaat den
invloed er van. Hoemeer de ziel door menschenomgang en levensleed
is gevormd, hoemeer de samenleving aan allerlei ellende ten prooi
is, des te rijker, te dieper, te welsprekender zal de natuur zijn, voor
wie uit een milieu van onevenwichtige beschaving haar nadert."
Ik erken, dat het noodig is, met deze opmerking van Voet rekening
te houden; alleen men wachte zich voor generaliseering. Eenige
jaren geleden dwaalde ik op een zeldzaam mooien zomeravond over
de hei. Dicht bij een eenzame schaapskooi stond een oud moedertje,
dat hout had gesprokkeld. Ze rustte blijkbaar uit van den last, dien
zij droeg. Als in gepeins verzonken, staarde ze naar den kleurigen
westelijken hemel. Ik groette, zij groette weer, ik zei zoo iets als „wat
een prachtige avond" en toen hoorde ik uit den mond dier eenvoudige,
van wie men had kunnen verwachten, dat het moeilijke leven in haar
alle idealiteit zou hebben gedood, een woord, dat ik nooit zal eervergeten : „Mijnheer, hoe schoon moet God toch wel zijn." Dat
natuursentiment, aan deze ongeletterde niet vreemd, ik weet het bij
ervaring, is ook bij kinderen aanwezig. Ons onderwijs verstikke het
niet, maar kweeke het aan. Hoe -dat geschieden moet? Niet door
te zeggen, dat de zon, glorieuselijk ondergaande in een stoet van
wolken, schoon is, maar door de sublieme heerlijkheid er van te
doen ondergaan, door bewust te doen worden, wat sluimert in de
ziel. Dat zal de opvoeder alleen kunnen, indien en voor zooverre hij
zelf de geestelijke levensverdieping ondergaan heeft. Alleen tonen,
ruischende in onze eigen ziel, roepen tonen wakker in de zielen van
anderen. Leven is voorwaarde, zal er leven ontkiemen. Maar fossielen
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worden vaak van meer waarde geschat dan wezens van vleesch en
van bloed.
„Onze onderwijzers", schrijft Lavisse, „waren honderd jaar ouder
dan wij, honderd jaar op zijn minst." De opvoeder moet geestelijk
zijn tijd vooruit zijn ; voor vruchtbaren arbeid is noodig, dat hij de
mentaliteit hebbe der generatie, die volgt. Men zwere niet bij Büchner,
als men een geslacht voor zich heeft, dat rijp is voor de ideeën van
Fechner. De term natuurmechanisme zegt niets tot wie reeds, zij
het nog schemerig, beseffen, dat de ontwikkeling gaat in de richting
van steeds grooter harmonie en dat niet het fatum de verklaring is
van al wat geschiedt, maar Liefde, die levenwekkende, leedverzachtende, eenheidbrengende kracht is.
Behalve geestelijke verdieping van den opvoeder, bekendheid met
de aspiraties van een periode, die na hem begon, is voor het verkrijgen van omgang met de natuur nog iets anders noodig: gewenning.
Het is de groote verdienste der nieuwere zielkunde op haar, door
oververstandelijkheid vergeten, beteekenis gewezen te hebben. Geestelijk
bezit blijft der kinderen eigendom alleen in den beschuttenden vorm
der gewenning. Wat in hun leven bestand hebben zal, moet tot het
oudste behooren, waaraan hun ziel herinnering heeft. In Shakespeare's
Hamlet heet het:
Gewoonte, monster, dat het denken doodt,
vaak booze geest der zeden, blijkt soms engel,
Daar ze ook voor 't doen van goede en schoone daden
Een kleed, een hulsel leent, dat ons weldra
Gemakkelijk zit.
Ik meen, dat juist voor het denken in gelijke mate als voor de
karaktervorming de gewenning noodzakelijk is, dat ze echter, door
het optreden van het verschijnsel, dat men polarisatie noemt, voor
het gevoel hoogst ongewenschte gevolgen kan hebben. Wat ons zeer
sympathiek was, verwisselt, door herhaling, van gevoelstoon en wordt
ten slotte ons onuitstaanbaar. Een aangrijpende melodie, op een
draaiorgel gezet, is al spoedig niet meer aan te hooren. Maar nu is
,dit opmerkelijk, dit polarisatie-verschijnsel blijft uit, als het een
natuurgebeuren betreft. Von Herder moge eens uitgeroepen hebben:
,,Sonne, ich bin dich müde", het klotsen der zee, het ruischen der
bladeren, het murmelen eener beek vervelen ons nooit. Elk voorjaar
opnieuw wordt de lente begroet, als verscheen ze voor het eerst,
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lederen herfst verrukken ons dezelfde tinten, die het reeds wie weet
háèveel maal deden. Gewenning aan omgang met de natuur loopt
nooit op oververzadiging uit.
Wat ik van dien omgang verwacht ? In zijn merkwaardige boek
„das Unmittelbare" zegt de bekende Züricher socioloog Hermann
Kutter: „Lang vóórdat de knaap iets van wisselzaken, van disconto
enz. behoorde te weten, in den kostelijken tijd, waarin zijn ziel moest
gloeien voor wat groot, goed, schoon is, waarin zijn hart vol geestdrift moest zijn voor de daden van wie een breed lichtspoor achter
zich lieten, zonder wier leven de wereld nog duisterder zijn zou,
dan ze nu zoo dikwijls reeds is, wordt zijn hoofd opgevuld met
getallen eener doode formalistiek, wordt zijn opmerkzaamheid gericht
op de sluipwegen van een zielloos zakendoen. Is het dan te verwonderen, als uit onze scholen, die, door -geen groote gedachten
aan den arbeid gezet, door geen hooger eerzucht gedreven schijnen
te worden dan hare leerlingen tot uitgeslapen rekenmeesters en
fortuinlijke baantjesjagers te vormen, jongens en meisjes voortkomen
met moede hersenen, doffe oogen, fletse wangen, energielooze willen,
slappe gewetens, onbekwaam, om van het leven iets moois te maken,
alleen nog reageerende op prikkels van grof zinnelijken aard." Meent
gij niet, dat als de kinderen wat minder lazen in de boeken, door
winstbejag of weetwijsheid of vromigheid geschreven, en wat meer
in het boek, welks Maker de Eeuwige is, hun lichamelijk welzijn er
baat bij zou vinden?
Eenige jaren geleden verdedigde een Fransch dagblad de stelling,
dat de wereld door phrasen beheerscht wordt. Holle woorden zijn
gevaarlijke woorden voor het persoonlijke en het maatschappelijke
leven beide. En nu is er tegen die fatale macht van het verbalisme
niet zoo heel veel, dat afdoender beschermt dan de omgang met de
natuur, die met dingen, met realiteiten in contact brengt. Daardoor
leert men zien, „het voornaamste", zegt Ruskin, dat een menschelijke
ziel in deze wereld ooit doet, omdat waarlijk zien poëzie, profetie
en religie te zamen is.
Zoo kweekt omgang met de natuur waarnemingsgewoonten, voorwaarde voor inductief denken. Hierbij moet echter op één ding
worden gelet. Zooals bekend is, onderscheidt de zielkunde naar de
qualiteit der voorstellingen, die het gemakkelijkst worden opgenomen
en het trouwst worden bewaard, allerlei typen van menschen, visualisten, voor wie het gezicht, auditivisten, voor wie het gehoor,
moteurs, voor wie de spierzin, tactielen, voor wie de tastzin de
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voornaamste bemiddelaar tusschen hun bewustzijn en de buitenwereld is. Bij den omgang met de natuur treedt nog een andere
onderscheiding naar voren, voor de keuze van een beroep van het
hoogste gewicht. Tegenover hen, die wel boomen zien, geen bosch,
staan anderen voor wie wel bosschen, geen boomen bestaan. De
opmerkzaamheid der eersten is convergeerend, ze zien het detail,
het exemplaar, het individu; die der laatsten is divergeerend, ze zien
het geheel.. Beiden genieten van de natuur, maar op geheel verschillende wijze. De opvoeding eerbiedige dat verschil. Forceeren is hier
verkrachten ; gelijkmaken : het contrast van ontwikkelen. In zijn
autobiographie wijst Friedrich Paulsen, Berlijns beroemde hoogleeraar,
op nog een ander voordeel, dat omgang met de natuur voor de
verstandelijke vorming heeft. Zooals bekend is, is hij op de Noordfriesche eilanden geboren. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht op de
boerderij van zijn vader of aan het strand. Hij is er zijn leven lang
dankbaar voor geweest. „Het zaakonderwijs" schrijft hij, „in de beste
scholen van Berlijn is een minderwaardig surrogaat voor wat ik op
het platte land onder den blooten hemel ontving. In de groote steden
krijgen de kinderen dingen te zien, 'die áf zoo samengesteld zijn,
dat de kleinen daarbij niets kunnen denken, of in zulk een toestand
van algeheele voltooiing of van volslagen ontbinding, dat het wordingsproces hun totaal onbekend blijft. Van ontwikkelingsgang heeft
men in een dorp veel beter besef dan in de stad en daardoor ook
van historischen groei. Verder is het aantal voorstellingen er niet
zoo overstelpend groot als in onze groote steden, waar de eene
indruk den anderen verdringt, voor deze nog voldoende mate van
diepte heeft verkregen." Vervang landelijke omgeving door omgang
met de natuur en men beseft, welke beteekenis deze voor het genetische, het causale denken heeft.
Thomas á Kempis verzekert, dat hij nooit onder de menschen
geweest was, zonder zedelijk achteruitgegaan te zijn. Hij geraakte
telkens weer onder hun invloed. Hun doen en hun laten waren hem
bronnen van ergernis. Zóó beheerschten zij zijne stemming. Onder hen
was hij zich zelven niet. Wie aan omgang met de natuur is gewend,
zal niet kunnen beweren, dat haar invlóed verbitterend werkt. Haar
lofspalmen en haar klaagzangen, de 'stemmen van zee en van bosch,
van wind en van stilte, de tonen, die oprijzen van heiden en plassen
wekken nooit die aan alles aanstoot nemende hooggevoelendheid.
Tegenover dien nachtelijken hemel, met sterren bezaaid, in die wouden,
wier stammen de heugenis van eeuwen bewaren, aan die stille wateren,
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wier golven een litanie schijnen te prevelen, op die eenzame vlakten,
wier zwijgen welsprekender is dan menschelijke taal, wordt men
klein. En die kleinheid brengt evenwicht, brengt rust. Niet ten
onrechte heeft Eduard von Hartmann deemoed tegenover het Oneindige
een der noodzakelijkste bestanddeelen van ware vroomheid genoemd.
Wie niet telkens eigen gewichtigheid ziet, komt tot de objectiviteit,
want waarheid is dat, wat een mensch ziet, die zich zelven verloochent. Men ziet dan de dingen met hun juiste proporties. Gekwetste
ijdelheid, teleurgestelde verwachtingen, onbevredigende eerzucht
worden voor wie zijn ziel stil heeft gezet, niet zoo belangrijk, dat
ze hem zijn vrede ontrooven. Ik geloof, dat er minder zedelijk onbeschaafden zouden zijn, altijd op den uitkijk, of ze ergens door iemand
niet met minachting worden bejegend, zoo door omgang met de
natuur ze wat meer oog voor verhoudingen konden krijgen. Uit de
ervaringen, in verbeterkoloniën en werktuinen opgedaan, krijg ik den
indruk, dat we den kalmeerenden invloed der natuur, die den mensch
zoo weinig opzettelijk tot zich zelf doet komen, die, in plaats van
het geleefd worden door de meeningen of de daden van anderen, 'hem
weer eigen leven doet leven, lang niet hoog genoeg aanslaan. De
resultaten doen vermoeden, dat ook tal van zedelijke bacteriën
niet tegen het zonlicht bestand zijn. Ik wil niet geacht worden in
den omgang met de natuur een badwater Siloam te zien, waarin elke
kranke ziel zich gezond baadt. De natuur toch kan niet meer geven,
dan zij zelve bezit. Ook in haar klinken dissonanten, verscheurend
als die in een menschenziel. De wolf verkeert nog niet met het lam,
en een zoogdier vermaakt zich nog niet boven het hol van een adder.
Ook voor haar brak de dag nog niet aan, dat nergens men leed doet,
dat nergens men verderft.
En bovendien beschikt de mensch over het noodlottige vermogen,
alleen te zien, wat hij wil zien, en neemt hij waar niet alleen met
zijn zinnen, maar allereerst met wat is in zijn ziel. Van een der
bergen van Spanje neerblikkende op een paradijs-vlakte beneden
hem, was Napoleon's eenige indruk: „Wat een uitgezocht slagveld."
„Wij plaatsen", schrijft Robertson, „het kwikzilver van ons egoïsme
achter het doorschijnende glas, dat ons de heerlijkheid des Heeren
liet zien, maar dat nu een spiegel wordt, waarin wij ons eigen beeld
bewonderen en die onze gevoelens terugkaatst". Zoo worden wij niet
veranderd door wat wij zien ; maar wat wij zien, verandert door wat
zijn. Maar al beschouw ik de natuur niet als de hoogeschool der
zedelijke of der godsdienstige vorming, daarom veracht ik het voor-
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bereidend onderwijs niet, dat zij geeft aan wie zich aan haar omgang
wou wennen. Voor wie ooren heeft om te hooren, zijn er wel minder
welsprekende preeken gehouden, dan die Christus ons leerde beluisteren : die van de leliën des velds, met meer dan Salomonische
heerlijkheid bekleed, dan die van de musschen op het dak, die zaaien,
noch maaien en toch worden gevoed.
Ook voor de aesthetische vorming, noodzakelijk voor een harmonische ontwikkeling, is, naar ik meen, omgang met de natuur gebiedende eisch.
Als Juluis Caesar door de Alpen kan trekken, zonder ook maar
één oogenblik getroffen te zijn door de majesteit van hun toppen,
gekroond met eeuwige sneeuw, als Mevrouw de Staël aan de oevers
van den weergaloozen Léman verteerd wordt door heimwee naar een
Parijsche bovenwoning, vraag ik mij af, zijn dat wel compleete
menschen geweest?
Het mooiste in het leven van Frans van Assisi vind ik, na zijne
liefde voor Clara Sciffi, niet : dat hij zijne goederen uitdeelde tot
onderhoud der armen, maar de hymne ter eere van zijn broeder de
zon. Echte heiligen, wien niets menschelijks vreemd is, hebben dat
natuursentiment met ware kunstenaars en normale kinderen gemeen.
Want al moge Vinet gelijk hebben, „dat, als de onstoffelijkste zijnde,
van alle kunst de poëzie den hoogsten trap vormt", de bovenste
sport wordt toch gewoonlijk langs de onderste bereikt. Ik ben overtuigd, dat bewonderende omgang met de natuur de voorschool kan
worden voor een aesthetische opvoeding, die zich voortzet in zin
voor lijnenharmonie, kleurbetoovering, of tonensymboliek en zich
voltooit in liefdevol zich inleven in wat literair hoog staat. Hierbij
moet echter in het oog worden gehouden, dat op grond der jongste
psychologische onderzoekingen, het aan twijfel onderhevig is, of
een kind beneden tien jaar wel vatbaar is voor de schoonheidsontroering, die bij het zien van een bekoorlijk landschap over een
volwassene komt. Geestelijk staat het niet hoog genoeg voor het
verkrijgen van een totaal-indruk ; het uitspringende, zich opdringende
boeit zijn belangstelling nog geheel en bovendien ontbreekt aan een
landschap te veel de actie, die zijn opmerkzaamheid trekt. En ten slotte,
men wachte zich, aesthetische gevoelens op te leggen. op te dringen;
dat toch loopt uit op domme, aanstellerige, onwaarachtige mooivinderij. Zoo ergens, dan is spontaniteit hier onafwijsbare eisch, en
is het rechtstreeksche, het opzettelijk-gewilde hier contrabande.
Alleen vergete men niet, dat zonder voorbereiding spontaneïteit ondenk-
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baar is. In één oogenblik springt de bloemknop vaak open, maar
onzichtbare arbeid ging aan dat ontluiken vooraf. Zal in . het leven
echte schoonheidsontroering gesmaakt worden, dan moet het aesthetisch gevoel zoo intentieloos mogelijk door de stille kracht der gewenning worden ontwikkeld. En zien doet hier zijn.
Zooals op het gebied der aesthetische vorming, heeft de nieuwere
psychologie ook op het terrein der religieuze ontwikkeling haar
onderzoek ingesteld. Volgens Rousseau moesten kinderen met de
onzienlijke dingen eerst kennis maken, als zij tot de jaren des
onderscheids gekomen zouden zijn. Herbart echter was al overtuigd,
dat religie haar plaats in de diepten des harten nooit zal. innemen,
als haar grondgedachte niet tot de oudste behoort, die in de herinnering achterbleven. Stanley Hall, de beroemde Amerikaansche kinderpsycholoog, acht, dat de moreele, zoowel als de godsdiensttge opvoeding reeds bij de wieg moet aanvangen. Tot dezelfde slotsom
komt ook de vrijzinnige Kieler hoogleeraar Otto Baumgarten. „In
de schemering, aan het bed van haar kind, als de nacht zijn schaduw
gaat spreiden, moet de moeder de eerste voorstellingen van God in
de ziel van haar kind zingend, vertellend, biddend doen neerdalen, zoo kunsteloos als de vogelen des hemels, die ook Zijn lof
verkondigen, maar met ernst, als past bij de nabijheid des Eeuwigen."
Met nadruk verwerpt Baumgarten als voorbereiding voor het godsdienstonderwijs de door Herbart's school gewilde behandeling van
sprookjes. Welke stof daarvoor beter geschikt is? Laat mij mogen
antwoorden met een aanhaling uit Frederick Tracy's Kinderpsychologie: „Onbevooroordeeld en deugdelijk psychologisch onderzoek
zal bevinden, dat het religieus gevoel in het menschelijk bewustzijn aanwezig is, en, evenals elk ander vermogen, vatbaar is
zoowel voor ontwikkeling door ervaring als voor ontaarding ten
gevolge van verkeerde leiding. Wanneer dus de opvoeding in den
waren zin de ontwikkeling der geheele persoonlijkheid zal omvatten,
dan eischt ook het godsdienstig bewustzijn zijn aandeel bij de vorming
van het - individu. Nu trachten kinderen- voortdurend den oorsprong
der dingen in de materieele wereld te ontdekken. Geen vraag komt
vaker over hun lippen dan „wie heeft dat gemaakt" ? „Waar komt
dat vandaan?" Hiermee is de verhouding gegeven tusschen de religieuze vorming en den omgang met de natuur. De gezondste
metaphysische opvatting, die mij bekend is, beschouwt de geheele
zichtbare materieele wereld als de oneindig gevarieerde, heerlijke
openbaring van een groot Eeuwig Wezen. Door de natuur tot den
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Gooi der schepping schijnt mij een der wegen en een der middelen
tot godsdienstige vorming te zijn; de natuurvereening zij het fundament en de niet te ontberen inleiding tot religie. Liefde tot de natuur
mag een waardige grondslag geacht worden voor een oprecht geloof
in de verlossing als openbaring der goddelijke liefde". Met Tracy
meen ik, dat wij ook in dezen van de school van Jezus hebben te
zijn, die ons geleerd heeft, dat ondanks alles, wat daarmee in tegenspraak schijnt, niet doellooze kracht, onpersoonlijke causaliteit, maar
evenwicht, harmonie, liefde de oplossing geeft van het raadsel, dat
dat de natuur in zich bergt. Charles Kingsley, die de natuur „Gods
prentenboek" heeft genoemd, schrijft : „Mijn geloof ontwikkelde zich
op natuurlijke wijze uit mijne physische studiën."
Meer dan één, een Faraday, een Lord Kelvin, een Romanes, een
Maxwell heeft het hem na kunnen zeggen. Door omgang met de
natuur kwamen zij tot bewondering, den eersten stap tot aanbidding,
en zoo tot verwezenlijking van wat in de menschenziel als mogelijkheid sluimert, wat immers het doel aller opvoeding is.
P.O.
N.

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE
BEGAAFDHEID.
Wij hebben in het cursusjaar 1920/1921 een psychologisch onderzoek ingesteld naar de begaafdheid der leerlingen in het iste, 2de,
3de en 4e leerjaar onzer school. In het eerste leerjaar geschiedde dit
hoofdelijk door middel van de tests van Binet-Simon aan de hand
van het „Onderzoekboekje" van Dr. Herderschee. In de volgende drie
leerjaren stelden wij een klassikaal onderzoek in, -waarbij wij gebruik
maakten van het materiaal, 't welk Stern biedt in zijn » Methodensammlung zur Intelligenzprufung von Kindern und Jugendlichen."
Wij stellen ons voor van elk der leerjaren mede te deelen, a. wat
wij onderzochten, b. hoe dit onderzoek plaats had, c. welk resultaat
het opgeleverd heeft; om te besluiten met enkele opmerkingen over
het verband tusschen deze resultaten en die van het onderwijs.
HET EERSTE LEERJAAR.

Proeven voor het vijfde levensjaar.
Wij begonnen het onderzoek met de tests voor den 5-jarigen
leeftijd. Deze zijn naar het genoemde „Onderzoekboekje" :
1. Hier heb ik twee doosjes, die zien er net gelijk uit, maar het
eene is zwaarder dan het andere, probeer jij nu eens, welk het
zwaarst is en geef mij het zwaarste. (3 en 12 gram, 6 en 15 gram,
beide keeren goed is +).
2. Vierkant met inkt nateekenen.
3. Tien lettergrepen nazeggen: (2 series goed is -{-).
Onze meester woont in een heel groot huis. Als het mooi weer is,
gaan wij morgen uit. In den zomer zijn de dagen heel lang.
4. Leg deze twee kartonnetjes eens zoo tegen elkaar, dat het net zoo
wordt als dit. (Rechthoek en langs diagonaal doorgeknipte rechthoek).
5. Hier liggen centen (4), nu moet jij ze eens tellen en met je
vinger aanwijzen, zoo : 1, 2, nu jij.
Bij het onderzoekboekje behoort een doos met onderzoekmateriaal:
Utensiliën Onderzoek Methode-Binet. *)
*) Verkrijgbaar bij de Uitgevers-Maatschappij „Haga" te 's-Gravenhage.
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Wat wordt door deze vijf tests onderzocht?
Proef Y.
Is het kind normaal ontwikkeld, dan heeft het een begrip van
zwaar, zwaarder, zwaarst. Blijkt het de opdracht niet te begrijpen,
door b.v. het eerste doosje alleen op te tillen en aan te geven, dan
is dit reeds een eerste symptoom van mindere intelligentie. Wordt
de taak verstaan, dan neemt het kind het eerste doosje en taxeert het
op zijn zwaarte. De gevoelsindruk van zwaarte, die hierbij ontstaat,
behoort tot de zintuigelijke waarneming. Het intellect functioneert op
grond van deze waarneming in de richting van de opdracht, welke
tot vergelijken noodzaakt. Vandaar dat onmiddellijk na het voltrekken
van het eerste taxatieproces, (waarvan - het resultaat in het bewustzijn
moet vastgehouden worden, zal vergelijking mogelijk zijn), het tweede
doosje wordt opgenomen en getaxeerd. Daarna moeten beide zwaartetaxaties met elkander vergeleken worden onder het gezichtspunt der
vraag : wat is het zwaarste ? Uit het resultaat blijkt, of de genoemde
denkacties behoorlijk zijn voltrokken.
Opgemerkt dient, dat bij geen enkele test een bepaalde denkfunctie
geheel geïsoleerd kan onderzocht worden. Bij deze proef is waarneming en voorstelling voor 't opvatten van gevoelsindrukken, zoowel
als geheugen in 't onthouden van de opdrachten en het vastleggen
der taxaties in actie, doch het hoofdelement: het innerlijk vergelijken
der zwaarte-taxaties komt toch 't meest op den voorgrond.
Proef 2.
Het vierkant uit het materiaalboekje wordt voorgelegd. Nadat het
bekeken . is, wordt gevraagd : Weet je, wat dat is ? Blijkt het kind
de figuur als vierkant te kunnen benoemen, dan kan dit voor dien
leeftijd een symptoom van meer dan normale intelligentie zijn.
Het vierkant moet met inkt worden nageteekend, terwijl het als
voorbeeld zichtbaar blijft. Door de figuur te laten nabootsen op ruitjespapier, kan uit het resultaat worden afgeleid, in hoeverre uit de
waarneming door vergelijking van lengte der zijden en grootte der
hoeken de idee der figuur, als hebbende vier gelijke zijden en vier
rechte hoeken, is opgevat.
Behalve deze denkactie blijkt uit het resultaat, in hoeverre het
kind vaardigheid heeft in het trekken van rechte lijnen. Er schuilt
tevens een element in ter beoordeeling van den teekenaanleg. Bij
deze proef dient in 't oog gehouden, dat het resultaat wordt beïnvloed
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door het al of niet genoten hebben van onderwijs, hetzij op de Voorbereidende of op de Lagere School. Vandaar, dat de waarde van deze
test ter beoordeeling van de intelligentie twijfelachtig is. Ze onderzoekt bij kinderen, die reeds schoolgegaan hebben zoowel verworven
kennis en vaardigheid als begaafdheid. Alleen bij een contra-indicatie,
als men dus kan vaststellen een gemis aan begaafdheid en mitsdien
ook aan kennis en vaardigheid, heeft deze proef voldoende symptoomwaarde ter beoordeeling der intelligentie.
Hierbij brengen wij in herinnering, dat de tests van Binet—Simon
vooral hare toepassing hebben gevonden bij het onderzoek van achterlijke kinderen.
Proef 3.
De zinnetjes worden voorgezegd in gelijkmatig tempo. Daarbij is
het noodig zich te vergewissen, dat het kind met volle aandacht
luistert. Onder het voorzeggen kijkt het kind den spreker en deze
het kind aan.
De zin moet zonder fout weergegeven worden. Wat is hiertoe
noodig? Vooreerst moet het geheugen in actie komen. Gold het
alleen het naspreken van een reeks losse woorden zonder eenig
onderling verband, dan zou het momenteel mechanisch geheugen het
af kunnen en zou aan het aantal der juist weergegeven woorden en
aan den duur der reproductie de spanning en de paraatheid van
deze geheugenfunctie kunnen gemeten worden. Nu de woorden met
elkander een zinvol geheel vormen, moet door het intellect de inhoud
van den zin worden opgenomen. Uit de wijze, waarop de zin wordt
gereproduceerd kan worden afgeleid of de inhoud is begrepen. De
reproductie van zulk een zinvollen inhoud is dus een geheugenactie,
welke geschiedt met medewerking van het intellect en aan de meer
of minder juiste reproductie kan dus het momenteel logisch geheugen
worden gemeten.
Ook bij deze proef mag niet vergeten worden, dat elke psychische
actie steeds gebonden is aan een complex van psychische inhouden
en bestaat uit de samenwerking van onderscheidene psychische functies.
Zoo is voor het slagen van deze proef een zekere hoeveelheid
taalkennis noodig. Deze voorraad hangt voor een zeer belangrijk deel
af van het milieu, waarin het kind verkeert. Kinderen uit een laag
sociaal milieu hebben weinig gelegenheid tot het vullen van hun
taalkundige voorraadschuur. Vandaar, dat deze test voor de normale
jeugd weinig waarde heeft als intellectsmeting. Het resultaat is te
zeer afhankelijk van milieu-invloeden.
;
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Behalve een veelheid van psychische inhouden is ook bij elke test
een veelheid van psychische functies betrokken. Niet alleen toch is
het resultaat der reproductie afhankelijk van mechanisch en logisch
geheugen, doch 't is duidelijk,' dat ook het voorstellingsvermogen
een rol speelt. De een is meer gevoelig voor gehoors-, de ander
voor gezichts-, een derde voor gevoelsindrukken. De eerste verkeert
bij het reproduceeren van een voorgesproken zin in de beste conditie.
Deze gecompliceerdheid van psychische acties doet op zich zelf
aan de test geen afbreuk. De test toch bedoelt een bepaalde psychische
functie in 't bijzonder op den voorgrond te doen treden, zonder
evenwel alle overige uit te schakelen. Door de verscheidenheid der
proeven kan men nu eens deze, dan die functie meer bepaald in
actie zetten, waardoor een beoordeeling dezer functie mogelijk wordt.
-

Proef 4.
Bij deze proef kan men op de volgende wijze te werk gaan. Men
kan den rechthoek latenzien en vragen: weet je, hoe die figuur heet?
Uit het antwoord blijkt, in hoeverre het kind reeds vroeger met zaak
en naam heeft kennis gemaakt. Het al of niet bezocht hebben eener
fröbelschool legt ook hierbij overwegend gewicht in de schaal. Daarna
kan men, óf den rechthoek als voorbeeld laten liggen, óf hem wegbergen. Bobertag laat hem als voorbeeld dienst doen. Dit vergemakkelijkt de taak. Bergt men hem weg,. dan moet de vergelijking geschieden met de in 't bewustzijn vastgehouden voorstelling. Laat men
hem liggen, dan kan het kind telkens met het object zelf vergelijken.
De beide rechthoekige driehoeken moeten in zulk een positie ten
opzichte van elkaar worden neergelegd, dat op een afstand van
ongeveer 5 cM. de rechte hoeken naar elkaar zijn toegekeerd en de
scherpste hoek bij den een naar boven, bij den ander naar beneden
is gericht. Het spreekt van zelf, dat de ligging der rechthoeken een
belangrijken invloed heeft op de vervulling der opdracht. In de
bovenbeschreven positie zijn de diagonalen, die tegen elkaar moeten
komen te liggen naar de buitenzijde gekeerd. Beide figuren moeten
dus geheel worden omgewenteld, om met de diagonalen tegen elkaar
te komen, of wel de een moet aan de tegenovergestelde zijde van
den ander worden gelegd. Om dit te kunnen doen is er een zeker
overleg noodig. De wijze, waarop de kinderen deze proef uitvoeren,
zegt op zichzelf minstens evenveel omtrent hun meerdere of mindere
intelligentie, als het resultaat. Reeds in het vestaan der opdracht
teekenen zich de verschillen af. De minder intelligenten (onder
-
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overigens gelijke omstandigheden : fröbelonderwijs, sociaal milieu)
begrijpen niet, wat ze doen moeten en als ze het begrepen hebben,
probeeren ze in 't wilde weg. Sommigen zijn tevreden, als de kortste
rechthoekszijde van den eenen tegen de diagonaal van den anderen
driehoek is komen te liggen.
Voor een juist volbrengen van de taak moet het kind uit het zien
van den rechthoek begrepen hebben, dat hij alleen rechte hoeken
heeft, onafhankelijk van de kennis dezer woorden. Onder het uitvoeren
der opdracht moet deze voorstelling van alleen rechte hoeken present
blijven in zijn bewustzijn. 't Is dit inzicht hebben in ruimtelijke verhoudingen en de mogelijkheid de voorstelling van meetkundige
figuren vast te houden in het bewustzijn, die wijzen op een bepaalden graad van intelligentie.
Door meer samengestelde figuren te gebruiken en aan de intelligentie zwaardere eischen te stellen, kan men door middel van deze
soort proeven den aanleg voor de studie van wiskunde onderzoeken,
zooals ook reeds in het' buitenland bij de plaatsing van leerlingen
op die scholen van Voortgezet Onderwijs, waar de wiskunde een
belangrijke rol speelt, geschiedt.
De meerdere of mindere zekerheid, waarmee de driehoeken in den
juisten stand worden gelegd, geven een aardigen kijk op de individualiteit van het kind. Alle proeven toch geven, behalve materiaal
voor het intelligentie-onderzoek tevens schoone gelegenheid andere
zijden van het individueele zieleleven te bezien. Bij deze proef komt
het aarzelende of wel het resolute van het karakter tot uiting. Het
verlegene en het vrijmoedige, het voorzichtige en het lukrake, het
oplettende en het verstrooide type zijn heel spoedig te herkennen.
Proef 5.
Bij deze proef is het niet voldoende, dat de kinderen tellen 1,
2, 3, 4, ze moeten bij het tellen de centen achtereenvolgens aanwijzen. Het kennen van de rij der getallen zegt op zich zelf niets
omtrent de intelligentie. Het kind kan bij een normaal mechanisch
geheugen zich deze getallenrij gemakkelijk inprenten, zonder dat het
idee heeft van tellen. Bij het tellen krijgen de woorden 1, 2.3, 4, de
beteekenis van 1 ste, 2de, 3de, 4de, waarbij het eindgetal van de rij het
totaal van het aantal aanduidt.
Ook bij deze proef speelt èn voorafgegaan fröbelonderwijs èn milieu
een zoodanige rol, dal alleen in een contra-indicatie, als het kind dus
niet de proef volbrengt, een bewijs van mindere intelligentie kan
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worden gezien, terwijl daarentegen het slagen der proef niet als een
bewijs van intelligentie kan worden aangemerkt, wijl dit slagen zeer wel
vrucht kan zijn van onderwijs of milieu-invloed, zoodat door de proef niet
begaafdheid, maar kennis is onderzocht en gebleken aanwezig te zijn.

Resultaat van het onderzoek met deze proeven.
Daar wij gedurende het onderzoek van elk kind een uitvoerig schriftelijk protocol moesten opmaken, om vast te leggen de verschillende
uitingen van het kind, zoowel als het resultaat van het onderzoek,
hadden wij voor elk in den regel ongeveer een uur noodig. 't Spreekt
van zelf, dat het dus op verschillende tijden moest plaats hebben,
zoodat de dag van het onderzoek voor den een veel verder in den
cursus viel dan voor den ander. Daardoor was dus ook de invloed
van. het onderwijs op het resultaat der proef bij hen, die het laatst
aan de beurt kwamen veel sterker, dat bij hen die het eerst werden
onderzocht. Door echter het onderzoek bij alle leerlingen van de eerste
klasse voort te zetten met de proeven voor de volgende levensjaren,
tot en met het tiende, kon toch het hoofddoel, dat wij ons met dit
onderzoek in het eerste leerjaar hadden voorgesteld, n.l. de bepaling
van het intellectsquotient naar de methode Binet-Simon worden bereikt.
Door onze kinderen der eerste klasse werden de bovengeschetste
proeven 1, 3 en 5 zonder uitzondering goed volbracht. Bij proef 2,
het nateekenen van een vierkant en proef 4, het leggen van den rechthoek slaagden niet alle.
Wij lieten het vierkant teekenen op ruitjespapier. Dat gaf ten
eerste leiding bij het maken van rechte hoeken en lijnen en ten tweede
behoefde de lengte der lijnen niet geschat te worden, doch kon die uit
het aantal vierkantjes, waarlangs de lijn werd getrokken, dadelijk
worden afgeleid. Het kind met het laagste intellects-quotient van de
geheele groep, n. 1. 0.96 *) teekende een figuur, 7 vierkantjes lang,
5 1/2 breed en trok geen der lijnen langs de gedrukte, doch week
bij elke lij n naar boven of beneden, naar rechts of links af.
*) Ter herinnering wijzen wij er op, dat bij Binet-Simon elke geslaagde proef
intellectuëellevensjaar
levensjaar vertegenwoordigt.
Proeven voor het

5de, 6de, 7de, 8ste, 9de, l0de levensjaar.
2
2
4
5
3
1 ' 417 =72
Voorbeeld : Intellectueele leeftijd 4
+ + + +
5
+5
25
7
Leeftijd van het kind. 6 12 jaar. Intellects-quotient
5 — 1.18.
6j
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Een kindje met een hoog intellects-quotient, n.l. 1.38 teekende een
goed figuur met behoorlijk rechte lijnen, doch maakte de lengte = 5,
de breedte = 3. Bij de veel moeilijker proef voor het volgende levensjaar, het nateekenen van een ruit, slaagde ze uitnemend, terwijl bij
proef 2. van het tiende levensjaar, het uit 't hoofd nateekenen van
twee samengestelde figuren, die gedurende een tiental seconden waren
bekeken, ze het beste resultaat van alle leverde.
Hoe nu het mislukken van het vierkant te verklaren? Het kindje
is nerveus, vermoedelijk was het geagiteerd, toen het voor het eerst
tijdens het onderzoek de pen in de hand kreeg en nateekenen moest,
zoodat ze het element van de gelijkheid der lijnen bij de uitvoering der
teekening uit het bewustzijn verloor.
Uit de wijze, waarop de lijnen getrokken worden, blijkt mede iets
omtrent den teekenaanleg. De een trekt met vaste hand mooie rechte
lijnen, een . ander peutert en peutert en kan maar niet klaar komen,
zijn lijnen zijn hortend en stootend getrokken en bibberen overal.
Bij vergelijking met het teekenschrift is er bijna zonder uitzondering
merkwaardige overeenkomst.
Proef 3. Slechts één is er, die met deze proef moeite heeft. Den
eersten zin spreekt hij als volgt na: Als het morgen mooi weer is,
gaan wij uit. Hij verplaatst dus het woord .,morgen" uit den hoofdzin naar den bijzin. Den tweeden zin vervormt hij tot: Zomer zijn in
de dagen heel lang. Het woordje „in" is van plaats verwisseld en
het lidwoord voor Zomer is weggevallen Van den derden zin maakt
hij het volgende: Gisteren moest ik heel veel boodschappen in de stad
hebben doen. Inplaats van : „heb moeten doen" zegt hij » moest hebben
doen" en voegt het woordje heel" er bij voor „veel boodschappen."
Dit kind laat dus woorden weg, voegt andere er bij en zet ze
niet alle op de behoorlijke plaats, zoodat er soms geen redelijke
zin ontstaat. Er is hier een symptoom van minder goed mechanisch
en logisch geheugen op taalgebied. Het zal interessant zijn na te
gaan, hoe de resultaten in het volgende leerjaar zullen zijn bij het
stelselmatig taalonderwijs. Zijn 1. Q. was 1.05.
Een kindje met een I. Q. van 1.34 liet ik een reeks van zinnen
naspreken tot zelfs van 27 lettergrepen, volgens de ijking van Gassmann en Schmidt passende bij een leeftijd van 13 à 14 jaar, hetwelk
zonder fout volbracht werd. Zulk een prestatie voorspelt iets goeds.
Te zien, of en hoe het verschil tusschen deze twee leerlingen zich
in de volgende leerjaren verder bij het taalonderwijs zal openbaren
moet belangwekkend zijn.
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Proef 4. Eén met een I. Q. van 1.03 begrijpt eerst niet de opdracht,
zoekt, zegt, dat ze het moeilijk vindt, maar komt toch wel tot de
oplossing. Een ander meent, dat hij den rechthoek moet nateekenen
en grijpt naar de pen. Na herhaling der opgave speelt hij het toch
goed klaar. Men moet telkens zich vergewissen, of een vorige proef
nog nawerkt, of wel de aandacht door iets anders in beslag genomen
wordt. Zoo biedt dit onderzoek „terloops" gelegenheid waarnemingen
te doen omtrent den aard der opmerkzaamheid, of het kind constant
met de zaak, die het moet bezighouden, bezig blijft, of wel vluchtig
hieraan zijn aandacht schenkt en inmiddels tegelijkertijd plaats in zijn
bewustzijn inruimt voor hetgeen van buiten af hem opvalt of wel aan wat
van binnen uit zijn bewustzijn binnendringt en voorts in hoeverre het
resultaat door deze verdeeling van aandacht ongunstig wordt beïnvloed.
In sommige gevallen konden wij constateeren, dat een kind, 't welk
den indruk maakte van een fladderende aandacht te hebben, toch
goede resultaten verkreeg en een hoog I. Q. bereikte.
Hier was dus de eerste indruk niet juist, niet een fladderende, maar
een veelzijdige opmerkzaamheid viel te constateeren ; het kind kon
zijn taak in 't oog houden en tegelijkertijd nog een deel van zijn
aandacht aan iets anders schenken. In het onderhavige geval moet
het eerste niet-begrijpen van de opdracht verklaard worden uit gemakkelijke afleidbaarheid, waardoor de aandacht geheel wordt geabsorbeerd door hetgeen in het blikpunt van het bewustzijn komt te
staan. In de klasse komt dit bij het kind in kwestie herhaaldelijk voor.
Van alle onderzochte kinderen (24) heeft slechts één de proef niet
kunnen volbrengen. Dit kind vertoont ook bij andere proeven zooals
later nog zal worden opgemerkt, een minder goeden aanleg. Zijn
I. Q. is 1. Van de geheele reeks van onderzochte kinderen neemt
hij op één na de laagste plaats in.

(Wordt vervolgd).

EENIGE QPMERKINGEN OVER HET
ONDERWIJS IN DE NUTTIGE
HANDWERKEN.
Het onderwijs in vak „K" komt in den laatsten tijd nog al eens
ter tafel. In de Paaschweek vond ik tot tweemaal toe in het deftige
Handelsblad een artikeltje aan de Nut. Handw. gewijd, het eene om
te betoogen, dat dit vak aan de zorgen van de gewone onderwijzeres
moet toevertrouwd worden, wijl de vak-onderwijzeres vaak middelen,
tact en ervaring mist om een goede orde te kunnen handhaven ; het
andere van de hand van mevr. Jouwersma om aan te dringen op
beperking en herziening van dit onderwijs, opdat het meer practisch
worde. - Een enkele van hare opmerkingen vinde hier een plaats.
„Nu het leerplan der lagere scholen ook voor nuttige handwerken
gewijzigd wordt, zou 't m. i. wenschelijk zijn, het onderwijs in dit
vak in vele opzichten te vereenvoudigen. De meening, dat de handwerken der lagere school moeten dienen om meisjes klaar te maken
voor linnenmeisje of verstelnaaister, heeft langzamerhand plaats gemaakt voor. deze, dat de school leerlingen moet afleveren, die in de
gewone huishouding zich weten te redden. Zou 't uitvoerbaar zijn, als
meisjes tegen kostprijs haar eigengemaakt werk mochten meenemen?"
Zaterdag 16 April '21 vonden we in de N. Pr. Gr. Ct. een stukje,
waaruit we vernamen, dat een der inspecteurs in het Noorden van
oordeel -was, dat de handwerken liefst buiten de schooluren, en als
't niet anders kon, dan Zaterdagsmorgens op plattelandsscholen moesten
gegeven worden, en wat het merkwaardigste is, dat ook de jongens,
zij het dan ook voor ander onderwijs, moesten verschijnen, opdat
allen een gelijk aantal uren onderwijs zouden ontvangen, en jaloezie
of achteruitzetting dus uitgesloten zou zijn.
Nu in verband met de gewijzigde bezoldiging voor den gepresteerden arbeid bij .de Handwerken in vele plaatsen overwogen wordt,
of het niet wenschelijker is de handwerken binnen de schooluren te
betrekken, wat, voor zoover vakonderwijzeressen dat onderwijs geven,
tot besparing van gelden kan leiden, kan het, dunkt ons, geen kwaad
die questie eens van nabij en van verschillende zijden te bezien.
Verschillende boeken over opvoedkunde en methodologie lieten
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mij in den steek, zelfs die van den heer Wirtz, bij wien ik als
onderwijsman van den len rang zoo gaarne ter leer was gegaan.
Maar, ja wel, ik vond geen uiteenzetting, wel een rechtvaardiging,.
waarom dit vak in beide boeken niet behandeld wordt, daar moest
ik het mee doen.
„De vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, alsook de nuttige
handwerken voor meisjes vallen buiten het bestek van dit werk. Dit
bedoelt toch te geven, wat voor het examen noodig is, n.l. wat gevraagd kan en mag worden voor de punten a, b en c bij het onderdeel opvoeding en onderwijs der verschillende programma's, in het
woord „aan den lezer" genoemd. En dan vallen - de vakken, in art. 2
der wet genoemd onder j en k, daarbuiten, want daarvoor zijn afzonderlijke examens ingesteld. Trouwens deze twee vakken hebben een
geheel anderen aard ; de nuttige handwerken voor meisjes zijn, zooals de naam uitdrukt, handwerken en alleen voor meisjes bestemd.
De lagere school bedoelt onderwijs te geven, dat voor alle kinderen
van ons volk geschikt en noodig is, dus zoowel voor jongens als
voor meisjes en kan niet een bepaald handwerk tot doel stellen.
't Is dan ook nog de vraag, die wel ernstig overwogen mag worden, of de meisjes in den vorm van lager vakonderwijs in één jaar
na het eindigen der gewone schooljaren niet meer en beter zouden
kunnen leeren opnemen, wat ze van de handwerken noodig hebben,
dan nu in 5 of 6 jaar geschiedt".
Ik raadpleegde den klapper op onze correspondentie-bladen en verslagen, op de paedagogische bijdragen, mis, niets over nuttige Handwerken. Ook in al de jaargangen van ons Tijdschrift voor paedagogiek kan ik niets vinden, noch in een der boeken of brochures in
de Bibliotheek van den Schoolraad in Den Haag.
Eindelijk vond ik, eenige jaargangen napluizend van: „Repertorium
op de Ned. tijdschriften en voornaamste dagbladen" een artikel van
Schook over mijn onderwerp, doch nu werd ik op andere wijze
teleurgesteld, want het Tijdschrift: „Gemeentebelangen" was noch in
de Universiteits-Bibl., noch in de Openbare Leeszaal, noch op ons
Raadhuis voorhanden, zoodat ik trachten moest het elders te bemachtigen.
De heer Schook begint zijn alleszins degelijk artikel (pag. 132,
jaarg. 14) met de ware opmerking, dat de regeling van het onderwijs
in de nuttige handwerken veel hoofdbrekens kost, ten minste op de
gemengde scholen. Wordt het in de gewone schooluren gegeven,
dan moeten de jongens met iets anders beziggehouden worden;
-
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buiten de schooluren geplaatst, dan worden èn de vrouwelijke leerlingen èn de vrouwelijke leerkrachten onevenredig zwaar belast.
Voor het platteland komt daarbij een nieuwe moeielijkheid: in de
groote steden kan dit onderwijs aan vakonderwijzeressen worden
opgedragen, in kleine dorpen zijn gewoonlijk geen bevoegde leerkrachten aanwezig dan de gewone onderwijzeressen.
Vakonderwijzeressen hebben echter dit tegen, dat ze opgeleid
worden los van de practijk, hebben geen omgang met leerlingen
gehad, wat haar vaak tot minderwaardige leerkrachten maakt, zoodat
het gemeentebestuur van 's-Oravenhage ten behoeve dier handwerkonderwijzeressen cursussen in paedagogiek en methodiek heeft opgericht.
Daarop volgt een vergelijking der verschillende salarissen in 5
van onze grootste steden.
De schrijver bepleit voorts het aanstellen van een handwerkonderwijzeres, tevens bevoegd tot het geven van gewoon lager onderwijs,
die uitsluitend aan een groote school, of aan groepen van scholen
in dezelfde stad of streek les in handwerken geeft binnen de gewone
schooluren, waardoor de gewone onderwijzeressen niet aan haar werk
onttrokken zouden worden, de lessen binnen de gewone schooluren
kunnen vallen en waardoor tevens het gehalte der vakonderwijzeressen
zou verbeteren.
Het groot aantal vakonderwijzeressen, waarbij veel mutatie voorkomt tot schade van het onderwijs, zou er door verminderen. Zoo
blijkt uit een opgave der sub-commissie uit de plaatselijke commissie
van Toezicht te Amsterdam, dat in vier jaar van de ongeveer 600
handwerkonderwijzeressen er 384 door andere werden vervangen.
Als vak voor de jongens ter beoefening tijdens de handwerklessen
lijkt slöjd den heer Schook het best, doch daarvoor is een afzonderlijk lokaal noodig.
Ook het toezicht op dit onderwijs is gebrekkig. In enkele steden
is het opgedragen aan sub-commissies uit dames bestaande, doch
wenschelijker is het, dat in navolging van Meppel en Nijmegen, die
gemeentelijke inspectrices aanstelden, een inspectrice voor verschillende gemeenten worde aangesteld, (tevens het advies van den
inspecteur 3e inspectie L. 0.), waardoor de goede gang van het
onderwijs, deskundige voorlichting en betere resultaten konden worden gewaarborgd".
Tot zoover de schrijver.
Toen ik de nieuwe wet eens inkeek en de memorie van Toelich-

,
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ting over het aantal vakken nog weer nalas, en de wet, uitgave deJongh, mij opnieuw in herinnering bracht, dat de nuttige handwerken.
als verplicht leervak in '78 werden ingevoerd, lag het voor de hand,
de behandeling van die wet na te gaan, waardoor ik van zelf naar
'57 en vandaar naar '56, naar het wetsontwerp van Van Reenen
terugverwezen werd.
Toen het laatste ontwerp werd ingediend, werden de handwerkentotaal niet genoemd onder de door den minister opgenoemde vakken
in art. 1.
Dat was den kamerleden te bar. Zij haastten zich in het Voorloopig
verslag op te merken: „Tot de vakken, die men vrij algemeen nog
tot den kring van het lager onderwijs zou gebracht willen zien,,
behoort ook het onderricht in handwerken.
„Men heeft daarbij inzonderheid op handwerken voor meisjes het
oog. Tot nu toe heeft men hier te lande veel minder dan elders aan.
de oprichting van afzonderlijke openb. scholen voor meisjes gedacht.
Toch schijnen voor zulk een afzondering voldoende redenen te pleiten.._.
In de gemeenten, waar zij mogt worden ingevoerd, zou op de meisjesscholeri het onderwijs in handwerken een hoofdelement moeten uit-maken. Intusschen zagen sommigen in het bepaald noemen van dit
vak wel eenig bezwaar, althans zoo . niet duidelijk uitkwam, dat net
onderricht daarin niet dan in vereeniging met andere vakken kon
worden gegeven.
De lagere scholen moeten niet in inrichtingen, waar de jeugd of:
een deel daarvan alleen handwerken leert, kunnen ontaarden".
U ziet, toen ook reeds geen eenstemmigheid. Intusschen dit ont-.
werp werd ingetrokken en in het daarop volgend jaar door v. d.
Brugghen zijn bekende wet ingediend, waarin wel het vak handwerken..
voor kwam maar niet als verplicht voor gewone scholen. Bovendien
werd noch van fraaie, noch van nuttige handwerken gesproken, alleenï
van de handwerken voor meisjes.
In de Memorie van Toelichting rechtvaardigt de Minister de niet-opname der handwerken aldus.
„Teekenen is niet noodig tot het meedeelen van die kundigheden,
welke voor ieder burger eener beschaafde maatschappij onmisbaar
zijn. Er zijn gewichtige bezwaren aan de opname van dit vak onder
de leervakken verbonden ; zoo precies met de handwerken".
Wilde men dat vak onderwijzen? A la bonne heure, goed, als de
drang zich openbaart, kan het even als zang, teekenen en gymnastiek.
onderwezen worden. De handwerken werden dus facultatief gesteld..

-,
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Natuurlijk werd daarop door de heeren kamerleden gereageerd,
het Voorloopig verslag vermeldt althans:
„Ook werd nog teruggekomen op het nut, dat het invoelen van
onderwijs in handwerken voor meisjes op talrijke scholen hebben zou.
Daardoor zou worden aangevuld, wat in zoo menig behoeftig huisgezin te zeer ontbreekt, en een neiging tot werkzaamheid aan de
vrouwelijke schoolkinderen ingeboezemd, die op geheel haar volgend
'leven van weldadigen invloed zou zijn. De zwarigheden, die tegen
het begrijpen der handwerken onder het lager onderwijs bestonden,
schenen dan toch niet onoverkomenlijk. In menige school zou de gade
van den hoofdonderw. in dit opzicht gewichtige diensten kunnen doen".
Ergo in 1857 was het een vanzelfsheid, dat de gade van een hoofdonderwijzer tevens een uitstekend onderwijzeres in de handwerken
was. Doch dit daargelaten, op verzoek der Kamer splitste de Minister
de leervakken in vakken voor gewoon en meer uitgebr. Lager onderwijs, handwerken voor meisjes werd onder letter 0 onder de
niet-verplichte vakken opgenomen en in zekeren zin tot het uitgebreid
L. ond. gerekend. Hier en daar werd liet vak onderwezen, en wijl
vele scholen ervan verstoken bleven, hadden aan die omstandigheid
talrijke afzonderlijke brei- en naaischolen haar opkomst, zelfs haar
bloei te danken. Hier was plaats voor het particulier initiatief, hier
kwam de behoefte uit het leven zelf op en trachtte neen op eigen
houtje daarin te voorzien, zou daarin ook een aanwijzing voor onzen
tijd kunnen liggen?
De leuze ; „de school aan de ouders" deed, zij het in anderen zin,
—opgeld in die dagen.
In geen der andere vakken was de inmenging der ouders zoo sterk,
als in dat der handwerken.
De handwerklessen moesten dadelijk productief voor het gezin
werken. Cadeautjes, meestal zonder vooroefening door de leerlingen
aangevangen, moesten door de onderwijzeres worden voltooid. Van
klassikaal onderwijs was vaak geen sprake, wel van gebrek aan orde
en tucht. Als tegenwicht nam men zijn toevlucht tot het voorlezen,
dat de leerlingen bij beurten mochten doen en waardoor heusch de
aandacht niet beter bij het werk werd bepaald.
Kappeyne verscheen ten tooneele, zijn wet is voorwaar niet onbekend in ons midden. We weten dat in '78 een herziening der wet
van '57 werd ingediend. In de begeleidende Memorie van Toelichting
werd de reeks vakken nagegaan, die in aanmerking kwamen om als
verplicht in de wet te worden opgenomen. Teekenen en gymnastiek
,
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konden nog geen genade vinden in de Ministriëele oogen, anders was
het met de handwerken gesteld, voor 't eerst met het epitheton
„nuttige" versierd. Ziehier hoe Zijn Excellentie pleit voor de opname
van het nieuwe vak:
„Het onderwijs in de nuttige handwerken mag daarentegen voor
meisjes nooit ontbreken. Het verhoogt de waarde van het schoolbezoek in de oogen der ouders en leert de kinderen vroeg zich aan
gezetten arbeid gewennen. Die arbeid is tevens in de meeste huishoudens onontbeerlijk en daarom is dat onderwijs vooral ten platten
lande een der beste middelen ter bevordering van getrouw schoolbezoek."
In het Voorloopig Verslag wordt van de zijde der Kamer daarop
dit geantwoord:
„Ofschoon men algemeen toestemde, dat het opnemen der nuttige
handwerken voor meisjes onder de verplichte vakken een zeer aanbevelenswaardige zijde had, ook in verband met getrouw schoolbezoek bestonden er toch, naar veler oordeel, vrij ernstige bezwaren
tegen deze bepaling. Wilde men het vak gedurende de gewone
schooluren laten beoefenen, dan zou althans op de gemengde school
van jongens en meisjes, en deze is de meest algemeene, groote verwarring worden gesticht; te meer nog omdat de onderwijzers zelven
geheel vreemd zijn aan dezen tak van onderwijs en daarover zelfs
geen toezicht kunnen uitoefenen. Het moest dus vaststaan, dat het
onderwijs in handwerken buiten de gewone schooluren wordt gegeven.
Dit was te meer noodzakelijk, omdat voor dit onderwijs op talrijke
scholen een betrekkelijk groot getal helpsters noodig is, waaronder
zich slechts bij uitzondering een geëxamineerde onderwijzeres zal
bevinden en omdat het toelaten van ongeëxamineerde personen tot
het geven van onderwijs, van welken aard of onder welk voorwendsel ook, gedurende de schooltijden stréng'moet worden geweerd.
Sommigen voegden er bij, dat op vele plaatsen, ook ten platten lande,
naai- en breischolen, van gemeentewege opgericht en ondersteund,
bestaan. Zou ook daar aan de gemeente de verplichting kunnen
worden opgelegd, om onderwijs in nuttige handwerken op de lagere
scholen zelve te doen geven?"
Natuurlijk volgde daarop een nadere motiveering van 's Ministers
handelwijze in de Memorie v. Beantwoording:
„Handteekenen, gymnastiek of gezondheidsteer zou dus ondergeteekende niet onder de verplichte vakken durven brengen, maar met
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de nuttige handwerken voor meisjes is het anders. Op dat onderwijs
wordt in de huisgezinnen prijsgesteld : het mag dus van overheidswege niet onthouden worden. Het bevordert het schoolbezoek en het
heeft, voor zooveel de school mede opvoedt, een zeer heilzame strekking,
daar het aan orde, netheid en gezetten arbeid gewent.
De bezwaren, aan de uitvoering verbonden, kunnen door beleid
van het schooltoezicht wel worden te boven gekomen. Dat althans
reeds op vele plaatsen, ook ten platten lande, naai- en breischolen
van gemeentewege opgericht en onderhouden worden, toont dat de
gemeentebesturen de behoefte beseffen en, om daarin te voorzien,
zich gaarne de noodige opofferingen getroosten. Op welke wijze
dergelijke bestaande scholen met die van lager onderwijs het best
in verband gebracht kunnen worden is een moeilijkheid, die langs
administratieven weg zal te vereffenen zijn."
De heer v. Delden verklaarde zich bij de beraadslagingen over de
afzonderlijke art. tegen verplicht onderw. in de Nut. Handwerken en
diende een amendement tot schrapping in. Zijn grootste bezwaar
was niet alleen, dat dit onderwijs niet thuis hoort op de gewone
lagere school, doch het zal aanleiding tot verwarring en ongeregeldheid geven, waardoor het geven van het eigenlijk lager onderwijs zal
worden belemmerd. (Zitting 27 Juni 1878).
De heer Moens pleitte tegen het gevoelen van den heer v. Delden,
al moest hij toegeven, dat het onderwijs in de nuttige handwerken,
strikt genomen, niet tot het eigenlijk lager onderwijs behoort. Er is,
volgens zijn gevoelen, niets verderfelijker dan die naaischolen, die
de leerlingen soms veel te vroeg van de gewone school afnemen,
of in de school allerlei verkeerdheden, waaronder een niet te bedwingen babbelzucht overbrengen. Het moet echter buiten de gewone
schooluren gegeven worden.
De laatste spreker merkte nog op : Juist dit vak is een belangrijke verbetering in ons lager onderwijs: „De ondervinding heeft
geleerd, dat vooral voor de meisjes uit den behoeftigen stand het
gemis van de noodige kennis in de nuttige handwerken later, wanneer
zij in een dienstbare betrekking komen of huismoeders worden, een
bron van armoede en ordeloosheid is. Velen zijn niet in staat een
hemd te herstellen of de gaten in haar kousen te stoppen."
Voorts zal het schoolverzuim -er door worden tegengegaan en de
oprichting bevorderd van een voorbereidende klas, met een onderwijzeres als leerkracht, die meestal tevens bevoegd is voor handwerken.
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Kappeyne, de Minister bestrijdt daarop het amendement des heeren
v. Delden, meent, dat het onderwijs in de N. H. wèl tot het lager
onderwijs behoort, het schoolverzuim zal bestrijden en dat het geen
bezwaar is, dat het onderwijs buiten de gewone schooluren en buiten
de tegenwoordigheid der jongens moet gegeven worden.
Zoo werd het vak „Nuttige Handwerken" een verplicht vak althans
voor de Openbare Scholen.
Vooral ten plattenlande werd de verplichting ten zeerste toegejuicht.
In de lagere kringen onzes volks werd in de huisgezinnen reeds veel
gebreid, ook andere kleedingstukken dan kousen, in de hoogere
standen werd thuis ijverig de borduurnaald gebruikt.
Velen waren er geheel van doordrongen, dat beoefening der handwerken voor de vorming van ieder meisje van het hoogste belang
is, dat zij voor arbeidzaamheid opwekt en zin voor orde, netheid en
zuinigheid kweekt.
In het begin was groot gebrek aan werkjes van opvoedkundigen
aard. Wel om zich zelf in het vak te bekwamen, doch niet over de
beste wijze om het anderen te onderwijzen. Ook de examens waren
daarop destijds nog niet berekend.
Kort na de invoering van de wet '78 hebben een viertal dames in
ons land hun denkbeelden over klassikaal onderwijs neergelegd in
4 boekjes. De algemeene gedachten waren : Beginnen op 6 á 7
jarigen leeftijd, geen groote stukken, kleine modellen, waaraan de
leerlingen leerden werken door aanschouwing en bespreking. In de
hoogste klassen werden in werkschriften modellen geteekend en
aanteekeningen gemaakt. Als doel stelde men: „Een grondslag te
leggen, zooals bij de andere vakken om daarop later voort te bouwen."
Met den invloed der moeder werd op deze wijze gebroken.
De 4 boekjes, door mij zooeven genoemd zijn : T. v. D. BERG—STOMP;
te Groningen : Handleiding voor vrouwelijke Handwerken.
A. TEUNISSE, Amsterdam : De nuttige handwerken voor meisjes.
C. v. EIJK-HARDEMAN : De nuttige handwerken in de L. S.
C. M. W. WALESON, Den Helder: Handwerken.
Ook leermiddelen voor klassikaal onderwijs kwamen nu los. Als
overgangsbepaling werd in de wet opgenomen, dat alle onderwijzeressen in de nuttige handwerken les mochten geven, doch helaas!
velen konden dat niet.
Verschillen in methode kwamen dan ook weldra voor.
Het systeem — alleen kleine modellen, werd weldra door de dames
mevr. Heeringa—Postma en mej. Sparnaay bestreden.
-

,
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Edoch, laten we onmiddellijk van het technisch gebied afstappen.
De herziening der wet van '89 bracht deze verandering, nuttige
handwerken verplicht voor de Openbare en voor de Bijzondere scholen,
mits kan worden aangetoond, dat de leerlingen elders voldoend onderwijs in dit vak genoten.
De. Commissie voor Reorganisatie van het Onderwijs, benoemd
door onze Koningin in 't jaar 1903, voorzitter Prof. Woltjer, heeft
in haar lijvig aaneenschakelingsrapport, dat thans in het ministriëel
archief opgeborgen is, ook aan de nuttige handwerken haar aandacht
gewijd. En dat niet in enkele regels, neen uitvoerig wordt er zelfs
over gehandeld. We zullen een en ander uit dat Rapport overnemen.
„Over het onderwijs in de nuttige handwerken op de lagere school
zijn nog al eens klachten geuit en dat niet ten onrechtte. Zelfs is
door de Directrice eener kweekschool tot opleiding van onderwijzeressen de meening verdedigd, dat het beter ware dit vak niet
meer te vermelden onder de vakken van het gewoon lager onderwijs,
maar over te brengen naar de vakscholen. Over deze meening is
door de sub-commissie L. 0. het oordeel gevraagd van vier dames,
die bij het onderwijs in de handwerken nauw betrokken zijn. Deze
dames waren eenstemmig van oordeel, dat het vak op het programma
der gewone lagere school moet blijven.
Wenschelijk is het echter, dat het onderwijs in dit vak worde gegeven door eene onderwijzeres, die aan dezelfde kinderen ook gewoon
lager onderwijs in de anderen vakken geeft, althans door eene
gewone onderwijzeres, die in het bezit is der akte voor nuttige
handwerken en die getoond heeft, dat zij paedagogisch met de
kinderen weet om te gaan. In de tweede plaats zal het goed zijn,
dat dit onderwijs, zooveel doenlijk, binnen de gewone schooluren
gegeven wordt, dus op uren, wanneer de jongens onderwijs ontvangen, dat voor de meisjes niet in dezelfde mate noodig is, bijv.
een deel van het gymnastiek onderwijs. Een viertal uren in de week
zal er op die wijze waarschijnlijk wel te vinden zijn.
Het onderwijs in de nuttige handwerken te geven op middaguren,
waarop er geen andere lessen zijn, of op avonduren, heeft niet alleen
zoo wel in de steden als ten platten lande eigenaardige moeilijkheden
maar zou ook maken, dat er van de meisjes te veel inspanning gevergd werd, meer dan van_ de jongens. Intusschen wordt de moeilijkheid in de regeling "van dit onderwijs niet ontkend: een algemeen
leerplan is ook hier niet mogelijk. Plaatselijke omstandigheden moeten
in acht genomen worden."
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Naar aanleiding van de opinie van het oud-lid der Sub-Commissie
„Lager Onderwijs", Mejuffrouw J. Kooistra, dat het vak „Nuttige
Handwerken" uit de rij der vakken, genoemd in Art. 2 der Wet op
het L. O. zou moeten geschrapt worden, werden door de SubCommissie aan de dames Mejonkvrouw J. de Bosch Kemper te
Amsterdam ; Mevrouw J. J. Schelts Van Kloosterhuis-Zeylemaker te
Amsterdam ; Mejuffrouw P. M. Heringa te Groningen ; Mejuffrouw
A. M. Nater te Rotterdam, de volgende vragen gericht, met het
verzoek om min of meer gemotiveerd antwoord.
1. Behoort in eene komende nieuwe regeling van het Lager Onderwijs het vak „Nuttige Handwerken", genoemd in Art. 2. der huidige
Wet op het L. O. gehandhaafd te blijven?
2. Zijn de eischen aan de oogen en de houding van het lichaam,
bij de practijk van het vak gesteld, van dien aard, dat ze noodzakelijkerwijs nadeelig werken op den algemeenen gezondheidstoestand ?
3. Hoe zouden de bepalingen gesteld moeten worden, indien aan
de regeering een ontwerp-leerplan als model (niet wettelijk vast te
stellen) voor de lagere school in haar geheel zou moeten worden
overlegd? Dit laatste natuurlijk zoo beknopt en gematigd mogelijk.
De antwoorden van deze vier dames zijn toen aan Mejuffrouw
Kooistra toegezonden met verzoek om nadere motiveering van haar
opinie, aan welk verzoek door haar is voldaan. De verschillende
stukken volgen hier.
1. Antwoord van Jonkvrouw J. de Bosch Kemper,

Amsterdam, Zandpad 6, 21 April 1904.
WelEdele Heeren,
In antwoord op vraag 1 in uw schrijven vervat, spreek ik als mijne
besliste meening uit, dat het vak nuttige handwerken gehandhaafd moet
blijven bij het lager onderwijs. Ik geef gaarne - toe, dat in de practijk
van het leven de resultaten van dit onderwijs niet altijd bevredigend
zijn, doch m.i. ligt dit vooral aan de wijze, waarop dikwijls dit onderwijs wordt gegeven. Aan de breed uitgemeten nadeelen voor den algemeenen * gezondheidstoestand, , en met name voor het gezichtsvermogen hecht ik niet veel, daar zij in de meeste gevallen overdreven zijn, of te vermijden door oordeelkundige leiding van de
onderwijzers in dit vak. De oogen moeten worden geoefend, even
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goed als elk ander orgaan en iedere vrouw heeft zulke geoefende
400gen, en handen, die het werk kunnen uitvoeren, hoog noodig in
het leven. Door de goedkoope productie in het groot komt het knippen
en vervaardigen van nieuw goed niet zooveel meer voor in de volksklasse dan vroeger, maar de kennis van naaien, stoppen en breien
is een krachtig wapen tegen armoede en verwaarloozing in handen
der huismoeder. Kennis die naar mijne overtuiging zoo onontbeerlijk
is, die voor de vrouw uit de volksklasse gelijk staat met de kennis
van schrijven en lezen, kan eerst tot zijn recht komen door school,onderwijs, het onderwijs bij de wet voorgeschreven. Het is een groot
bezwaar, dat er voor meisjes een vak meer is dan voor de jongens,
maar dit kan toch geen reden zijn om iets nuttigs af te schaffen.
Niet afschaffen, maar het onderwijs in dit vak wat practischer opvatten,
dan het nu dikwijls gedaan wordt, en dit wordt dikwijls verwaarloosd door te knappe onderwijzeressen.
Antwoord van Mevr. J. J. Schelts van Kloosterhuis—Zeylemaker,

Amsterdam, 23-4 1904.
Mijne Heeren,
Tot mijn spijt was ik niet in de gelegenheid, u eerder te antwoorden.
'k Hoop, dat 't nog niet te laat is, want de zaak interesseert me
buitengewoon.
1. Of de nuttige Handwerken gehandhaafd dienen te worden?
Ongetwijfeld. ik ken geen enkel vak, --- zelfs het schrijven, zelfs het
lezen staat achter bij vak k.
dat zooveel practische waarde Heeft
voor de a.s. huismoeders. En dat vak overlaten aan onbevoegden of
halfbevoegden
op z.g. brei- of naaischooltjes — zou mij onverantwoordelijk lijken.
2. De eischen aan oogen en houding van 't lichaam gesteld, zijn
vrij hoog; reden te meer, om streng op die houding te letten,
rechtop, geen naaigoed op de knie spelden, niet scheef zitten enz.
en met de oogen rekening te houden. Hoe fijner linnen en katoen
men laat bewerken, hoe meer men op den draad laat naaien, en
hoe eerder men daarmee begint, hoe meer schade men aan de oogen
toebrengt. Laat men op grof z.g. naaigaas werken, waarbij het op
den draad naaien voor den hand ligt, en zendt men op tijd de meisjes,
die een bril noodig hebben naar den oogarts
en dat deze behoefte
op de handwerkles spoedig blijkt, is een voordeel — dan is er van
nadeel geen sprake, wel van oefening van 't gezichtsvermogen.
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Wanneer de Handwerken in art. 2 der Wet werden geschrapt,.
dan zou voor de meisjes der volksklasse toch onderwijs in dat vak:
worden gezocht, en 't zou dan alleen gevonden worden in naai- en.
breischolen, waar tegen de lessen der hygiëne vrij wat meer wordtgezondigd dan in 't eenvoudigste schoolvertrek.
Antwoord van Mej. A. M. Nater,

Rotterdam, 22-4 1904.
WelEdele Heeren,
Het feit, dat er een diepgaand verschil bestaat over de waarde vare
het geven van nuttige handwerken op de L. S. is ook mij menigmaal
gebleken.
Even veelvuldig is mij duidelijk geworden, dat daar, waar net
onderwijs in handwerken niet -naar waarde werd geschat, dit behoudens enkele uitzonderingen, te wijten was aan degene, die het
vak onderwees, want geen waardeering en bovenal geen voldoende
kennis van het vak, geven aanleiding tot de scheefste voorstellingen...
Mijne vaste overtuiging is, dat, waar het vak goed wordt onderwezen, er geen enkel bezwaar kan bestaan ten opzichte van den,
gezondheidstoestand van het oog of ander lichaamsdeel.
Integendeel, elke oefening staalt.
Uw vraag, of volgens mijne meening, in eene komende regeling
van het L. 0. het vak nuttige handwerken gehandhaafd dient teblijven, moet ik met ja beantwoorden.
Het is eerr•onmisbaar en groot voorrecht, dat meisjes, uit welken
stand ook, vaardigheid krijgen in de nuttige handwerken en daarvoor
is de leeftijd 6-12 jaar zeer geschikt.
Wenschelijk zou - het echter zijn, indien dit onderwijs buiten de
gewone schooluren kon gegeven worden.
-

-

Antwoord van Mej. P. M. Heringa,
Tot antwoord op uw missive, welke ik 22 April I.I. ontving, dienti
het volgende:
le. Hoogst wenschelijk acht ik het, dat de Nuttige Handwerken
blijven behooren tot de verplichte leervakken der lagere School..
Vooral voor het meisje der lagere volksklasse, acht ik dit vak volstrekt
onmisbaar. De welvaart van het werkmansgezin hangt voor een goed.
deel af van de bedrevenheid der huisvrouw in de handwerken. Dezemoet op de voordeeligste wijze nieuwe kleeren weten te verschaffen,
het oude zoo lang mogelijk voor 't gebruik geschikt houden.
„

,

-
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Behoefte aan die bedrevenheid heeft de vrouw ook al lang gevoeld,
voordat de Handwerken in de wet werden opgenomen; in tal van
naai- , en breischooltjes ontving het meisje het onderwijs dat door
-de moeder meer dan eenig ander wenschelijk werd geacht voor hare
dochter. Wel worden er tegenwoordig veel gemaakte kleeren in
winkels verkrijgbaar gesteld, maar de knappe huisvrouw of dienstbode koopt ze niet, omdat het naaisel meestal zeer onsterk is : zij
geeft er de voorkeur aan, alles zelf te maken. Bovendien, het verstellen moet toch in huis geschieden.
2e. de gezondheid der leerlingen behoeft niet te lijden onder het
onderwijs in de handwerken, indien:
le. De grondstoffen niet te fijn worden genomen en o.a. niet
geëischt wordt het z.g. naaien op den draad.
2e. Het onderwijs niet bij lamplicht wordt gegeven.
3e. Het onderwijs gegeven wordt in de gewone schooltijden,
zoodat de meisjes niet langer in de school behoeven te zijn dan
de jongens.
4e. De onderwijzeres zorgvuldig toeziet op de houding der leerlingen.
Uw 2e vraag, of de eischen aan de oogen en de houding van het
lichaam, bij dit werk, van dien aard zijn, dat ze nadeelig werken
op den gezondheidstoestand, moet ik met neen beantwoorden ; alleen
daar, waar het vak ontaardt in overdreven gepeuter, zullen de nadeelige
gevolgen niet uitblijven ; evenals alles, moet ook dit vak, volgens
practische gezonde eischen gegeven worden.
(Wordt vervolgd).

,

GEEN ANIMO?
Zou het mogelijk zijn, dat er voor de studie der Christelijke
paedagogiek weinig animo is onder de Christelijke onderwijzers?
Er wordt op 27, 28 en 29 October te Amsterdam een cursus gehouden, die hoogst interessant belooft te zijn. De onderwerpen toch,
welke zullen behandeld worden, raken ten nauwste de opvoedingspraktijk van eiken dag. Bovendien liggen ze voor 't meerendeel in
de belangstellingssfeer van elk opvoeder, die meeleeft in de opvoedingsvraagstukken van onzen tijd.
Of is het niet een opvoedingsvraagstuk van den eersten rang, hoe
in de schoolopvoeding meer rekening kan gehouden worden met de
individualiteit van het kind? Hoe men door psychologische waarneming de geaardheid van verstand, gemoed en wil van eiken afzonderlijken leerling beter kan leeren kennen, om bij onderwijs en
opvoeding hierbij aan te sluiten ? 't Is hierover dat Prof. Bouman zal
handelen.
Is het niet een opvoedingsvraagstuk van den eersten rang, hoe de
schoolopvoeding dienstbaar kan worden gemaakt aan de vorming
van het karakter? Maakt het geen verschil voor de opvoedingspraktijk, welke inzichten men heeft in 't wezen van het karakter? Of
men dit louter empirisch beschouwt, als Prof. Heymans, of wel
gebonden aan zedelijke en religieuze normen? 't Is hierover, dat
Dr. S. 0. Los zal spreken.
Is het niet een opvoedingsvraagstuk van den eersten rang, hoe in
de schoolopvoeding gezag en vrijheid beide in de rechte onderlinge
verhouding moeten staan en hoe deze verhouding bepaald wordt
door de beschouwing, welke men heeft omtrent wereld en leven?
't Is hierover, dat Dr. Severijn zijn licht zal laten schijnen.
Is het niet een opvoedingsvraagstuk van den eersten rang, zoo
zouden wij kunnen voortgaan te vragen omtrent elk der onderwerpen,
die aan de orde komen.
Of is het gebed en zijn psychologie en in 't bijzonder het gebed
van en met het kind geen onderwerp, dat wegens zijn hooge beteekenis ons aller belangstelling vraagt? Dr. Geelkerken, de schrijver
van „Empirische Godsdienstpsychologie", zal hierover ons voorlichten.
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En is het niet zoo, dat verschijnselen op het terrein van het zenuwleven, thans wellicht meer dan ooit te voren, ook in de schoolopvoeding onze aandacht vragen? Kennen wij de zielsconflicten, die
juist door het schoolleven in de schooljaren bij het zenuwachtige
kind worden opgeroepen? 't Is over de behandeling van het zenuwachtige kind, dat Dr. J. v. d. Spek ons met zijn kennis en ervaring
als zenuwarts wil dienen.
Hoe men ook over Montessori moge denken, dit is wel zeker, dat
zij veler oog geopend heeft, om opnieuw met grooter belangstelling
te letten op den aard en de ontwikkeling der zielefuncties bij het
kind. De groote beteekenis van het functioneele uiteen te zetten in
verband met het onderwijs in de levende natuur, dat is het wat
Prof. Buijtendijk beoogt.
Hoe in den stroom van wisselende indrukken de concentratie der
der aandacht bij de kinderen op de school kan worden bevorderd,
dat wil de heer Oosterlee ons leeren.
Naast deze onderwerpen, die in onmiddellijk verband staan met
de opvoedingspraktijk en hooger dan deze staat het studie-object
van Prof. Hoekstra, die ons wil opvoeren naar de bron, waaruit onze
opvoedingsbeginselen wellen, n.l. onze Christelijke levens- en wereldbeschouwing, waaraan hij de kenleer, de ethiek en de godsdienstphilosofie van Kant zal toetsen.
Bovendien meldt het programma een lezing van Dr. Coenraad
over een letterkundig onderwerp : Rosmersholm van Ibsen, 'twelk
zeker een welkome afwisseling zal zijn.
Zou er nu voor dezen paedagogischen cursus geen animo bestaan?
Dat kunnen wij moeielijk gelooven. Reeds vernamen wij van meerdere schoolbesturen, die op voorwaarde, dat het personeel ook zal
deelnemen aan den cursus de gemelde drie dagen vacantie zullen
geven. Ook zijn er, die bovendien de helft der kosten voor hun rekening nemen. Wij herinneren er aan, dat de kosten bedragen: voor
den geheelen cursus f 10.—, voor twee dagen f 7.50, voor één dag
f 4. en voor d :drie avond-voordrachten f 2.50. Het adres van
aanmelding is bij den secretaris, den heer K. v. d. Berg, Jacob
Marisstraat 54, Amsterdam. Men - meldde zich nu spoedig aan.
J. TH. R. SCHREUDER.

OPVOEDING TOT AANDACHTSCONCENTRATIE.
De groote beteekenis der aandachtsconcentratie blijkt al dadelijk
hieruit, dat velen als een der duidelijkste kenmerken van geestel ij ke
minderwaardigheid het onvermogen beschouwen, de opmerkzaamheid
met eenige intensiteit langer dan een enkel oogenblik op een bepaald
punt samen te trekken. Alice Descoeudres acht voor een doelmatige
behandeling van het abnormale kind voor alle dingen dan ook noodig,
dat de graad zijner aandachtsconcentratie bekend zij. Met het stijgen
er van wint immers de waarneming aan helderheid en het denken aan
scherpte. Van de energie, waarmee ze opmerkzaam zijn, maakt Sollier
om die reden het criterium voor de indeeling in idioten, imbecielen en
débielen, en de Gentsche hoogleeraar Van Biervliet meent, dat het
product der getallen, die de grootte aangeven van zintuiglijke gevoeligheid en aandachtsconcentratie, de mate van verstandelijk kunnen nauwkeuriger zou aangeven dan Bobertags intelligentie-quotiënt, de uitkomst,
die men verkrijgt, door den psychischen leeftijd door den physieken
te deelen.
Ook bij de onderscheiding van de temperamenten speelt de aandachtsconcentratie een rol. Dr. Ley constateert, dat bij achterlijke kinderen
het verschil tusschen apathici en nerveuzen tot een verschil in
opmerkzaamheid kan worden herleid. Ribot ten slotte, voor wien de
opmerkzaamheid een sociologisch verschijnsel is, in den strijd om
het bestaan uit de noodzakelijkheid geboren, product der beschaving
en voorwaarde voor haar blijvende ontwikkeling, acht de intensiteit
der aandachtsconcentratie den zuiversten maatstaf ter bepaling van
iemands aptitude.
Niet minder groot dan de belangrijkheid van het verschijnsel is
de samengesteldheid er van. Wie het wil definieeren, komt voor tal
van vragen te staan. Is aandachtsconcentratie, zooals Ribot meent,
een toestand van ons bewustzijn, of is ze, gelijk Prof. Bavinck haar
omschrijft, „de activiteit van de ziel, waardoor zij'.ééne gewaarwording,
of voorstelling, of gedachte van andere isoleert, daarop al haar aandacht
richt en ze helder maakt voor onzen geest ?" Is haar oorsprong physisch
of psychisch? Wordt ze gewekt door wat buiten of in ons „het
dier is zich zelf altijd subject, de mensch is zich zelf ook object",
merkt Lichtenberg op voorwerp van waarneming zijn kan, of is
de wil de bewegende macht, die het bewustzijn op de wereld der
-
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verschijnselen richt en daaruit een keus doet, door innerlijken aandrang geleid? Is zij een positief kiezen eener voorstelling, waarmee
wij bezig zijn, of die bezig is met ons, dan wel negatief een terugdringen van het op een gegeven oogenblik door ons niet gewenschte?
Tal van antwoorden waren gereed, vóór men nog deze vragen
gehoord had. Van sommige er van zou men wenschen, dat hun eenvoud
kenmerk van het ware en niet symptoom van oppervlakkigheid was.
Als Maudsley beweert: Niet opletten kan, wie niet in staat is, zijn
spieren te beheerschen", als Hartmann verkondigt, „dat aandacht in
een materieele trilling der zenuwen bestaat", als Ribot meent, dat opmerken een tot rust brengen van bewegingen is, zeggen ze dan iets van
wat bewustzijnsconcentratie is naar haar wezen ? Zeker, de uitdrukking:
met ingehouden adem luisteren, bewijst al voldoende, in welk een
mate het lichaam bij het opmerkzaam zijn is betrokken. De vragende,
wijdgeopende oogen, de opgetrokken wenkbrauwen, de horizontale
plooien in het voorhoofd bij het waarnemen van wat buiten ons is,
de verticale rimpels bij het nadenken — een anderen naam voor de
opmerkzaamheid, die op den inhoud van eigen bewustzijn zich richt
— zijn zoovele bewijzen er voor, dat het voor langeren of korteren duur
door iets geheel in beslag genomen zijn, niet buiten het stoffelijke omgaat.
Maar is deze physische aanpassing onzer organen, waarbij al de energie
der zinnen zich op één punt heéft samengetrokken, iets meer dan vertolkingin de zichtbaarheid van het convergeeren der psychische krachten?
De hier en daar nog geuite bewering, dat opmerkzaamheid niet
anders zijn zou dan hooge graad van helderheid eener voorstelling,
dat ze dus geheel door de sterkte der op ons inwerkende prikkels
bepaald wordt, zoodat het menschelijk bewustzijn nog beneden de
photographische plaat komt te staan, die tenminste nog gevoeligheid
bezit, kan, naar ik meen, als met alle ervaring in strijd, wel gelaten
worden voor wat zij altijd geweest is, een psychologische phrase.
Zal er aandachtsconcentratie ontstaan, dan zal men, bij wat dan ook,
„met hart en« ziel" moeten zijn, dan moeten verstand en gevoel en
wil in beweging zijn gekomen.
Aan welk dier zielvermogens is daarbij echter de leiding? Over
het antwoord op die vraag loopen de meeningen uiteen. En over de
wijze, waarop men in dezen de waarheid moet vinden, denkt men
ook niet eenstemmig. Opmerkzaamheidstheorieën bestaan er dan ook
in een verwarrende hoeveelheid.
Naar de methode van onderzoek kan men ze in twee hoofdgroepen
verdeelen, de physiologische en de psychologische, waartusschen dan
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nog eenige vermiddelende opvattingen blijven staan. De physiologische
theorieën willen het antwoord vinden langs den weg van het experiment;
de psychologische door middel van speculatie en introspectief onderzoek.
Dat bij de laatste wijze iemand niet bij machte is, zijn levens.
beschouwing uit te schakelen, is evident. Al naar gelang de prioriteit
in het zieleleven dan ook aan den wil, het gevoel of het verstand
wordt toegekend, onderscheidt men in de leer der aandachtsconcentratie een voluntaristische, een emotioneele en een intellectualistische
opvatting, bij welke laatste zich die van associatie-psychologen als
Ziehen aansluit.
Meumann, die na het pro en het contra der verschillende meeningen
onbevooroordeeld te hebben aangehoord, zich incompetent acht, in
dezen als scheidsrechter dp te treden en die wel eenigszins vreest, dat
er nog wel eenige balen papier volgeschreven zullen worden, vóór
de eenstemmigheid bereikt is, stelt in zijne Experimentelle P idagogik
voor, die verschilpunten voorloopig maar te laten rusten en zich
enkel bezig te houden met de studie der veranderingen, die indrukken
en voorstellingen ondergaan, als iemand zijn gedachten concentreert.
Op deze wijze, meent hij, komt men tot positieve resultaten, omdat
men de subjectieve gevoels- en wilstheorieën dan uitschakelt en de
zwaarwichtige speculaties over het wezen van het bewustzijn dan
laat voor wat ze altijd geweest zijn, ijdele pogingen, om eens binnen
zijn eigen schedel te kijken. En bovendien, rijdt een tram -er langzamer om, al weet men van de electriciteit toch ook het allereigenlijkste nog niet? En zou de zon anders schijnen, als Prof. Einstein
den ether den weg opzond, dien de phlogiston in vroeger eeuw is gegaan?
Op den eersten indruk schijnt zulk een voorstel de overweging wel
waard, bij nader inzien blijkt echter, dat Meumann wel degelijk partij
heeft gekozen en wel voor de intellectualistische theorie, die hij in
staat acht, de gevoels- en de wilsverschijnselen te kunnen verklaren.
Terwijl voor de voluntaristische opvatting opmerkzaamheid zich
laat herleiden tot een ingrijpen van den wil in het waarnemen,
het voorstellen, het denken, dus in ons intellectueele zieleleven, en
haar wezen dut hierin bestaat, dat wij naar willekeur de ziel op een
bepaalden indruk kunnen richten of op de een of andere voorstelling,
de eene of andere gedachte uit de vele, die mogelijk zijn, en de
emotioneele theorie dat wezen zoekt in de betrekking tusschen ons
gevoel en ons verstandelijk leven en de opmerkzaamheid dus definieert
als „de fixatie eener voorstelling door het sentiment" of, als Stumpf,
haar met belangstelling identiek acht, is voor de intellectualistische
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beschouwing het wezenlijke in de aandachtsconcentratie, niet: wijziging
in de geestelijke houding van het subject, maar verandering in het
voorstellingscomplex. Het ik-moment ontbreekt in dit zielsbegrip toch
eigenlijk geheel. De psychologie wordt mechanica van het onstoffelijke, evenwichts- en bewegingsleer van den bewustzijnsinhoud, die
louter uit voorstellingen bestaat. Niet de wil wijst de voorstellingen
terug, welke uit het blikpunt van het bewustzijn die zoeken te verdrijven, waarmee onze opmerkzaamheid zich bezig houdt; niet de belangstelling, resultaat van gevoelens, concentreert onze aandacht, de
helderheid eener voorstelling kan haar zulk een overheerschende
macht bezorgen, dat de gedachten daarop worden saamgetrokken.
Zóó aan den geest alle activiteit ontzeggende, zit men, vóór men
het weet, of het wil, midden in de physiologische opvatting, waarvoor
het wezenlijke in de opmerkzaamheid gezocht moet worden in de
motorische verschijnselen Zij werkt door de spieren [ en op de spieren
en bestaat in concentratie of in remming van bewegingen, zooals
de aanpassing der zintuigen, het richten van oog, oor, hoofd of romp,
de spanning in de aangezichtsspieren enz. Haar a.bstraheeren van de
begeleidende vasomotorische, respiratorische en motorische verschij'nselen is haar maken tot iets imaginairs. „Het physieke is niet
iets bijkomstigs, maar hoofdzaak", zegt Ribot. Blijft het, zooals bij
de apathici, uit, dan treedt de bewustzijnstoestand nooit op, dien men
aandachtsconcentratie noemt en die, juister misschien, monoideïsme,
eenheid van bewustzijn, door anderen wordt geheeten. Dien toestand van
monoïdeïsme acht Ribot abnormaal. Opmerkzaamheid, meent hij, is, als
een tot staan brengen van den eindeloos wisselenden voorstellingsstroom, in tegenspraak met de hoofdvoorwaarde, waaraan alle physisch
leven voldoen moet, namelijk verandering, en polyideïsme, -het onbelemmerd voorbij laten trekken van onafgebroken associatie-reeksen,
merkt hij dan ook als natuurlijk aan.
In dat monoideïsme nu, het verschijnsel, dat in ons zieleleven, op
een bepaald oogenblik, maar één voorstellingscomplex ons met volle
helderheid duidelijk vóór den geest staat, zoekt Meumann de primaire
openbaring der opmerkzaamheid. Dat voorstellingscomplex is middelpunt van het geheele psychische gebeuren, daaromheen groepeert zich
het zieleleven in zijn gansche uitgestrektheid. Het bepaalt het verloop
onzer voorstellingen, daar deze, voor zooverre zij gelijktijdig er mee
in ons bewustzijn aanwezig, voorwerp van opmerkzaamheid uitmaken,
er in associatief verband toe komen te staan, terwijl de pas gereproduceerde er eveneens in verbinding mee treden. Die overheerschende
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voorstellingsgroep bezit verder de eigenschap, dat het voorstellende
ik er zich één mee maakt; onze meeste belangstelling geldt haar, het
schijnt ons toe, dat wij haar hebben gewild, daarom stelt ons ik al de
energie, waarover het in dat oogenblik beschikt, in haar dienst. Hieruit
ontstaat ons bewustzijn van activiteit, als wij opmerkzaam zijn. De identificatie van ons ik met het overwegende voorstellingscomplex is oorzaak,
dat wij ons zelf werkzaam weten; het komt ons voor, dat wij een bepaalde
voorstelling in het bewustzijn fixeeren en met deze den stroom der
andere voorstellingen zoeken te beheerschen. In den regel is daarom
ook bij waarnemingen, bij de actieve herinnering en bij het
denken — de voorstelling in den opmerkzaamheidstoestand die van
een doel. Hieruit, meent Meumann, moet de voluntaristische opvatting
verklaard worden, als zou opmerkzaamheid een wilsuiting zijn. Het
karakteristieke kenmerk eener wilsuiting toch is dit, dat wij een doel
in ons bewustzijn fixeeren en met dat doel den stroom pogen te regelen
der andere openbaringen van ons bewustzijn.
„Wie den aard der aandachtsconcentratie wil leeren kennen", zegt
Meumann, moet dus niet, als vroeger gebeurde, dezen uit een omhelsde zielsleer afleiden, maar moet objectief zich rekenschap geven
van wat er bij het opmerkzaamheidsproces nu eigenlijk gebeurt." We
zien dan, dat opmerkzaamheid allereerst is een bewustzijnstoestand
van groote intensiteit, waardoor de voorstelling, waarop zich de
aandacht concentreerde, een hoogen graad van helderheid verkrijgt.
Behalve met verschil in intensiteit hebben we bij de opmerkzaamheid
met verschil in omvang te doen, met het grootere of kleinere aantal
elementen, waarop wij gelijktijdig onze aandacht samen kunnen
trekken. Een derde kenmerk is haar engte, haar beperking tot eenige
voorstellingen; die, waarop zij zich niet richt, komen óf niet, óf slechts
zeer vaag in ons bewustzijn. Daaraan tegengesteld is de eigenschap,
dat ze gelijktijdig zich over een grooter of kleiner aantal zielebeelden
kan verdeelen. Op deze twee kenmerken berust Piorkowski's onderscheiding in convergeerende en distributieve opmerkzaamheidstypen.
Terwijl , de beperking of concentratie ons slechts enkele indrukken,
maar dan met groote helderheid, doet verkrijgen, heeft de verdeeling
tot strekking, een zoo groot mogelijk aantal voorstellingen gelijktijdig
bewust te doen worden. In beide gevallen kan men spreken van
aandachtsconcentratie: concentratie der beperking met een qualitatief
maximum, concentratie der verdeeling, om een zoo groot mogelijk
aantal indrukken in een zelfde moment op te nemen, met een quantitatief maximum. Noemen wij, om verwarring te voorkomen, deze
,
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laatste concentratie distributie der opmerkzaamheid, dan vinden we
„de wet der reciproque verhouding": de intensiteit der opmerkzaamheid
voor afzonderlijke indrukken neemt met de concentratie in dezelfde
mate toe, als ze kleiner wordt bij distributie.
Naar de wijze, waarop de opmerkzaamheid wordt gewekt of onderhouden, onderscheidt Meumann de willekeurige of opzettelijke en de
onwillekeurige, die b.v. door indrukken met groote helderheid of
groote gevoelswaarde ontstaan kan. Ook deze termen kunnen weer
aanleiding tot misverstand , geven, daar Ribot door willekeurige de
kunstmatige verstaat, die door opvoeding zich uit de spontane, de
natuurlijke, heeft ontwikkeld, welke haar oorsprong heeft in het
instinctieve leven en bij kinderen en dieren beide in bewegingsaandrang zich uit. Op biologische gronden onderscheidt Rageot affectieve
opmerkzaamheid van die, waarbij van gevoel zelfs geen spoor is te
vinden, waarmee bij de verklaring der aandachtsconcentratie rekening
moet worden gehouden. Is de opmerkzaamheid naar buiten gekeerd,
dan heet ze zinnelijk en wel: sensorisch, als ze gewaarwordingen,
motorisch, als ze bewegingen geldt; houdt ze met voorstellingen en
begrippen zich bezig, dan heet ze intellectueel, zijn wilshandelingen
haar voorwerp, dan is ze volitionaal, zijn dit gevoelens, dan gebruikt
men den term emotioneel. Dat het zich overgeven aan een gevoel
door tal van psychologen niet tot de opmerkzaamheid wordt gerekend,
acht Meumann een zuiver theoretisch vooroordeel. Hij is overtuigd,
dat de emotióneele opmerkzaamheid in niet geringer mate moet
worden aangekweekt dan de intellectueele.
Van grooter belang voor de practijk zijn de onderscheidingen,
die betrekking hebben op de individueele verschillen bij de opmerkzaamheid. Reeds genoemd werden het convergeerende en het distributieve type. Bij beide kan de intensiteit sterk of zwak zijn. Ook
in omvang der opmerkzaamheid loopen de kinderen uiteen ; het aantal simultane indrukken, waarop de opmerkzaamheid zich richt, is bij
het eene zooveel grooter dan bij het andere. Is ze fixeerend, dan
vestigt ze zich op slechts weinige indrukken, gaat ze, min of meer
vluchtig, van het eene naar het andere over, dan wordt ze fluctueerend
genoemd. Bij den eenen leerling wordt ze moeielijk, bij den anderen
gemakkelijk afgeleid; ze biedt dus bij den een maar zwakken, bij
den ander krachtigen weerstand aan storende invloeden, hetzij van
voorbijgaanden, hetzij van blijvenden aard. Kraepelin acht het mogelijk,
door oefening het zóó ver te brengen, dat zelfs voortdurende hinder
geen beletsel meer oplevert. Pestalozzi trachtte de intensiteit der
.
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concentratie te versterken, door de kinderen gelijktijdig te laten
teekenen of spinnen en hen iets van buiten te doen leeren of elkander
een les te doen overhooren en Fröbel wilde hetzelfde doel bereiken
door simultane zinswaarneming en handenarbeid. Groote individueele
verschillen, blijken ook te bestaan in gelijkmatigheid der aandachtsconcentratie; blijft de intensiteit een bepaalden tijd even groot, dan
heet ze stabiel of constant; dat ze ook labiel zijn kan, weet ieder
door ervaring voldoende. Verder is ze bij den een duurzaam, bij den
ander spoedig vermoeid ; bij dezen past ze zich snel aan haar voorwerp aan, bij genen kost die adaptie veel moeite en gaat dus zeer
langzaam. Werkt eenzelfde impuls geruimen tijd door, dan spreekt
men van statische opmerkzaamheid, dynamisch is ze, als ze telkens
nieuwe prikkels behoeft. Verder onderscheidt men de voorbereidende
of afwachtende en de uitvoerende of actueele; de eerste is werkzaam
bij de fixatie der doelvoorstelling, het leidende gezichtspunt voor de
waarneming of handeling, de laatste bij het werkelijkheid worden van
aanschouwing of daad, gene houdt dus de voorstelling vast van wat men
zoekt te bereiken, deze regelt den gang der geestesactiviteit onder invloed van het vastgestelde doel. Al naar dat deze fixeerende werkzaamheid resultaat heeft, of niet, is de opmerkzaamheid stabiel of labiel.
Bevredigt een zuiver descriptieve behandeling, als Meumann die
wil, wel iemand, die causaal leerde denken? Ik meen, dat het betwijfeld mag worden. Vooreerst laat ze ons in onzekerheid over het
begrip, - de taak en de grenzen der psychologie. Verder leeft in elk
bewustzijn het besef, dat achter elke vraag van beteekenis in de
zielkunde andere vragen. nog staan. Of men het wil weten of niet,
hoe iemands anthropologie is, wordt in laatster instantie door zijn
Godsbegrip bepaald. Wie b.v. de noodzakelijkheid in Ood accentueert,
laat het intellect voorafgaan aan den wil, wie, als het Scotisme allen
nadruk legt op de vrijheid in God, beschouwt een wil, die door een
buiten hem liggende oorzaak in beweging zou gebracht moeten
worden, als de negatie van wat den naam wilsleven verdient.
En ten slotte, de beschrijvende methode loopt altijd gevaar, experimenteel onderzoek als eenige kenbron van psychologisch inzicht te gaan
beschouwen; als zijnde „voorwetenschappelijk", „vulgair", — gelijk
Dürr ze betitelt elke andere methode van onderzoek zeer
herablassend te behandelen en op een klacht als die van Alfred de
Musset: „1'Infini me tourmente" het nuchtere advies te geven, zoo
iets niet langer te dulden, daar het absolute een fictie is, zonder
meer. Sinds door Fechner, Weber, Wundt, Monsterberg enz. de physio-
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logische opvatting tot aanzien is gekomen, vergeten eenzijdige vertegenwoordigers er van nog weleens, dat de diepe kloof, die ook
nu nog tusschen physiologie en psychologie gaapt, met gewaagde
beweringen niet overbrugd wordt en er voor het propageeren der
meerling, dat alleen door het bestudeeren van de motorische verschijnselen het ware karakter der aandachtsconcentratie zal worden
geopenbaard, in den oogst der vaststaande wetten, die werden binnengehaald, nog geen voldoende reden bestaat. Vragen als deze, of de
ziel over het lichaam heerscht dan wel omgekeerd, acht Ribot louter
tijdverspilling, omdat, wat hij wetenschap noemt, dit raadsel niet
oplossen kan. Er zijn er in de wereld nog altijd, die alles onwetenschappelijk noemen, waarmee men evident maakt, wat zij niet geboven. 't Is de eenvoudigste manier, om altijd door te kunnen blijven
zeggen, dat wetenschap" en geloof nooit verzoend kunnen worden.
Of men er de waarheid mee dient, is een andere kwestie. Voor Ribot
is een zaak van enkel theoretische waarde, de vraag, of de aandachtsconcentratie oorzaak der spierbewegingen is dan wel haar gevolg.
Vast staat voor hem, dat zonder physieke verandering er geen opmerkzaamheid is, dat de motorische verschijnselen noch oorzaak, noch
gevolg zijn, maar constitutieve elementen van het opmerkzaamheidsverschijnsel, dat zij met den bewustzijnstoestand, die den subjectieven kant er van uitmaakt, tot het wezen der aandachtsconcentratie
behooren. Gedachte is voor hem niet iets uit een etherische wereld
van puur zielsbestaan, maar een woord of een daad, die geboren gaan
worden, het begin van een spierwerking dus. Ook de geest is natuur.
Zoo is, men van het spiritueele in het stoffelijke beland, zit men midden
in de „Psychologie ohne Psyche" en wat in den aanvang nog heette:
begeleidend verschijnsel van het onzienlijk gebeuren, wordt daarvan
eerst de impuls, dan het essentieele en ten slotte het één en het alles.
Zoo bestaat voor Hartmann de opmerkzaamheid in niets dan versnelde
zenuwtrillingen, en beweert Lewes, dat het zich gewennen aan aandachtsconcentratie, een reflexverschijnsel, neerkomt op het leeren afwisselen van geestelijke adaptie en de rhythmische adem halingsbeweging.
Onder de ' aanhangers der experimenteele psychologie zijn er echter
ook, die minder spoedig voor de verzoeking bezwijken, een analogie
voor een identiteit, figuurlijke taal voor exacte formuleering, het
simultane voor het homogene aan te zien en die niet meenen, dat
ze een geestelijk verschijnsel hebben verklaard, door het een transformatie te noemen van een stoffelijk gebeuren. Zij begrijpen, dat de
psychologie wel iets anders te doen heeft dan „dem abgetretenen,
.
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krassen Materialismus die Sohlen zu beflicken". In Schleich's laatste
boek: „Vom Schaltwerk der liedanken" worden tonen gehoord, die
weldadig aandoen, nadat de physiologen ons zoo lang reeds hebben
onthaald op den nu wel afgezaagden deun van kracht en van stof.
Sinds Fechner heeft gesproken, late men Büchner en Vogt, Haeckel
en Moleschot nu eens eindelijk met rust. Ze zijn heusch wat al te
antiek. „Alles is manifestatie van ideeën, incarnatie des Geestes, openbaring der ziel, die de stof tot haar symbool maakt", heet het bij
Schleich. „Onze hersenen zijn ons ik niet, ze zijn enkel het atelier,
waarin wij onzen arbeid verrichten". „Het quantitatieve, dus het
stoffelijke, wordt nooit het qualitatieve, het psychische". Met Fritz
Mauthner, een van Duitschlands naam makende denkers, die al
heel wat materialistisch spinrag heeft weggebezemd, komt meer dan
één tot de conclusie, dat zoolang een physiologische verklaring van
het geheugen voor het experiment de kwadratuur van den cirkel is,
men maar tot de belijdenis moet komen, in alles, wat de energetische
verklaring van het geestelijke leven betreft, vóór een mysterie te
staan dat, gelijk Helmholtz opmerkt voor het zien met bewustheid,
in de eerste paar duizend jaar nog wel niet in het vlak van begrijpelijkheid zal komen te liggen. Schleich, geen vreemdeling in het
Jeruzalem van het psychologisch laboratorium, waarvan immers alle
wijsheid zou uitgaan, erkent dan ook, dat, na langjarige studie, hij
tot de slotsom is gekomen : „er was al licht op de aarde, vóór het
experiment er verscheen". „In een tijd, toen er van hersenmechanica
geen sprake nog was, toen men ter nauwernood iets wist van de
microscopische structuur der grijze substantie, is Kant, door zelfanafyse, tot resultaten gekomen, die in geen enkel punt van eenige
beteekenis in tegenspraak zijn met wat de moderne physiologie ons
als vaststaande feiten heeft doen kennen". Zulk een uitspraak doet
weer waarde hechten aan opvattingen, waartoe introspectief onderzoek
geleid had en die men al naar den wetenschappelijken rommelzolder
had verwezen, waar heel wat geestelijk oudroest van eeuwen her
opgestapeld ligt. Intellectualisme, emotionalisme, voluntarisme vragen,
Meumann ten spijt, daarom opnieuw om den voorrang bij het opmerkzaamheidsprobleem.
Van de intellectualistische theorieën heeft die van Herbart de
meeste bekendheid verworven, omdat hij, eerst van allen, aan de
aandachtsconcentratie een speciale studie gewijd heeft, niet alleen
psycholoog, maar ook opvoeder was, en zijn opvatting door haar begrijpelijkheid wel groote bekoring moest hebben, voor wie meenen,
1
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dat waar is, wat klaar is. Opmerkzaamheid is hem de dispositie, de gesteldheid, waardoor de voorstellingen in aantal toe kunnen nemen. Bij
deze dispositie moet echter niet aan spontaneïteit, zielswerking of aanleg
worden gedacht. Voor de zuiverheid van het begrip opmerkzaamheid
acht Herbart noodzakelijk, dat uitgeschakeld worden : het aan de perceptie voorafgaande besluit, opmerkzaam te zijn, de herhaling, die de
perceptie fixeeren moet, elke vorm van begeerte en iedere schijn van
gevoel. Dan houdt men alleen nog de appercepieerende opmerkzaamheid
over. Als men hieruit nu ce apperceptie abstraheert, verkrijgt men
de primaire opmerkzaamheid, de opmerkzaamheid zonder minderwaardige alliage. Behalve deze primaire opmerkzaamheid en de haar
insluitende appercepieerende, die dan in de aanwezigheid van aanknoopingspunten bestaat, onderscheidt Herbart een willekeurige, die
de opvoeder door vermaning of bedreiging weet te wekken en een
onwillekeurige, al dan niet van de reproductie afhankelijk, die door
twee positieve en twee negatieve oorzaken bepaald wordt, n.l. de
sterkte van den indruk, de gevoeligheid van het hersenapparaat, den
remrningsgraad en het verbroken evenwicht tusschen de voorstellingen.
Van Herbart is eveneens afkomstig de onderscheiding in zinnelijke
opmerkzaamheid, die waarnemingen en in intellectueele, die voorstellingen tot object heeft. Pestalozzi heeft aanschouwing het absolute
fundament aller kennis genoemd en nu is het zeer practisch, de
voorstellingen als realen, als dingen te behandelen, die elkander
helpen of elkander dwarsboomen, nu eens stijgen boven den drempel
van het bewustzijn, dan, verdonkerd, weer uit het blikpunt verdwijnen,
maar-ten slotte is dit alles toch niets dan mythologie. De opvatting,
dat iemand dan opmerkzaam is, als de vrij stijgende voorstellingen
het aangebodene te gemoet komen, om er zich van meester te maken,
geeft geen antwoord op de vraag, hoe die onbewuste voorstellingen
zoo heel precies weten, of het nieuwe zielebeeld haar verwant is of
niet. En wat is willekeurige opmerkzaamheid, als de wil niets dan
een verhouding van voorstellingen is? En wat kan men, bij zulk een
. opvatting van wil, dan toch denken bij een definitie als deze : „Op
iets opmerkzaam zijn beteekent: „een voorstelling, een voorstellingsmassa, tegen haar aandrang tot zinken in, stevig vast blijven houden".
Dat de werkzaamheid der steunende voorstellingen de drenkelinge
boven water zou houden, behoeft men niet aan te nemen, omdat
Volkmann von Volkmar het zegt. Een subjectlooze psychologie, geestig
„een cirkel zonder middelpunt" genoemd, zal nooit in staat zijn, een
bevredigende verklaring van de aandachtsconcentratie te geven. Met
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voorwaarden voor de opmerkzaamheid, zooals Volkmann dit doet,
te verheffen tot de oorzaak er van, dient men waarheid, noch wetenschap. Als men van den wil een verhouding van de zielebeelden
maakt, en - in de belangstelling, die een lustgevoel is, niets kan zien
dan een betrekking tusschen een voorstelling en de overheerschende
voorstellingsmassa, die wij gewoonlijk ons ik noemen, als men aan
de ziel alle spontaneïteit," alle activiteit blijft ontzeggen, omdat men
het leven, het onverklaarbare, wil uitschakelen, moet men er wel
toe komen, bewustzijnssymbolen tot dragers van psychische krachten
te maken en zijn zielsleer te doen rusten op een grondslag even
weinig soliede als die der physica, die de inertie van de stof proclameert en aan dat met inertie begenadigde allerlei krachten toekent,
die, hoe ook geheeten, toch alle met mysterie kunnen worden vertaald. Wat Maurice Barrès van Taine's wijsbegeerte eens zei : „Ze
ontneemt mij mijn ik" kan ook van de psychologie van Herbart en
zijn meeste volgelingen worden beweerd., Te meenen, dat men het
verschijnsel der aandachtsconcentratie met eliminatie der persoonlijkheid zou kunnen verklaren, is gelooven, dat de wind, die de snaren
eener aeolus-harp doet trillen, in staat zou zijn, de menschheid op
de negende symphonie van Beethoven te onthalen.
Met de intellectualistische opvatting is verwant die van Prof. Ziehen
en andere associatie-psychologen. Opmerkzaamheid is associaties
aangaan. Wie de wetten kent, volgens welke de voorstellin'sreeksen
zich vormen, heeft ook het verschijnsel der aandachtsconcentratie
verklaard. Zoo'n reeks is van onzen wil onathankelijk. Onze gedachtengang toch is van het begin tot het einde door de noodzakelijkheid
bepaald. De ontvangen gewaarwordingen wedijveren met elkander,
wie van haar het eerstvolgende herinneringsbeeld in het bewustzijn
zal herroepen en den associatie-stroom dus regelen zal. Wie bij
die concurrentie de fortuinlijkste zijn zal, wordt beslist door factoren, die Ziehen genoemd heeft den associatieven impuls, het
associatieve moment n.l. de intensiteit der gewaarwording, haar
overeenkomst met latente herinneringsbeelden, de sterkte van den
begeleidenden gevoelstoon en de toevallige constellatie der voorstellingen. Wat hij onder dezen laatsten term verstaat? Stel, dat b,
c, d, e, f, vijf voorstellingen zijn, in latenten toestand verkeerende,
die alle in de termen vallen, de voorstelling a op te volgen. Aan
welke dier vijf die eer ten slotte te beurt zal vallen, hangt niet van
haar grootere helderheid af, ook niet van haar sterker gevoelstoon
of haar inniger associatie met a, maar van de onderlinge verhouding
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der vijf concurrenten. Wie het meest wordt geprikkeld, of, vaker nog,
wie het minst wordt belemmerd, draagt de eerekroon weg en wordt,
zooals in een republiek bij de keuze van een president niet zelden
gebeurt, al is zij de zwakste, met de opstelling van de voorstellingsrij
belast. Zulk een voorstelling nu, die, door welke oorzaak dan ook,
hare mededingsters achter zich laat, is de bewerkster van het verschijnsel, dat opmerkzaamheid heet. De gewaarwording van geestesactiviteit, die men bij het opmerken meent te kunnen constateeren,
is het bewegingsgevoel, door de innervatie van de spieren ontstaan,
die bij het fixeeren zijn werkzaam geweest. Die gewaarwording is
echter maar een begeleidend verschijnsel ; het wezenlijke kenmerk van
het met opmerkzaamheid waarnemen, in tegenstelling met het passieve
gewaarworden, is, dat het eerste de volgorde der voorstellingen in de
associatie-reeks kan bepalen, het laatste niet. Daar Ziehen het bestaan
van een speciaal begeervermogen loochent, kent hij natuurlijk geen
principieel onderscheid tusschen willekeurige en onwillekeurige
opmerkzaamheid. Natuurlijk verandert de aandachtsconcentratie daarmee absoluut niet van aard. Ze blijft dezelfde, hoe de theorieën ook
luiden, zooals er in den loop der planeten niet de minste verandering
kwam, toen Ptolemaeus' stelsel voor het heliocentrisme moest wijken.
Alleen mag men vragen, welken zin het kan hebben, in een ziellooze
zielsleer nog te blijven spreken van passiviteit? Een ziel, die niets is,
die louter als een metaphysisch begrip nog diensten mag bewijzen,
bezit immers geen enkel kenmerk, zelfs geen onaandoenlijkheid. En wat
grijpt er actief toch in bij dat associatie-proces ? Een wil, die slechts
waan, activiteit, die slechts schijn is? Immers, ook wat willekeur
heet, wordt door onwrikbare associatie-wetten beheerscht en ieder
heeft de voorstellingen, die hij moest hebben. Laten wij met Ziehen
eens aannemen, dat niemand vrij is in zijn denken, zelfs een , vrijdenker niet. Gelooven, wie het zeggen, het echter zelf in de practijk?
Vanwaar dan hun eigenaardige grimmigheid tegen wie anders denken
dan zij, volgens hen anders moeten denken? Bewijst deze stemming,
die men toch redelijk vindt, niet afdoende., dat men voor de ridders
van den domper het toch mogelijk acht, dat zij er minder antediluviaansche ideeën op na houden? Zou de opvatting der middeleeuwsche
astrologen, dat de sterren het lot van de menschen bepalen, nog niet
een tikje verstandiger zijn dan de meening, dat begrippen als associatie, reproductie, constellatie, al dragen ze dan uitheemsche namen,
ons leven zouden beheerschen?
P. 0.
N.
( Wordt vervolgd.)

EENIGE OPMERKINGEN OVER HET
ONDERWIJS IN NUTTIGE HANDWERKEN.
II.
Mej. Kooistra, aan wie de antwoorden der vier dames werden
toegezonden, heeft daarop in den breede geantwoord : te breed om
haar schrijven hier in extenso over te nemen.
Doch zij persisteerde bij haar opinie: handwerken voor meisjes
behooren tot de vakopleiding, tot de opleiding voor huisvrouw.
Ziehier in 't kort haar bezwaren:
le. De vrouwelijke handwerken behooren niet tot de meest onontbeerlijke voor alle kinderen, ook niet voor alle meisjes.
2e. Doordat het onderwijs in de handwerken beoogt, de meisjes
ten aanzien van dat vak klaar te maken voor huisvrouw neemt dit
vak, wanneer het werkelijk aan zijn doel zal beantwoorden, een
ongeëvenredigd groote plaats in.
3. Hoewel natuurlijk het handwerkenonderwijs, evenals alle goed
onderwijs, opvoedkundige waarde kan hebben, is die waarde toch
geenszins zoo groot, dat het daarom een plaats op de Lagere School
zou verdienen. Daarbij is het geen hygiënisch leervak.
4. Vele vrouwelijke handwerken zijn niet „ des kinds."
5. De handwerken worden voor de meisjes eenvoudig geladen
op het onderwijs, dat ook de jongens ontvangen. De meisjes zijn
zwakker, en zij moeten méér doen.
6. Wanneer de nuttige handwerken een verplicht leervak zijn aan
de lagere scholen, dan zijn (bij de tegenwoordige toestanden) de
toekomstige onderwijzeressen, willen zij buiten de groote steden een
betrekking vinden, feitelijk verplicht om de akte voor de nuttige
handwerken te halen.
De motiveering van hare bezwaren laten we weg.
De Sub-Commissie voor Lager Onderwijs was het blijkens de
hiervolgende conclusiën niet met mej. Kooistra eens.
1. De Sub-Commissie „Lager Onderwijs" adviseert de Commissie
tot Reorganisatie van het Onderwijs, het vak „Nuttige Handwerken"
niet te schrappen uit de rij der vakken genoemd in art. 2 der wet
op het L. O. Zij doet dit op grond van de groote practische
beteekenis van dit vak.
-

-
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2. Met het oog op de omstandigheid, dat door het onderwijs in
de handwerken de meisjes zoowel op de gewone lagere school als
op de opleidingsinrichtingen veel meer belast worden dan de jongens,
meent de Sub-Commissie dat het onderwijs in de handwerken beperkt
moet worden tot het strikt noodige.
3. In het leerplan worde het vak „Nuttige Handwerken", omschreven
als volgt:
Haken, breien, verstellen van breiwerk (stoppen enz.) naaien en
verstellen van eenvoudige kleedingstukken, merken.
Andermaal kwamen de nuttige handwerken ter sprake bij het
Rapport der Bevredigingscommissie, die slechts een enkele alinea
aan dit vak wijdt en wel in verband met de examens: „Voor onderwijzers en onderwijzeressen moet de akte van bekwaamheid even
zwaar zijn. Kennis der specifiek vrouwelijke vakken worde op het
onderwijzers-examen van onderwijzeressen niet daarenboven verlangd.
De bijakten voor nuttige en fraaie handwerken dienen derhalve
bestendigd te blijven en niet in de onderwijzersakte voor onderwijzeressen opgenomen te worden."
En zoo zijn we gearriveerd bij de thans vigeerende wet, die het onderwijs in de Nuttige Handwerken eenvoudig verplichtend stelt, zonder
eerst te onderzoeken, of de leerlingen elders voldoend onderwijs in
deze kundigheden ontvangen. Veel woorden verspilt de minister thans
niet aan de Nuttige Handwerken. Op bladz. 5 van de Memorie van
Toelichting merkt ZExc. alleen op: „De ontwikkeling van ons lager
onderwijs heeft zich langzaam, maar toch stellig bewogen in de
richting van de handvaardigheid.
Bij de van wet '78 werden de nuttige handwerken voor meisjes ingevc erd als verplicht leervak voor de openbare school: bij de wet van
1889 werd dit vak evenzoo verplicht voor de bijzondere school."
Ook bij de toelichting der afzonderlijke artikelen spreekt de memorie
niet meer van de handwerken afzonderlijk. Zoo zijn ze nu verplichtend
voorgeschreven, en thans is het de vraag: op welke wijze kan dit vak
onderwezen worden, zonder den goeden gang van het schoolleven veel
te schaden en ter andere zijde zonder de meisjes. te veel te belasten.
Dat is een lastig probleem en ik erken gaarne niet die oplossing
te kunnen vinden, die alle bezwaren uit den weg ruimt.
We zullen de zaak even nader bezien. De handwerken kunnen
gegeven worden in of na den schooltijd. Beginnen we met het eerste.
We hebben dan dit voordeel, dat èn de leerlinge èn de onder-
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wijzeres niet meer schooluren hebben dan haar mannelijke collega's.
En de schoolbesturen varen er in dien zin wél bij dat ze voor
arbeid na de schooluren eventueel geen vakonderwijzeressen behoeven
te bezoldigen.
Maar nu de bekende nadeelen ! Men spreekt wel eens van het
rumoer, veroorzaakt door het verwisselen van lokaal, doch hetzelfde
hoort men vódr en na het speelkwartier ook, en bovendien dat kan
men bedwingen. Doch de jongens moeten aan het werk gezet worden
en vaak in gecombineerde klassen.
Wat zullen ze doen? Teekenen, zegt de een. Maar meisjes moeten
toch ook teekenen? Rekenen zegt een ander, en dan of vormsommen
af uit 't hoofd rekenen. Jawel, maar dan krijgt de jongen weer een
voorsprong boven het meisje, dat in doorsnee genomen, volgens de
statistische tabellen door Dr. L. M. Klinkenberg, opgeromen in het
verslag van het eerste Nederlandsche Congres voor Kinderstudie
(1913), toch al bij de jongens behalve in rekenen ook in geschiedenis
en aardrijkskunde achter staat.
En dan in kleine scholen met b.v. twee leerkrachten? Daar moeten
dan jongens van 6 leerjaren gecombineerd worden. Waren we nu
wat vrij wat den Rooster betreft, dan konden we eens wat variatie
aanbrengen. Deze week vertellen, volgende week teekenen, hetzij
gedeeltelijk, hetzij allemaal, maar jawel, de rooster is daar met zijn
onverbiddelijken eisch : 22 uren ! Daar staat tegenover, dat de meisjes door
in vak k onderwezen te worden, zorgen dat de 22 uren er toch komen.
We zouden den heer Inspecteur kunnen vragen, of hij er genoegen
mee nam den rooster in dier voege in te vullen : Meisjes hardwerken,
jongens: variatie.
Natuurlijk ligt in de afwisseling op onzen rooster, waarin moeilijke
vakken opgevolgd worden door minder moeilijke, eenige ontspanning
of rust, vooral waar handwerken mede het verkrijgen van vaardigheid
der hand beoogen.
Toch wachte men zich ook hier voor overdrijving.
In het _ referaat van Prof. C. Scheltema op bovengenoemd paedologisch congres over het onderwerp : VermoeidheidsverschijnseIen bij
kinderen, merkt Z.Hooggel. op, zie pag. 132 der Handelingen „En de
voorstelling van velen, waaraan de gymnastiek op scholen meermalen
haar plaats in de lesrooster dankt, dat n.l. lichaamsinspanning de
gevolgen van geestesarbeid zou opheffen, dat ze als minus en plus
tegenover elkander zouden staan, moet beslist van de hand worden
gewezen." Wie de bezwaren grooter acht dan de voordeelen, kan
u

,
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natuurlijk maar één uitweg vinden en dat is : het Onderwijs in de
handwerken na den gewonen schooltijd doen geven, hetzij door de
gewone onderwijzeres, hetzij door vak-onderwijzeressen, wat bij de
behandeling der wet in '78 èn door den Minister en door Kamerleden
óf bepaald aangeraden óf stilzwijgend verondersteld werd. Op vele
plaatsen geschiedde dit dan ook in den laatsten tijd. De onderwijzeressen waren soms niet, soms eenigszins bezoldigd, meestal was de
belooning zeer schriel. Met de nieuwe salarisregeling is de zaak gewijzigd. Over 1919 zal de Minister nog 2 X 78 gulden uitkeeren,
doch dan gaat de beurs dicht en noch Gemeente- noch Schoolbestuur
mag iets extra's uitkeeren om de dames te beloonen, die na schooltijd
eenige uren langer hebben te arbeiden dan haar mannelijke collega's.
Zeker, de Minister heeft aan het bezit van de acte voor vak k. een
jaarlijksche belooning van f 100 toegekend - en dat ongetwijfeld met
de bedoeling, dat daarvoor onderwijs moest gegeven worden, doch als
in den benoemingsbrief geen bepaling voorkomt, waarbij de dames
verplicht worden les in de handwerken te geven, kan geen Gemeente- of
Schoolbestuur haar dwingen dit na schooltijd wel te verstaan, te doen.
Goed, dan zullen we het aan vak-onderwijzeressen opdragen. Dat
gaat ook niet zonder bezwaren.
Ten eerste treft de bepaling van de wet al heel weinig doel, dat
voor de akte f 100 uitgekeerd wordt, 2e moet Gemeente- en Schoolbestuur deze dames uit eigen kas bezoldigen, wat lettend op den
toestand der financiën van onze Schoolbesturen op den duur moeielijk
zal gaan.
Een tweede inzendster: Handelsblad laatste week van Maart '21
verklaart zich tegen het stelsel der vak-onderwijzeressen, daar deze
over het algemeen minder goed de orde kunnen handhaven, wijl ze
de kinderen slechts oppervlakkig kennen, ze slechts een klein gedeelte
van den dag onder haar opzicht hebben, minder geroutineerd zijn
in het les geven en minder goed onderlegd dan de gewone onderwijzeressen.
Het voordeel is natuurlijk, dat het gewone ouderwijs ongestoord
zijn gang kan gaan, 2e dat de schoolkas intact blijft, als het lesgeven
door de gewone onderwijzeressen geschiedt, doch daar staan gewichtige nadeelen tegenover. In de eerste plaats : de vrouwelijke
leerlingen hebben langeren werktijd dan de mannelijke en secundo
de vrouwelijke leerkrachten moeten áf na den morgen of middagschooltijd, of in haar vrijen Woensdagmiddag of Zaterdagmorgen
eenige uren afstaan, die hun mannelijke collega's ten eigen bate
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kunnen aanwenden. Voor het geven van een goede oplossing heb ik
helaas 1 den steen der wijzen niet gevonden.
Toch wil ik enkele gedachten aan de hand doen.
Zouden we geen propaganda kunnen maken voor deze bepaling,
dat de wet aan het louter bezit der acte voor vak k. f 50 toekent,
doch aan haar, die buiten de schooltijden lesgeeft f 150 of f 200?
Stond 's lands schatkist er niet zoo slecht voor, dat zelfs onze
Bewaarscholen niet kunnen geholpen worden, dan ware te overwegen
of de Lagere School dit vak niet kon schrappen om het over te
dragen aan afzonderlijke handwerkscholen, onderhouden door rijk of
gemeente, een ideé, min of meer ook door den heer Wirtz aan de
haud gedaan in . zijn opvoedkundig handboek. Doch wij vreezen, dat
dit voorloopig tot de vrome wenschen zal blijven behooren, nu de
leerplicht ook reeds op het zevende leerjaar beslag gelegd heeft.
Tenslotte komt het mij in de tegenwoordige omstandigheden het
meest wenschelijk voor het onderwijs in de nuttige handwerken
binnen de gewone schooluren te brengen, al is het, dat het door
'gebrek aan tijd tot het allernoodzakelijkste zal moeten worden beperkt,
tenzij schoolbesturen over voldoende middelen beschikken het te
doen geven door alleszins bekwame en flinke vak-onderwijzeressen,
na de gewone schooltijden.
Nu is men heelemaal vrij dit onderwijs te doen aanvangen, wanneer
men wil, als het maar in het leerplan en op den rooster staat. Stel
men begint er mee in het 5e of in het 6e leerjaar, beperkt het zooveel
mogelijk dan zou men het kunnen aanvullen èn voor dien klassen èn
voor de lagere klassen door een cursus na schooltijd, dien het Bestuur
eener School ten allen tijde in het leven kan roepen zonder daarin
het Schooltoezicht te mengen. Dat geschiedt reeds van Gemeentewege op onderscheiden plaatsen voor handwerken en voor moderne talen.
De wet, die z.g. gelijkstelling bracht, bevat echter geen enkel artikel,
waarbij Gemeentebesturen verplicht worden wat aan een gemeentelijken cursus ten koste gelegd wordt, ook uit te keeren aan besturen
van scholen, indien daar een dergelijke cursus gegeven wordt.
Tenzij de gemeentebesturen deze uitgaven voegen bij de totale
onderwijskosten, die straks den maatstaf zullen vormen voor de
uitkeering aan de schoolbesturen.
Dan was ook hier de gelijkstelling geen doode letter meer.
-

Groningen.

A. B.

PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE
BEGAAFDHEID.
lI.
Proeven voor het zesde levensjaar.
1. Is het nu ochtend, middag of avond? (Dr. Herderschee geeft
hier alleen middag of avond, waarom is mij niet duidelijk).
2. Je hebt weleens een paard gezien, hé?
a. Nu wat is dan een paard ?
b. En een soldaat?
c. En een roos?
d. En een hamer?
e. En een stoel ?
Definitie door gebruiksaanwijzing is reeds -i-).
3. Een ruit nateekenen met inkt. (Zie blz. 2 v. h. materiaalboekje).
4. Dertien centen tellen. (Zie 5 jaar).
5. Welk meisje (of jongen) vindt jij het leelijkst ? (alle drie goed is -I-).

Proef 1.
Wij brengen in , herinnering, dat de testschaal van Binet-Simon
vooral toepassing vindt bij het onderzoek van zwakzinnige kinderen.
Daartoe dient juist de leeftijdsschaal. Bij het normale kind der volksschool dekken zich volgens de onderzoekingen van B. S. werkelijke
leeftijd en intellectueele leeftijd gemeten aan de testschaal. Blijft
een kind daar tenminste twee jaar beneden, dan is het achterlijk.
Nu is het voor het benaderen van den aanleg van veel belang
zooveel mogelijk bij de proeven uit te schakelen het onderzoek naar
door onderwijs verkregen kennis; echter niet het onderzoek naar
spontaan verworven kundigheden. Men gaat hierbij uit van de gedachte,
dat de graad van intelligentie een belangrijke rol speelt bij het verwerven van kennis uit het dagelijksch leven. Het zich aanpassen bij
de omgeving toch geschiedt door drang van binnen uit, welke echter
bepaald wordt door de mate van intelligentie, waarover het kind
beschikt. Stelt men dus een onderzoek in naar deze soort kennis,
dan mag _ uit de aanwezigheid hiervan geconcludeerd worden tot
het bezit van een dienovereenkomstigen graad van intelligentie.
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Deze redeneering schakelt echter andere zeér invloedrijke factoren
uit. Het. zich aanpassen bij de omgeving en het in zich opnemen
van allerlei kennis uit het dagelijksch leven geschiedt voor een zeer
belt ngrijk deel mee door de actie, die van die omgeving op het
kind uitgaat. Niet alleen het kind doch ook de personen, die het
kind omringen, zijn in meerdere of mindere mate actief. Komt het
kind uit een lager sociaal millieu, dan zal het veel meer aan zich
zelf overgelaten zijn, dan het geval is bij een kind uit een beter
gesitueerd gezin. Het maatschappelijk hooger staande gezin biedt
niet alleen door de rijkere woninginrichting, maar ook door het
verkeer met meer ontwikkelde persoonlijkheden, die bovendien
ruimere gelegenheid hebben tot het leiden, prikkelen en het bevredigen
van de aandacht, veel grooter kans op het verwerven van velerlei
kennis uit het dagelijksch leven dan het gezin uit een lagere volksklasse. Meer kennis uit het dagelijksch leven geeft dus op zich zelf
geen recht te concludeeren tot meerdere intelligentie.
Deze eerste proef van het zesde levensjaar is op deze conclusie
gebaseerd.
B. S. meenen uit hun proeven te mogen vaststellen, dat de begrippen ochtend, middag, avond, bij een normaal kind van 6 jaar
aanwezig zijn. Weet het kind deze begrippen te onderscheiden dan
telt het slagen van deze proef voor 1 /5 intellectueël levensjaar. Dit
wijst er op, hoe ruw deze berekening en hoe onbruikbaar eigenlijk
de geheele testschaal is voor het benaderen der intelligentie in positieven zin. Voor het benaderen der intelligentie in negatieven zin is
ook deze proef wel bruikbaar. Heeft een kind van een volksschool
uit een arbeidersgezin op zesjarigen leeftijd niet de kennis van deze
begrippen, dan mag dit in 't algemeen als een symptoom van mindere
intelligentie worden aangemerkt. Heeft een kind uit een hooger maatschappelijk milieu wel de beschikking over deze kennis, dan mag
dit in 't algemeen nog niet als een symptoom van intelligentie beschouwd worden.
In 't algemeen beoogt het onderzoek naar de intellectueële begaafdheid niet na te gaan welke kennis het kind bezit, hoe dan ook verworven, maar hoe zijn intellectueëele aanleg naar verschillende zijden
functioneert.
Resultaat van deze proef was, dat van de 24 kinderen er 4 zich
vergisten.
Proef 2.
Deze proef behoort tot de meest interessante, wijl hier de indivi-
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duëele verschillen zoo sterk uitkomen. De bedoeling is niet na te
gaan, of de zaken gekend worden, die door de woorden worden
aangeduid. Dit blijkt reeds uit het feit, dat gevraagd wordt naar
zaken, die van algemeene bekendheid zijn zelfs bij kinderen van
veel jonger leeftijd. Het gaat er om uit de antwoorden op te maken,
wat het kind beschouwt als kenteekenen van het begrip en welken
omvang het begrip voor hem heeft.
Er wordt na de inleidende vraag, of het wel eens een paard gezien
heeft, aan het kind den eisch gesteld een definitie te geven van een
paard. Wat is een paard ? Het wezen moet dus worden aangeduid.
Nu wordt het wezen in de eerste plaats bepaald door de bestemming.
De vraag zou dan ook kunnen luiden : Waartoe dient het? Waarvoor
wordt het gebruikt? Deze beide vragen liet ik telkens volgen, wanneer de vraag „wat is" tot geen of tot een onvoldoend resultaat leidde.
Bij sommigen toch is het eerste oogenblik duidelijk een zoeken
waarneembaar, wat toch wel de bedoeling zou zijn van de vraag.
Wat een paard is, dat weet toch iedereen. Of wel hoe moet ik
dat nu zeggen. Deze zoeken naar een definitie. Het niet dadelijk
antwoorden kan in zulk een geval eer een bewijs van meerdere, dan
van mindere intelligentie beteekenen. Anderen zijn onmiddellijk gereed
met hun antwoord : „een beest." Hier wordt dus een hooger begrip
genoemd. Is dit een meerdere intellectueele praestatie dan de aanwijzing, waartoe het dient, of, waarvoor het wordt gebruikt? Binet-Simon meenen, dat het laatste het gemakkelijkste is. Ook Dr. Herderschee zegt: Gebruiksaanwijzing is reeds voldoende.
Doch bij : paard, soldaat en roos is gebruiksaanwijzing veel moeilijker, dan het noemen van een hooger begrip. Hier ligt veel meer
voor de , hand het antwoord: een beest, een man, een bloem en is
dus het begrip van hooger orde het gemakkelijkst.
Anderen geven een beschrijving, door te noemen, waaruit het
bestaat. Een paard is „van vleesch" ; een hamer is „van ijzer". Of
wel de onderscheidene deelen worden opgenoemd.
Bij B. S. gelden al deze antwoorden voor goed. Als drie van de
vijf antwoorden goed zijn, geldt de proef voor geslaagd en wordt
dus berekend als 1/5 intellectueele levensjaar.
Voor begaafdheidsonderzoék, waarbij het dus niet te doen is, om
het intellect te meten en in het I. Q. als permanente waarde uit
te drukken, doch waarbij het geldt de intellectueele functies èn hun
werking na te gaan, is uit deze proef veel meer af te leiden. Men
kan uit de antwoorden met betrekkelijk groote zekerheid afleiden, wie
-
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van een ding het wezenlijke weet te vatten, dus hoofdzaken van
bijzaken kan onderscheiden, hetgeen één van de voornaamste denkfuncties is. Vandaar dat sommige psychologen getracht hebben den
graad van intelligentie af te leiden uitsluitend uit de resultaten van
een uitgebreide proef in het definieeren van de begrippen. Dit moge
van waarde zijn, zoo men in korten tijd van een groep personen
een maatstaf wil hebben ter beoordeeling van hun meerdere of mindere
intelligentie, voor begaafdheidsonderzoek is de proef te eenzijdig. Wij
geven hier enkele antwoorden woordelijk weer, met weglating der
spelfouten.
Wat is een paard?

1. Een beest. Is wel eens wild. (Waarvoor gebruik je het wel eens? 1) Om
mee uit te gaan. (Waarvoor nog meer?) Geen antwoord.
2. Een beest. Van vleesch. (Waarvoor enz.?) Om wagens te trekken. (En
verder ?) Paardrijden.
3. Een beest. Dat voor de kar loopt. (Waarvoor?) Om mee te rijden.
4. Een beest. Voor een kar loopen. Als hij honger heeft, gaat hij naar den stal.
5. Dat voor een wagen loopt. Moet je inspannen en dan moet het vrachten
trekken. Als het moe is, dan spannen ze het weer uit en brengen ze het in 't land.
6. Die kan hard loopen. (Wat is het eigenlijk?) Geer. antwoord. (Wat doe
je er mee?) Voor een karretje spannen. Er mee rijden.
7. Wat altijd voor een kar zit. Een dier, dat allerlei zware dingen voort kan
trekken. Ook wel voor 'een rijtuig, waar dames en heeren in zitten. Voor een
hondekar.
8. Een dier. Om paard te rijden, of voor een kar te spannen of voor een ar.
9. Een beest om wagens voort te trekken, verhuiskarren.
10. Dat voor een wagen staat en wordt gestuurd. (Waarvoor?) Alsje schillen
hebt, dat je er mee rijden kan. (En verder?) Voor verhuizen. Dan moet het op
zoo'n kar. Daar moet het allemaal op.
-

Dit zijn de antwoorden van de eerste tien kinderen in de volgorde
van het onderzoek. Men merkt op hoe groot de verschillen zijn. Ook
van de volgende zijn geen twee antwoorden geheel gelijk.
Wat is een soldaat?

1. Die heb ik vanmorgen nog gezien. (Wat is het eigenlijk?) Die menschen
dood schiet. (Wat voor menschen ?) Andere.
2. Een man, die vecht. (Tegen wie?) Tegen zijn vijand. (Wanneer?) Als ze
een vijand zien aankomen. Ik heb weleens twee jongens zien vechten.
3. Een man. (Wat voor een man?) Dat weet ik niet.
4. Een man, die in de Krieg is, (Wat doet die daar?) Schieten. (Op wie?) De
Russen, Feinde allemaal. (Een Duitsch jongetje).
5. Die vecht, in den oorlog, he!
-

1 ) De tusschen haakjes geplaatste vragen werden tot het kind gericht, om
zijn gedachten in een doeltreffende richting te leiden.
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6. Een man met een geweer bij zich en die gaat schieten tegen andere
soldaten. Als ze allemaal bij elkaar zijn, gaan ze wel eens van 't fort af schieten.
Die komen hier ook wel eens voorbij.
7. Die schiet. (Op wie? Op jou?) Neen! (Op wie dan ?) ik weet het niet.
8. Een man, die in 't groen er uit ziet en met een groene pet.
9. Die vecht in den oorlog en ze marcheeren.
10. Die hebben allemaal geweren op hun rug.

De hieronder volgende antwoorden zijn willekeurig gekozen.
Wat is een roos?

1. Een bloem. (Wat doe je er mee ?) Zet je in een vaasje. (Waarom ?) Dat
ze niet dood gaan. (Wat heb je er aan ?) Niets.
2. Die je kan ruiken. (Wat is 't eigenlijk ?) Een bloem. (Wat doe je er meer)
In een vaas stoppen.
3. Een bloem. Om in een vaas te zetten. (En dan ?) Op tafel zetten. (Waarom?)
Omdat 't mooi staat.
4. Een bloem. Die pluk je wel eens. (En dan?) Zet je in 't water. Zet je op
de tafel. (En dan?) Laat je 'm zien. (Waarom?) Geen antwoord.
5. Die groeit in den tuin. (Wat is 't eigenlijk?) Waar je Zondags mee op je
mantel doet. (Wel eens wat anders?) Die zet je in een vaas. (En dan ?) Die
zet je dan op tafel. (Waarom ?) Voor de mooiigheid.
6. Een bloem. Om de kamer mooi te maken. (Wat doe je er mee?) Aan ruiken.
7. Een bloem. Om aan te ruiken. Die kan je in een vaas zetten. Voor de
mooiigheid.
8. Die is rond. (Wat is 't eigenlijk?) 't Is een bloem. (Wat doe je er mee!)
In den tuin zetten. Dan gaat die bloeien ; dan wordt die heelemaal rood en van
onderen worden het groene takjes.
9. Een bloem. Zet je in een vaas en dan doe je er water bij in. Dan zet je
m voor de ramen, op een venster. (Waarvoor doe je dat?) Voor de aardigheid.
Beneden heb ik ook bloemen aan de juffrouw gegeven, ook voor de aardigheid
en ze zijn nu nog mooi!
10. Een bloem, een rose, of een rooje, en die staat in de wei. (Wat doe je
er mee ?) Die koop je wel eens in den bloemenwinkel en die pluk je wel eens
van de wei. (En dan ?) Dan zet je ze in een vaasje en als ze niet genoeg water
krijgen gaan ze dood en dan worden ze weggegooid.

S.

Verslag van den Cursus in Christelijke Paedagogiek.
Woendag, 26 October 's avonds 8 uur werd bovengenoemde cursus
geopend. In het gebouw van de St. Jozefsgezellenvereeniging, Stadshouderskade 55, Amsterdam, kwamen de cursisten bijeen. De Voorzitter der Commissie, welke in opdracht van de Vereeniging voor
Christelijke Paedagogiek dezen cursus had georganiseerd, opende de
vergadering op de gebruikelijke wijze en stond in zijn openingswoord
stil bij de beteekenis, welke Prof. Bavinck gehad heeft voor de cursussen in Chr. Paedagogiek. Hij wijdde enkele woorden van dankbare
waardeering aan de nagedachtenis van dezen meest gevierden en
meest beminden leermeester in de Chr. Paedagogiek. Spr. wees er
voorts op, dat door de omzetting der lessen de voordracht van Dr.
Coenraad aan het begin van den cursus was komen te staan. Deze
zou handelen over: „Ibsens Rosmersholm". Als psychologisch onderwerp mocht het echter beschouwd worden een goede inleiding te zijn
voor den cursus, daar toch de psychologie een der grondwetenschappen is van de paedagogiek.
Hierna verkreeg D r. C o e n r a a d het woord. In 't eerste gedeelte
van zijn referaat gaf hij den inhoud weer van het drama, terwijl hij
in het tweede gedeelte een verklaring gaf van de groote zielsproblemen, die in dit stuk worden gesteld. In Rosmersholm vinden wij
de zelfanalyse van den modernen mensch. Het lezen van Ibsen's
werken doet ons de ziel van den modernen mensch beter verstaan.
Ibsen ziet de schuld van den mensch heel diep, doch de verzoening
ziet hij niet. Tegenover de duisternis, waarin lbsen ons laat, stelt Spreker
het licht van het Evangelie.
De voordracht werd met . groote. belangstelling aangehoord. Er
waren pl.m. 80 cursisten aanwezig.
Donderdag 28 October, 9-12, van 2-4 en 8--10 werd de cursus
voortgezet. In de morgensamenkomst waren pl.m. 80, 's middags ruim
100 cursisten aanwezig, terwijl ook 's avonds de zaal flink was
bezet.
Prof. Hoekstra behandelde Kants philosofie. Vooraf schetste
hij Kants leven en wees op de invloeden, die in het ouderlijk huis
en de omgeving op de geestesrichting van Kant hadden ingewerkt.
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Voorts gaf hij een overzicht over Kants mechanische wereldbeschouwing en stond daarna uitvoerig stil bij Kants theorie omtrent het
kenvermogen, het streefvermogen en het gevoeisvermogen van den
mensch. In zijn philosophie, staat Kant op het standpunt van het
criticisme, tegenover het in zijn tijd heerschende empirisme en rationalisme.
Het criticisme onderzoekt, of er in het ken- gevoel- en wilvermogen
disposities zijn, waaruit het kennen, gevoelen en willen kan worden
verklaard. Zulke disposities zijn er inderdaad in die vermogens aanwezig. Kant noemt ze synthetische oordeelen a priori; een term die
spreker uitvoerig verklaart. Het zijn algemeene en noodwendige
normen, die - in de ziel gevonden worden en die aan het kennen,
willen en gevoelen ten grondslag liggen en den inhoud er van bepalen. Kant kiest voor de verklaring van het leven zijn standpunt in
den mensch, zijn geheele philosofie is anthropocentrisch. Zelfs onsterfelijkheid en God zijn postulaten van de practische rede, d.i. van
de ethiek. Onsterfelijkheid en God bestaan slechts ten einde voor
en in den mensch de harmonie tusschen deugd en geluk mogelijk
te maken, welke harmonie in het tijdelijk bestaan ontbreekt.
Tegenover Kant poneert spreker de Christelijke wereld- en levensbeschouwing, welke is theocentrisch. Zij rust op de Godsopenbaring,
welke doet zien, dat al het bestaande zijn grond vindt, niet in den
mensch, maar in God. Het zijn de gedachten Gods, die in het bestaande zijn verwerkelijkt. De mensch kan deze gedachten Gods
nadenken, omdat hij geschapen is naar Gods beeld. 's Menschen
geest is in zijn kennen, willen en gevoelen er op aangelegd, God,
wereld en mensch te leeren kennen.
Hoewel de zielskrachten door de zonde zijn bedorven, blijven zij
door de inwerking van Gods algemeene en bijzondere genade in
haar wezen in stand, zoodat onze geest blijft aangelegd op ware
kennis van het bestaande. In het Kantianisme ook in het Neo-Kantianisme, 't welk in ons land zoo grooten invloed uitoefent, viert het
idealisme hoogtij, 't welk ten slotte de geheele wereld buiten ons
doet opgaan in een fictie. Hiertegenover hebben wij de Christelijke
wereld- en levensbeschouwing te handhaven, zal de Christelijke
opvoeding en het Christelijk onderwijs niet van hun vasten grondslag
worden beroofd. Deze rijke voordracht werd met groote belangstelling gevolgd.
In de middagsamenkomst sprak Dr. v. d. S p e k van den Dolder,
-over het zenuwachtige kind. Spr. hield een bezielde voordracht,
waarin hij eerst stil stond bij het verband tusschen het huidige cultuur.
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leven en het verschijnsel der zenuwachtigheid en daarbij de taak
aanwees, die in dezen aan ouders, onderwijzers en school- en huisarts toekomen. Voorts gaf hij een uiteenzetting van de onderscheidene
oorzaken, die tot het ontstaan van zielsconflicten in het kind gedurende de schooljaren aanleiding kunnen geven en stelde ten slotte
de verantwoordelijkheid van den onderwijzer in het licht, om nauwlettend op de zenuwverschijnselen bij het kind in de school acht te
geven, ten einde het 'zenuwachtige kind in zijn zielsconflicten zooveel
mogelijk te hulp te kunnen komen. Deze schoone voordracht zal in
haar geheel worden opgenomen in ons tijdschrift.
In de avondbijeenkomst hield D r. S e v e r ij n een breed opgezette
voordracht over gezag en vrijheid in onderwijs en opvoeding. Spr
schetste, welke de waarde en den inhoud van. deze begrippen geweest zijn voor het denken door de geheele geschiedenis der philosofie, wees voorts op de plaats, die gezag en vrijheid innemen in
de moderne paedagogiek, stond uitvoerig stil bij de gevaren, welke
uit de experimenteele psychologie, de psycho-analyse en de psychotechniek voor onderwijs en opvoeding kunnen voortvloeien, om ten
slotte de Christelijke idee van gezag en vrijheid in 't licht te stellen.
Deze omvangrijke studie zal zeker door publicatie in ons tijdschrift,
nog beter tot haar recht komen en naar wij vermoeden aanleiding
geven tot verdere gedachtenwisseling, voornamelijk ten aanzien van
de waarde en de beteekenis der experimenteele psychologie, der
psycho-analyse en psycho-techniek voor opvoeding en onderwijs.
Vrijdag 28 October was voor bovengenoemden cursus, te Amsterdam gehouden, een bijzonder. schoone dag. De belangrijke onderwerpen, welke aan de orde zouden komen, hadden een groot aantal
cursisten tot deelneming uitgelokt. Den geheelen dag waren pl.m.
100 cursisten aanwezig. 's Morgens sprak Dr. S. O. Los over de
karakterkunde van Prof. G. Heymans. Op glasheldere wijze gaf hij
een uiteenzetting van de metaphische, psychologische en ethische
gronddenkbeelden, waarvan Prof. Heymans uitgaat en toonde aan,
hoe het psycho-monisme, het empirisme en het determinisme van
Heymans door hen, die de Christelijke wereld- en levensbeschouwing
zijn toegedaan, niet kan worden gedeeld. Niettemin is er veel van
Prof. Heymans te leeren, wijl door hem op het terrein der speciale
zielkunde zooveel interressante ontdekkingen zijn gedaan. De psychologische termen : emotionaliteit, activiteit en secundaire functie, waarvan
Heymans gebruik maakt, duiden de zielsverschijnselen aan, die door
de quantitatieve verscheidenheid, waarin zij elk voor zich kunnen
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voorkomen en. de onderscheiden onderlinge betrekkingen, waarin zij
tot elkander kunnen . staan, het karakter bepalen. De elementen, uit
welke het karakter is opgebouwd, zijn door persoons-, geslachts- en
erfelijkheidswetten gedetermineerd.
In het Theïsme gaat echter het psychologische begrip : persoonlijkheid en het ethische begrip: norm boven de ervaring uit, zoodat
een .empirische karakterkunde bij de Theïstische levensbeschouwing
onmogelijk is. Bij Heymans wordt de onderwijzer een technicus, die
met de in wiskundige formules uit te drukken zielsverschijnselen
heeft te rekenen. Op Christelijk standpunt is de onderwijzer een
kunstenaar, die in geestelijk contact staat met het kind, omdat hij
het persoonlijke in het kind zoekt te benaderen.
Voor het verkrijgen van feitenmateriaal maakt Heymans gebruik van
de enquête-methode. De zwakke zijden van deze methode toont spreker
aan. Zij rust lo. op zelf-observatie, doch goede zelf-observatie is
uiterst zeldzaam, 2o. op observatie door anderen, doch het beantwoorden van vraaglijsten eischt groote nauwkeurigheid in het waarnemen, analyseeren en verklaren der verschijnselen. Hoewel deze
methode goede vrucht kan dragen, mogen hare resuitaten om genoemde redenen niet overschat worden. De acht karaktertypen,
waartoe Heymans naar aanleiding van zijn feitenmateriaal, op grond
van zijn metaphysische, psychologische en ethische inzichten komt,
zijn een herhaling van de vroegere temperamentsleer. De latere kennis
omtrent de emoties, waartoe vooral Shand veel heeft bijgedragen
door zijn werk: Foundations of Character, toont aan, dat deze temperamentsleer niet kan worden gehandhaafd. Uitvoerig schetst spr.
hoe op grond van de primaire emoties, vrees, toorn, blijdschap,
droefheid, afkeer, nieuwsgierigheid en verwondering een karakterkunde kan worden opgebouwd, die met de bijbelsche psychologie
in overeenstemming is en wijst op de beteekenis, welke de kennis
hiervan heeft voor onderwijs en opvoeding op de Christelijke school.
Deze hoogstbelangwekkende voordracht, die van 't begin tot 't
einde met de grootste belangstelling werd aangehoord, was aanleiding, dat het plan werd gevormd een wintercursus te organiseeren
voor Christelijke psychologie, waar o. m. de psychologie van het
karakter zou worden behandeld. Dr. Los verklaarde zich bereid op
verschillende Zaterdagmiddagen over dit onderwerp te Amsterdam
te komen spreken.
's Middags sprak P r o f. B u y t e n d ij k over het onderwerp : Kennis
der natuur in nieuwe banen. De collegezaal van het Physiologisch
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laboratorium, waarin Prof. Buytendijk werkt, kon ternauwernood het
groote aantal belangstellenden . bevatten. Spreker wees in een inleidend woord op het gevaar, waaraan ieder specialist is blootgesteld
n.l. dat hij de beteekenis van zijn vak overschat. Hij wil dit ook
toepassen op zich zelf, en erkennen, dat ook hij als bioloog gevaar
loopt de kennis der levende natuur en haar beteekenis als leervak
voor de school te overschatten. Juist zijn biologische studie heeft hem
echter tot de overtuiging gebracht, dat de school zich veel meer
toelegt op het aanbrengen van wetenswaardigheden, zoo ze al wetenswaardig .zijn, dan op kiemkrachtige kennis, kennis, welke de potentie
in zich bevat van verdere ontwikkeling. Zulke kennis acht hij in 't
algemeen noodig, doch in 't *bijzonder, waar het geldt, de levende
natuur. De drijfkracht voor dit onderwijs moet zijn liefde, d.i. bewondering voor de natuur, die de onderwijzer moet bezitten, om ze
bij de kinderen te kunnen wekken. Daarom moet de leerstof vooral
ontleend worden aan het kleine, omdat dit het meest bewondering
wekt. Daarbij moet men gebruik maken van de tendenzen, welke
in het kind liggen. Het onderwijs in kennis der natuur moet ingericht worden naar nieuwe gezichtspunten. Men moet gebruik maken
van den essentiëelen kindertrek tot het aanleggen van verzamelingen,
het kind moet voorts veel zelf zien en zelf doen. De taak van den
onderwijzer is het oog der kinderen te openen voor den dieperen
zin in de natuur; in 't bijzonder haar symboliekhaar doelmatigheid,
het aesthetische in de natuur. Voorts moet het spontaan stellen van
vragen van de zijde der kinderen door den onderwijzer worden aangemoedigd. Velerlei levende waarnemingsobjecten moeten in de
school worden gebracht : aquarium en terrarium moeten de leerobjecten bevatten. Voorts opent het ordenen van allerlei levende
natuur-voorwerpen het oog van het kind voor de variabiliteit. Ten
slotte geeft spreker aan, welke objecten uit de planten- en dierenwereld voor 't onderwijs op de school in aanmerking komen.
Ook deze voordracht, die gedragen werd door bezield idealisme,
werd met levendige belangstelling gevolgd. Bij de discussie werd aangedrongen op nauwer contact tusschen Hooger en Lager Onderwijs,
ten einde pogingen aan te wenden, om tot practische toepassing
van het gehoorde te kunnen komen met behond van het klassikale
onderwijs in dit vak. Na afloop werd onder leiding van Prof. Buytendijk
en een zijner assistenten het Physiologisch laboratorium bezichtigd,
't welk door de interessante uiteenzettingen, welke bij deze bezichtiging
gegeven werden, door de cursisten ten zeerste werd gewaardeerd.
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Des avonds sprak D r. G e e 1 k e r k e n over het onderwerp : Kind
en Gebed. Voor deze avond-voordracht was de belangstelling buitengewoon groot. Spreker stelde op den voorgrond, dat hij kind en
gebed slechts wilde bezien in verband met de school, dus niet in
verband met gezin en kerk. Hij toonde aan, dat kind en gebed
bijeen behooren, wijl het gebed opkomt uit het ingeschapen godsbesef. Dit godsdienstige zaad, dat in den mensch ligt, kan echter
slechts door goede verzorging tot ontwikkeling komen. Wijl het
gebed is de innerlijkste zielsgemeenschap met God, is gebedsopvoeding noodzakelijk.
De gebedsbehoefte, welke uit het godsbesef opkomt, moet in 't
bijzonder bij het kind des Verbonds, *doelmatig gevoed en versterkt
worden. Spreker wees hierbij op 't gevaar, 't welk ontstaat zoo men
uitsluitend 't oog heeft op den aan te leeren objectieven gebedsinhoud,
terwijl anderzijds overschatting van den uit het kind zelf opkomenden
subjectieven gebedsinhoud eveneens gevaar oplevert voor verkeerden
groei van het gebedsieven.
Voorts stond spreker uitvoerig stil bij het verband, waarin het
gebed bij het kind staat met de psychische functies als concentratie,
phantasie en vooral met de gemoedsbewegingen, met name de vrees.
Kinder-psychologische kennis is een deugdelijk hulpmiddel, ook voor
de gebedsopvoeding bij het kind door de school.
In het derde gedeelte van zijn voordracht gaf spreker velerlei
nuttige wenken voor het klassikale en het persoonlijke gebed voor
en met het kind.
Daar deze voordracht in haar geheel zal worden opgenomen in
het Paed. Tijdschrift voor het C. O. bepalen wij ons tot het
bovenstaande.
Zaterdag 29 October was de laatste dag van dezen cursus. De
belangstelling was niet zoo groot als den vorigen dag. Toch bleven
tot aan het einde der laatste bijeenkomst toe ten minste 80 cursisten
aanwezig.
's Morgens handelde Prof. Bouman over Psychologische waarneming van de jeugd in en voor de school, terwijl 's middags de
heer Ooster 1 e e sprak over : Opvoeding tot aandachtsconcentratie.
Daar beide referaten in haar geheel zullen worden opgenomen in
ons tijdschrift, bepalen wij ons tot het aanduiden van de hoofdlijnen,
welke de richting aangeven, waarin zich de behandeling dier onderwerpen bewoog.
Prof. Bouman stelde voorop, dat psychologisch waarnemen bedoelt
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de zintuigelijke waarneming, welke geleid wordt door psychologische
gezichtspunten en gericht is op een bepaald doel. Spreker schetste,
op welke psychische functies de waarneming zich moet richten ; als:
opmerkzaamheid, gewaarwording, waarneming, geheugen, phantaste,
enz., samen te vatten als intellectueele functies. Voorts stemmingen,
affecten enz., de functies van het gemoedsleven, en bewegingen,
psychische activiteit enz. de functies van het wilsleven. Voorts wees
hij behalve op deze subjectieve elementen, ook op de objectieve
elementen, welke de gedragingen van den mensch bepalen, n.l. de
verhouding tot de natuur, tot de menschen, tot sociale groepen en
belangen en tot zichzelf. Hij waarschuwde tegen overschatting van
het experiment, wijl het diepste en beste in den mensch niet vatbaar
is voor experimenteel onderzoek. In het tweede gedeelte van zijn
voordracht gaf spreker een beschrijving en beschouwing van de
waarnemingslijst van Stern.
Op deze voordracht volgde een hoogst interessante discussie, welke
er toe leidde, dat aan de Christelijke Psychologische Centrale zal
worden verzocht, waarnemingslijsten voor de school beschikbaar te
stellen, terwijl vragen opkomende uit het practisch gebruik van deze
lijsten, kunnen worden ingezonden aan het Secretariaat. Prof. Bouman
beloofde als Voorzitter der Centrale voor de beantwoording dier vragen
naar vermogen zijn medewerking te zullen verleenen.
De heer Oosterlee gaf in de laatste middagbijeenkomst een bezielde
voordracht, die van het begin tot het einde de aandacht geconcentreerd hield op de aandachtsconcentratie.
Vooreerst gaf hij een overzicht over de hoofdtheorieën, welke ten
aanzien van de aandachtsconcentratie bestaan, onderwierp deze aan
een kritische beschouwing en wees aan, welke theorie op Christelijk
standpunt 't meest aannemelijk is. In het praktische gedeelte van
zijn voordracht gaf hij velerlei wenken omtrent de toepassing van
deze theorie op de praktijk van het onderwijs.
Na een woord van dank, 't welk bij monde van den heer Wouters
aan de commissie werd gebracht en waarin hij dezen cursus als
een van de best geslaagde roemde, eindigde de Voorzitter den cursus met dankgebed.
Na afloop gaven zich verscheidene cursisten op als abonné voor
S.
het Paed. Tijaschrif t.

-

BERICHTEN UIT DE VEREENIGING.
Een verzoek.
De Heer H. Schippers Verlengde Noorderstraat 27 te Winschoten,
lid der vereeniging, vraagt of een der leden afl. 5 van den l3den
Jaargang van het P. T. aan hem zou willen afstaan. Mocht iemand
dit nummer over hebben, zoo houdt hij zich aanbevolen voor toezending,
tegen i betaling der kosten, en indien gewenscht, tegen vergoeding.

Het giro-nummer van den Secretaris-Penningmeester.
Dit nummer is 47125. Alle gelden kunnen voor 5 ct. op dit nummer,
Kantoor Coevorden, aan mij toegezonden worden.
En als iemand zelf rekening-houder is, kost het zoo ongeveer niets.
Het is onbegrijpelijk waarom wij niet allen een gironummer aanvragen. Belasting, abonnementen, rekeningen, alles kunt gij er op de
goedkoopste wijze mee betalen, en „wachten op", „loopen naar" behoort eenvoudig tot 't verleden. Alleen wat geld tevoren storten, dat
ge toch kwijt moet. Op elk postkantoor licht men u gaarne in.

Geen prettig bericht.
Als Secretaris-Penningmeester begin ik met een tekort van ± f 1200.
Eigenlijk zou het tekort f 2200 zijn, maar ik heb erf 1000 afgekregen.
H o e vertel ik later wel eens. Onze vorige Penningmeester heeft
wonderen verricht, want met 2000 leden kwam hij eik jaar ƒ3000 te
kort. De zegen was voor ons te groot, dat is velen nog niet duidelijk,
toch i s het zoo.
Wij hadden gerekend op zeg 300 leden meer, en zie het aantal
klom tot ± 2000.
Ons reserve-fonds smolt weg als sneeuw voor de zon. Toen kwamen
er nog enkele mooie giften en kon het 'n poosje doorgaan.
Maar ik kan geen wonderen meer doen. Het abonnement moest nu
op f 3.50, dat is nog spot-goedkoop, de medewerkers krijgen geen
loon naar werk.
Evenwel op giften kan ik niet meer rekenen. Te weinigen betalen
de royale contributie, anders zou het nog wel gaan.
En ik zit met 't tekort.
Is er hoop, dat onze „2000" zullen volhouden?
Het gaat om 't behoud van het P. T., ' het eenige tijdschrift dat wij
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bezitten op het terrein van de Chr. Paedagogiek.
En als 't verdwijnt, is dat geen best teeken voor de toekomst van
ons onderwijs.

Een naïef verzoek.
Als nu 1000 leden eens op mijn giro-nummer f 2 elk storten, dan
ben ik een man in bonis.
Het giro-nummer is 47125, kantoor Coevorden.
Wat is mijn tekort toch belachelijk klein, als je 't zoo opvat. En
wat is 't groot, als je 't zoo niet opvat.
Want als aan dat naiëf verzoek van mij geen gehoor wordt gegeven, blijf ik voorloopig in groote desperatie. Voor 1 Dec. moet
alles betaald, het is onze eere-schuld!

Een premie van f 100.
Maar ik heb toch goede hoop, in Nov. moet het tekort aangezuiverd.
Ik reken op mijn 1000 menschen; zoodra zij dit nummer hebben
gelezen, halen ze een stortings-biljet en vullen /2 in op 47125,
kantoor Coevorden. Zooveel ijver en medegevoel moet beloond.
Als in de week na 't verschijnen van dit nummer het duizendste
lid mij f 2 zendt, zal ik hem berichten, dat hij als nummer 1000
recht heeft mij een lijst van boeken te zenden, die hij graag in bezit
heeft : tot een bedrag van f 100. Dit geldt ook voor een „zij". Ik
krijg de kennisgevingen genummerd thuis, dus is er van geen vergissen sprake.

Nog een premie van f 25.
Dit is geen loterij, geachte mede-leden, zooals ge wellicht zoudt
kunnen vermoeden, de Rotterdamsche handelsbank heeft hier niets
mee te maken.
Maar iemand heeft mij f 25 ter hand gesteld voor 'n keurig schetsje
van een geschiedenisles, dat in het P. T. wordt geplaatst, als het
'n premie wordt waardig gekeurd.
De les moet voor de hoogste klassen eener lagere school dienen,
niet meer dan 8 pagina's beslaan van het P. T. en niet minder dan 7.
Het onderwerp luidt: „Stadhouder Willem III en zijn vrouw Maria
van - Engeland."
lnzen u i n gen voor 1 Jan. 1922 aan mijn adres, het papier aan een
kant beschreven.
Onderteekening met een motto s.v.p., dat ook op een bijgevoegde
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gesloten enveloppe moet staan, waarin 't adres van den schrijver.

Gaat het P. T. er in?
Nog niet. Als de lezers zelf mee gaan werken en copy insturen,
dan eerst gaat het er in. Nu houdt de Redactie met veel, veel
opoffering van tijd en kosten het Tijdschrift op de been.
En zij houdt vol, zoolang als 't kan.
Er is hier een vitaal belang in 't spel, ziedaar 't geheim der
volharding.
Leeft er iets voor studie en nadenken in ons corps?
Zoo ja dan zal dit op den duur zich uiten. Enkele inzendingen
bewezen mij, dat er werking komt.
En ik wacht op meer!
Zuster Anna ziet gij nog niets komen?

Gewaarschuwd.
Het verheugd mij enkele brieven te ontvangen, die van meeleven
getuigden met de Vereeniging.
Er werd daarin gewaarschuwd van opdrijving van de contributie,
omdat dit gevaarlijk was voor de Vereeniging.
Volkomen terecht!
Toch moesten wij f 3.50 stellen ; ook wij waren ongerust.
En o verrassing, slechts 33 leden begeerden f 2.50 te blijven
betalen, de meesten om finantiëele redenen, enkelen omdat ze meenden,
dat er eindelijk een grens moest zijn voor -hun uitgaven. 1
Maar lieve lezers, bedenkt dat f 3.50 voor het P. T. spotgoedkoop
is in dezen tijd.
Het kan alleen door de belangeloosheid der medewerkers. En de
bescheiden eischen van den Uitgever.
Welk Tijdschrift van 24 vel 's jaars kost slechts ƒ3.50!
Dat bestaat eenvoudig niet.
Als nu deze verhooging niet door de leden aanvaard was, dan
waren we tenonder gegaan.
Nu kan 't worden: „Luctor et emergo".
De Krim, Oct. '21.
R. DIJKSTRA,
-

)

Secretaris-Penningmeester.
N. B. De leden worden attent gemaakt op het bericht aan de
onderzijde van het titelblad van het P. T.
Dat is de gemakkelijkste weg en de snelste.
1 ) Eilacie, nu de kwitanties loskomen, zijn er voor mij diepe teleurstellingen;
te veel handelen naar ,,eigengemaakt" recht.

OPVOEDING TOT AANDACHTSCONCENTRATIE.
II.
De oplossing, die Kohn aan het vraagstuk geeft, is nog wel zoo
eenvoudig. Opmerkzaamheid, aandachtsconcentratie, monoïdeïsme, zegt
hij, zijn overtollige woorden. Wat ze aanduiden, is één met het
bewustzijnsverschijnsel. Tusschen bewustzijnsinhoud met en bewustzijnsinhoud zonder opmerkzaamheid is geen essentieel, is slechts
gradueel verschil. Iedere „waarneming" is het product, zoowel van
een perceptie, de uitwerking van een pas ontvangen prikkel, als van
een apperceptie, het residu der voorstellingen, door vroegere prikkels
ontstaan en door den nu werkenden gereproduceerd. Nu wedijveren
de prikkels met elkander, om bewustzijn voort te brengen. Slaagt een
hunner daarin, dan zeggen wij, zoo het psychisch verschijnsel, dat
hij deed ontstaan, een zekere mate van intensiteit heeft, dat wij
opmerkzaam zijn.
Dat de spraakmakende gemeente voor een hooger graad van bewustzijnshelderheid een afzonderlijken naam ging gebruiken, bewijst
natuurlijk niets, meent Kohn, die nog nooit heeft gemerkt, dat -het
volk vaak juister termen vindt dan een grammaticus. „De ongeleerde
massa spreekt ook van koude, al weet ieder ontwikkelde, dat dit
warmte is van kleiner ' trillingssnelheid." Van aandachtsconcentratie in
den zin van „willen opmerken", moet Kohn absoluut niets hebben.
Zulk een opvatting vindt,. volgens hem, haar grond in zielkundig
bijgeloof, waarvoor nog steeds zoogenaamde gevoelens bestaan en
dat nog altijd oreert over den wil, een wonderlijk mengelmoes van
voorstellingen en wat men dan als gevoelens aandient. Kohn meent
heusch, nog in 1921, dat het bonte zieleleven kan worden teruggebracht tot een gestadig zich wijzigende verhouding tusschen de
voorstellingen, de samenstellende deelen van de figuren in den caleidoscoop, dien wij geest noemen en wier wisselend spel wij lijdelijk
bijwonen. Zei niet Spinoza reeds : „Het verstand. en de wil is één
en hetzelfde ding"? Valt de wil niet lijdelijk in het spoor, dat hem
door de rede is gegraven, omdat hij, als doel, dat men bereiken wilde,
aan het eind van de daad staat en niet aan haar begin ?
Waartoe deze opvatting moet leiden bij iemand, die consequent
durft zijn als Prof. Paul Dubois, de schrijver van L'Éducation de
soi-même ? „De mensch", zegt hij, maakt aan een zonderlinge
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dwaling zich schuldig, als hij zich inbeeldt, te kunnen denken, waaraan hij wil en wat hij wil. Geen enkel mensch, hoe geniaal ook,
heeft ooit een persoonlijke gedachte gehad of een eigen denkbeeld
laten ontspruiten uit zijn verheven brein. Hoe ingewikkeld de gedachte ook zij, ze is louter uitvloeisel van associaties, die op geen
enkele wijze het juk dulden van „een souvereinen wil". Onze gedachten dringen zich aan ons op, zonder dat wij hare orde kunnen
verstoren, haar, die ons lastig zijn, of onaangenaam, kunnen verjagen,
of die, welke ons bevallen, willekeurig vast kunnen houden. Zij
komen alle voort uit toevallige prikkels, die van buiten tot ons zijn
gekomen. Wij besturen onze gedachten niet, zijn ook haar vaders
niet, de buitenwereld deed ze in ons geboren worden. Strikt genomen,
denken wij dus niet door ons zelf, maar denkt het in ons; wij zijn
de passieve toeschouwers van het schimmenspel, dat door schokken
van buiten in beweging gebracht wordt."
Prof. Dubois heeft zelf de conclusie getrokken, die zijn theorie
voor het vraagstuk der aandachtsconcentratie van beteekenis maakt.
„ Wij", zegt hij, ,,vestigen onze opmerkzaamheid niet op het een of
het ander; de arbeid, dien wij ons niet opleggen 't is weer inbeelding, te meenen, dat wij ons werk zoeken en vinden maar die
zich oplegt aan ons, vestigt onze opmerkzaamheid er op. Wij
zijn slaven van de motieven, die, krachtens ons karakter, zich aan
ons opdringen." Deze mode-theorie, in dagen van psychasthenie,
zielsslapte, als de onze, begrijpelijk, springt met de logica toch wel
wonderlijk om. John Locke's: „Niets is in den geest, dat niet eerst
was in de zinnen", heet bij Dubois, „de grondstelling van de eenige
wetenschappelijke psychologie, die van het determinisme, die der
alles onvrij makende oorzakelijkheid." Maar causaliteit is een begrip
van zuiver psychischen oorsprong! Wat ons de zintuigen leeren, is
opeenvolging, geen veroorzaking en het „post hoc, ergo propter hoc"
getuigt niet van logischen zin ! Een tweede onjuistheid bevat zijn
bewering, dat de aanvaarding zijner zielstheorie geen verandering in
het zieleleven brengt. „Den dag", schrijft hij, „toen Galileï de over
tuiging kreeg, dat de aarde om de zon draaide, bleef in het heelal
alles precies eender als daarvoor, de aarde wachtte niet op de beslissing van de rechtbank der inquisitie." Dat kwam, omdat de aarde
aarde was en geen menschenziel. Welke verwoestingen zulk een
een opvatting echter beteekent voor een jeugd met nog onbeschermde
hersenen, moet Charles Secrétan hem maar eens zeggen ! „Gij beeldt u",
schrijft deze, „nog altijd in, dat gij een zedelijken levensregel over
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zult houden, als gij alle vrijheid zoo absoluut mogelijk zult hebben
geloochend. De eer, reliek der bespottelijk gemaakte middeleeuwen,
en de plicht, overblijfsel van het verworpen' Christendom, mogen u
persoonlijk genoeg zijn, maar het zaad, dat gij in de weerlooze
hoofden en harten uwer discipelen gestrooid hebt, zal vruchten dragen,
die uw determinisme rechtmatig moet noemen en alleen uwe inconsequentie walgingwekkend kan vinden." En zoo getuigt het van groote
oppervlakkigheid, te meenen, dat bij een deterministische psychologie.
van opvoeding tot aandachtsconcentratie zelfs sprake kan zijn.
Dörpfeld noemt ergens een goede theorie voorwaarde voor een goede
practijk. Bij de opvoeding tot aandachtsconcentratie blijkt de waarheid
van dit woord. De keuze der maatregelen, waarmee men dat doel
wil bereiken, wordt daarbij in hoofdzaak bepaald door de zielsleer,
die men aanhangt. Een intellectualistische opmerkzaamheidstheorie
verwacht ongeveer alles van de voorstellingen, die men aanbiedt;
de voluntaristische opvatting meent : voor monoïdeïsme is karaktervorming noodzakelijk. Cromwells woord, dat zij het verst komen,
die niet weten, waarheen zij gaan, is, tenminste voor dit deel der
opvoeding, beslist een onwaarheid. Een onderwijzer moet weten, hoe
het bewustzijn opmerkzaam wordt. De opmerking van Schleich, „dat
de wetenschap het wonder in den vorm van pasmunt" uitgeeft, mag
bij de verwerving dier kennis evenwel geen oogenblik worden vergeten. Aanvaarding van het mysterie des levens blijft eerste voorwaarde voor zuiver inzicht. Een tweede voorwaarde is werkelijkheidszin. Het stoffelijk gebeuren toch is een handwijzer op den weg,
dien wij in moeten slaan, om den oorsprong te vinden van de opmerkzaamheid. „Toen na het verschijnen van , Frenssen's Hilligenlei",
schrijft Kabisch, „men in bree,de kringen uitspraken kon opvangen
over het goed recht der zinnelijkheid, over de dwingelandij van „tante
moraal", over „het lucifersvlammetje der deugd", „waarmee brave
koekenbakkers het heelal willen verlichten", enz., was, wie geleerd
had, te zien, tevens in de gelegenheid, nog iets anders op te merken. Bij de vurige verdedigers van de nieuwe, naar men meende
door Frenssen gebillijkte „zedelijkheid", had een psycholoog bepaalde
motorische veranderingen in de oogleden en een eigenaardig trillen
van sommige nekspieren waar kunnen nemen, een vast symptoom van
bewustzijnsgedeeldheid. Daaruit mocht hij terecht concludeeren, dat
de mond „ja" en het geweten „neen" zei. Op gelijke wijze beweert
Schleich, dat wie met onvergroote pupil een liefdesverklaring zou afleggen, wiskundig zeker een huichelaar zou zijn. Bij de aanwezigheid
-
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van een affect, welk dan ook, verraadt de sympathicus het bestaan
er van door verwijding van den oogappel. Overal waar dit verschijnsel optreedt, mag men aannemen, is er gevoel in het spel. Nu
is die verwijding een der constante kenmerken, volgens Ribot, van
de buitenwaarts gekeerde opmerkzaamheid.
Zoo geeft de physiologie voor het monoídeísme niet de verklaring,
maar wijst ze wel aan de psychologie den weg, waarlangs deze het
antwoord moet zoeken. Dat, wat men zoo vindt, niet in ieders oog
zijn zal, wat men had behooren te vinden, is begrijpelijk. Zoo meent
Karl Stumpf, dat opmerkzaamheid identiek is met belangstelling, en
als deze, dus onder de gevoelens gerangschikt moet worden. De
onwillekeurige opmerkzaamheid, omschrijft hij dan ook als een „lust tot
opmerken", terwijl willekeurige opmerzaamheid, naar zijn definitie „wil
tot opmerken" is. Ik vermoed, dat niet ieder het onderscheid zoo zal
formuleeren. Er zullen er wel zijn, die, als Rudolph Eucken, Augustinus'
zielsleer meer up to date vinden dan de meeste moderne. De wijsgeerige kerkvader leerde, dat de ziel, substantie, die deel heeft aan de
Rede, gemaakt is, om het lichaam te beheerschen. De denkende ziel is
ook de besturende ziel. Geheugen, verstand en wil zijn geen drie zielen,
maar ééne en dezelfde ziel. En alle bestaansopenbaringen dier ziel
zijn tot één te herleiden : haar zucht tot zelfbehoud. Zooals de bloem
zich richt naar het licht, zooals de wortels der planten zich richten
naar het water, zooals de zeilsteen zich richt naar het Noorden, zoo
richt, kennend, begeerend, genietend, verbeeldend, de ziel van den
mensch zich op het zijn. Elk harer uitingen is levensverlangen.
„Nihil aliud quam voluntates", ze is wil, niets dan wil, is dan ook de
formule, waarin de groote psycholoog haar wezen zoekt te benaderen.
Haar leven is strijd, strijd om te bestaan, strijd om zich zelf te
blijven, als, met zoo verpletterende overmacht, de wereld der zinnen
op haar instormt en haar aan zich te onderwerpen zoekt. Zoo wordt
verlangen naar meer kracht oorzaak, dat de wil als hoofdbeginsel
van geesteswerkzaamheid wordt aangemerkt en het Christelijk denken
zich steeds verder van het antieke intellectualisme verwijdert. In den
wil zoekt Augustinus de eenheid van wat door het kennen uiteenviel,
hij is de macht, die, door ontplooiing zijner activiteit, het lichaam
in staat stelt, uit de buitenwereld indrukken te ontvangen. In dat
onvoorwaardelijke willen-leven, esse se velle, ligt voor Augustinus
de oorsprong van ieder geestelijk geschieden. Om niet onder te gaan,
moet de ziel overwinnen en geestelijk overwint men alleen door te
winnen, door iets één te maken met zijn innerlijkst wezen. Zoo wordt

.
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levensdrang kennisdrang, zoo wordt het leven het licht. Belangstelling

is levenshonger, is het heimwee van die groote eenzame, die ziel
heet, welke in de leege ruimte niet ademen kan.
Augustinus= opvatting, dat de ziel kracht is, is oorzaak, dat hij ons
nader staat, dan menig denker van den nieuweren tijd, die getracht
heeft, het mysterie der aandachtsconcentratie in wetenschappelijke
evidentie om te zetten. Dat hij tot de weinigen behoort, wier denkbeelden nog altijd beweegkracht bezitten, blijkt wel bij kennismaking
met de oplossing van het opmerkzaamheidsprobleem, door de aanhangers der activiteitstheorie in de laatste jaren gegeven. Voor allen
is opmerkzaamheid een willen, dat -- een duidelijk waarnemen of
voorstellen tot doel heeft. Dat duidelijk waarnemen is niet de opmerkzaamheid zelf, enkel het gevolg er van, dat onder bepaalde
omstandigheden echter uitblijven kan. Al zijn ze eenstemmig hierin,
dat ze de ziel aanmerken als de bron, waaruit alle physiologische,
intellectueele en moreele verschijnselen voortvloeien, ze gaan uiteen,
als het er op aankomt, het motief aan te wijzen, dat bij de aandachtsconcentratie primair moet worden gedacht. Deze zoekt het in den
duisteren veranderingsdrang, dien hij als het begin van alle geestelijke leven beschouwt, als de kiem aanmerkt, waaruit de bewuste
wil zich geleidelijk heeft ontwikkeld. Gene echter meent, dat geen
wil kan ontstaan, tenzij in ons bewustzijn de tegenstelling aanwezig
zij tusschen potentieelen lust en actueelen onlust. Zonder gevoelsaandoening acht hij opmerkzaamheid onbestaanbaar. Hebben we
echter het recht, de affecten als grondoorzaak te beschouwen ? Zijn
de gevoelens autochthoon ? Zijn lust en onlust, waartoe belangstelling
zich . laat herleiden, geen bewijzen, dat bepaalde tendenzen òf bevredigd ' of tegengewerkt zijn ? Daar die tendenzen het allerinnerlijkste
van • ons wezen uitmaken, den diepsten grond onzer persoonlijkheid
blootleggen, den hoofdvorm van ons karakter aangeven, mogen wij
zeggen, dat de natuurlijke, de primaire opmerkzaamheid haar wortels
heeft in de diepte des levens. De Schrift plaatst de uitgangen van
ons geestelijk bestaan in het hart, het orgaan van aandoeningen en
passies, van begeerte en wil, van denken en kennen, en de oude
mythen der. Grieken zochten den zetel van het gemoed nog lager en
wel in het middenrif. Ook hierbij schijnt zich het feit te herhalen,
dat de wetenschap langs den geduldigen weg van het onderzoek de
waarheid mag constateeren van wat de intuïtie al vóór eeuwen als
haar overtuiging had verkondigd. Eerst in de laatste jaren toch is
de groote beteekenis ontdekt, die de sympathicus, de medelijdende
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zenuw, voor de opmerkzaamheid heeft. Hij toch werkt", zegt Schleich,
,aan ieder spinnewiel onzer mogelijkheden, bij de bron onzer sappen,
den herbouw der cellen, in de kleine keteltjes van inwendige secretie,
bij het aanbeeld der gedachten. Hij omspint alles, is de regelaar
aller bloedvaten, de prikkel aller klieren, de dirigent aller overleggingen. Lever, milt en nieren staan onder zijn kommando. Hij is de
drager van lust en van leed, de middelaar tusschen de wereld der
zinnen en die der gevoelens. Of menschen en dingen ons sympathiek
zijn, dan wel ons weerzin inboezemen, bepaalt hij. De sympathische
zenuwen regelen den hartslag, versnellen den pols, jagen het bloed
naar ons hoofd, verwijden de pupil van ons oog, een vaststaand
verschijnsel bij wezenlijke opmerkzaamheid. Onze gevoelens, onze
wil, ons temperament, ons karakter worden niet door onze hersenen
bepaald. Menschen als Luther, „ganz Wille", staan als persoonlijkheid
daarom boven een Erasmus, van wien men beweerd heeft, dat hij
„enkel intellect" was. Het is niet noodig, de rede voor „eine alte
Bestie" uit te maken, om dat te erkennen. Daartoe is al voldoende,
dat men het verstand niet isoleert van de andere vermogens en, om
zijn beteekenis voor de practijk, er de suprematie niet aan toekent.
Wie inziet, dat het intellect altijd areligieus is, begrijpt, hoe Hermann
Kutter tot de uitspraak kon komen, „dat het de booze vijand is van
ons innerlijkste leven". Dat is ook de meening, die Schleich in zijn
laatste boek „Vom Schaltwerk der Gedanken" zeer sterk accentueert.
De wetenschap is voor hem de menschelijke poging, „om het wonder
geloofwaardig te maken." De waarheid hiervan bleek wel, toen Hugo
de Vries zijn mutatie-theorie publiceerde. Hoevelen in den waan,
dat met Darwin's variaties, omdat de overgangen zoo geleidelijk waren,
het ontstaan der soorten verklaard was, hoopten, dat de plotselinge
overgangen, die de Amsterdamsche hoogleeraar aannam, onwaar
mochten blijken, wijl anders in al zijn ontoegankelijkheid het mysterie
hen opnieuw zou , benanwen en » het zoo schadelijk geloof in een
scheppend Ood zou herleven", ook in kringen, die meenden, in hun
wetenschap Hem wel uit te kunnen schakelen. Schleich gaat uit van
van de stelling, dat niets kan ontstaan, tenzij het eerst is gedacht,
dat er niets is in de stoffelijke wereld, dat niet door een scheppenden
geest is gewild. Op den bodem van het bestaande ligt voor hem de
geheimenis, het leven, dat steeds verder zich verwijdert, hoe meer
men het scheen te naderen. Al weet hij, dat verklaren niet anders
wil zeggen dan den weg aanwijzen, waarop zich het mysterie beweegt,
Schleich waagt zich aan een physiologie van den wil, dien hij als
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de resultante definieert van de bewuste en de onbewuste energie.
Door den laatsten component, het subconsciënte, al wat herediteit
als residu in ons achterliet, absoluut gedetermineerd, bezit hij door
den eersten, het bewuste leven, een zekere mate van vrijheid. Dat
bewuste leven heeft als phantaseeren en begrijpen zijn werkplaats in
de rechterhelft der hersenen, welke reageert op de in de linkerhelft
uit de buitenwereld ontvangen indrukken. Die linkerhelft is passief,
de rechter actief, de linkerhelft voelt, de rechter denkt. Als Setchenoff
ziet ook Schleich in een gedachte: een woord of een daad, die geboren gaan worden.
Den oorsprong nu der spontane opmerkzaamheid zoekt Schleich
in den sympathicus, een hersenstelsel op zich zelf, dien der kunstmatige in het rechter halfrond van wat als het centrale zenuwstelsel
van het bewuste leven moet worden aangemerkt.
In de grijze substantie der hersenen bevinden zich meer dan 15
millioen gangliën, kleine „electroïd"-lampjes, die, bij contact, elkander
actief maken. Bij opmerkzaamheid is echter noodig, dat slechts een
beperkt aantal dier gangliën-groepen met elkaar zijn verbonden, terwijl al de andere zijn uitgeschakeld. Die gangliën namelijk zijn omspannen door bindweefseldraadjes, die uit de bloedvaten zich vol kunnen
zuigen en zoo het contact verbreken, dat anders tusschen de gloeilampjes" bestaat. Dat volzuigen nu geschiedt onder inwerking van
den sympathicus, het orgaan van geestelijke „gevoeligheid", die den
harteklop versnelt of vertraagt. In die, zoo ze gevuld zijn, als isolator
werkende . neuroglia ontdekte Prof. Benda te Berlijn spiertjes, wilswerktuigen dus, — „zou het hart met zijn gestreepte spieren misschien
de zetel van den wil zijn ?" vraagt Schleich — die de richting van
den zenuwstroom langs dezelfde baan om kunnen keeren, wat volgens
Dubois—Reymond mogelijk is. Wat heeft er bij opmerkzaamheid
physiologisch nu plaats? Is deze spontaan, dan worden de neuroglia
onder invloed der sympathische zenuwen . tot isolatoren en verbreken
zij het contact tusschen de vele gangliën-groepen, alle wegen op
één na versperrend voor de begeerde zinnelijke waarneming, zoodat
wij alleen een perceptie ontvangen van wat voorwerp onzer belangstelling was, een perceptie, die onze phantasie nu tot middelpunt dient,
waarom heen ,,haar witte meeuwen als om een brandaris caroussel
beginnen te rijden." Maar ook iets anders is mogelijk, het verschijnsel,
dat bij Wundt apperceptie heet, dat is het goed waar willen nemen,
het door een wilswerking uit het „blikveld" van het bewustzijn naar het „blikpunt" er van doen overgaan van een daarin
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buiten den wil om ontvangen voorstelling, door hem perceptie
genoemd.
Als een gewaarwording in de linkerhersenhelft is aangekomen,
wordt ook het rechter halfrond actief en vangt het zijn complementairen arbeid aan, die het concrete, het reëele, links, met abstractie,
reflexie, analogie en vergelijking beantwoordt. Zooals in de nabijheid
van een magnetischen stroom een draad eveneens „geladen" kan
worden, zoo kan ook, terwijl de directe stroom de opmerkzaamheid
leidt langs bepaalde banen, de herinnering worden ,,geïnduceerd",
en zoo verbindt de phantasie indrukken, van links uit het heden
ontvangen, met gereproduceerde zekerheden, die in het verleden door
het bewustzijn werden verworven en met de mogelijkheden, die zij
van de toekomst verwacht. Zoo wordt de eenheid in de veelheid
gevonden, ontstaat het begrip, dat, door een verbindingskabel naar
de Broccasche windingen, bij alle rechtshandigen, 98 O/ der menschen,
in het linker halfrond gelegen, zijn gedacht of gesproken woord
vindt. De begrippen, of, bij geringer abstractie, de recepts, zooals
Romanes de collectief-voorstellingen noemt, worden nu door de aan
onzen wil gehoorzamende Bendasche spier gedwongen, terug te keeren
naar de linkerhersenhelft, langs dezelfde baan, . die zij als waarnemingen aflegden, maar nu in omgekeerde richting. En daar aangekomen, worden ze object van aanschouwing voor het rechter
halfrond. Daar ditzelfde proces. zich zoo lang herhaalt, als de
sympathicus de neuroglia tot isolatoren maakt, die de zenuwbanen
voor andere percepties gesloten houden, krijgt de aandachtsconcentratie het intermitteerend karakter, dat haar kenmerkt. Steeds weer
ontstaat dezelfde kringloop: waarneming-recept-voorwerp van innerlijke aanschouwing. „Op iets opmerkzaam zijn", zegt dan ook Ribot,
„is een reeks waarnemingen met telkens op nieuw versterkte belangstelling ontvangen" en ook Stanley Hall wijst er op, dat de
opmerkzaamheid aan de wet van het rhythmus is onderworpen, dat
ze een reeks schommelingen vertoont.
Schleich meent niet, dat ontdekking van nieuwe functies der hersenen
o.a. deze, dat de rechterhelft de linker controleert, waardoor het
subject zich tot zijn eigen object kan maken, nu het mysterie heeft
ontsluierd. De grijze substantie is hem een Aeolusharp, wier snaren
èn God èn de ziel èn de schepping doen ruischen, maar die niet
in staat is, te zeggen, hoedanig zij zijn. Te beweren, dat een
instrument de maker is van de meesters, die het bespelen, acht hij
een dwaasheid, waartoe alleen professoraal materialisme in staat is,
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dat alle contact met het leven verloor. De ziel blijft hem een geheimenis als God, die haar schiep.
Voor de practijk van de opvoeding tot aandachtsconcentratie is de
kennis van het remmingsapparaat, die wij hem danken, echter van
groote beteekenis. Wij zien dan, dat één machtige factor aan onzen
invloed grootendeels is onttrokken, het zenuwstelsel van het subliminaire leven. Aan de meerdere of mindere gevoeligheid der sympathische bundels verandert onze opvoeding niets. Dan zal ons wel
duidelijk zijn, dat ons verstand onder onze psychische vermogens
wel het armste, het meest onderworpene is, de lakei, die ten slotte
moet doen, wat het uit de ervaring der eeuwen puttende onderbewustzijn in den raad der onzichtbare motieven besluit. Maar op
het bewuste leven, den tweeden factor, is inwerken mogelijk. Dat
moeten wij trachten zóó sterk te maken, dat het het onderbewuste in
evenwicht kan houden, niet door het verstand te verlichten, wijl, op
den troon gezeten, dit toch de teugels van het bewind aan de' hartstochten, zijn groot-viziers, overlaat, maar door den wil krachtiger
te maken. Maar hoe leggen we dat aan ? Preyer meent, dat we dan
aan hebben te brengen : de voorstelling van het doel, dat bereikt
moet worden en die van de beweging, welke daartoe vereischt wordt.
Zou deze laatste wel noodig zijn, is de doelvoorstelling alleen niet
voldoende? En is zelfs deze wel altijd noodzakelijk? Ook Guyau laat
den wil uit twee voorstellingen ontstaan, die van het bereiken van
het doel en haar tegenstelling.
Maar is het eindresultaat dan het eenige motief? Prof. Julius Baumann
sluit in zijn „Willens- und Charakterbildung" zich geheel aan bij
James, voor wien willen en aandachtsconcentratie één zijn. „Willen
toch", definieert deze, „is die soort opmerkzaamheid, welke op voorstellingen gericht is, bij het willen naar buiten op motorische voorstellingen, bij innerlijk willen op de voorstelling van wat in den
psychischen toestand verandering kan brengen. De sterkte van den
wil wordt bij Baumann uitsluitend door physieke factoren bepaald.
Hooge temperatuur, een meer dan normaal vochtigheidsgehalte der
lucht, lage barometerstand, ondervoeding, te weinig slaap, onvoldoende
rust en nicotine werken verslappend, een droge, koele atmosfeer,
verhoogde luchtdruk, een siësta, alcohol in niet te . groote dosis en
geregelde oefening versterkend op den wil. Den oorsprong van dien
wil zoekt Baumann in de lagere, de vegetatieve Jriebe", „physikalisch-chemische verschijnselen, die hun psychisch karakter eerst
daardoor verkrijgen, dat ze in het bewustzijn als gevoelens opduiken".
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Uit deze „aandriften" ontwikkelen zich dan de wilshandelingen door
associatie van die „aandrang"-gevoelens met lichamelijke affecten en
met de zinsgewaarwordingen, welke die „Triebgefuhle" bevredigen.
Die associatie moet tot stand zijn gekomen, zal er van actieve,
doelbewuste uitingen sprake kunnen zijn. Een aandrift wordt dus
eerst dan wil, als ze door herinneringsbeelden is beïnvloed, zonder
welke ieder kiezen onmogelijk is.
Een gelijke opvatting vindt men in Münsterberg's „die Willenshandlung". „ Wensch", zegt deze, is de van een lustgevoel vergezelde voorstelling van een toekomstig gebeuren zonder overweging
er van. De wensch wordt begeerte, zoodra een onbepaalde, dikwijls
zeer vage voorstelling van die mogelijkheId ons bewust wordt en
van de middelen, waardoor en de wegen waarlangs ze tot werkelijkheid zou kunnen worden. Opdat de begeerte naar het bereikbare
tot wilshandeling worde, is de uitvoering noodzakelijk; de voorstelling van het doel moet gecompleteerd worden door de waarneming van het bereiken er van." Ook voor Münsterberg evolveerde
de wil zich dus uit Jriebe" van lichamelijken, automatischen of
reflectorischen aard, uit donkere bewustzijnstoestanden, gevoelens
geheeten, met tendenzen tot handeling, die eerst door onwillekeurige,
plotseling optredende activiteit tot klaarheid komen over hun eigenlijk
wezen, als : weetlust, eerzucht, artistieken vormdrang, neiging, hang,
belangstelling, ook wetenschappelijken en aesthetischen, religieuzen
en moreelen zin, taalgevoel, besef van wat behoorlijk is, van eer, van
plicht, van geweten. Uit al zulke onwillekeurige bestaansopenbaringen
ontwikkelde zich de wil hierdoor, dat de daarop betrekking hebbende
voorstellingen en waardeeringsoordeelen, die daarmee óf gelijktijdig
óf langzamerhand zich hebben verbonden, het antecedent worden,
en innerlijke of uitwendige realiseering van den inhoud dier voorstellingen optreedt."
Al wordt de genesis van den wil door namen als die van James
Münsterberg gedekt, dat ze het nog niet verder gestuurd heeft dan
tot een met evolutionistische dogmatiek gedrenkte hypothese is wel
duidelijk te maken. Met „evolveerde zich", „ontwikkelde zich" bewijst
men alleen aan verlichte goedgeloovigheid iets. Er is al zooveel, „dat
wetenschappelijk vast stond" tot een puinhoop geworden, dat een
beetje scepticisme wel gepermitteerd is.
Hierin hebben Baumann c.s. echter recht, dat zij tegen de wijze
protesteeren, waarop meer dan één wijsgeer, meer dan één psycholoog
met het woord wil heeft gesold. Zoo heet bij Schopenhauer iedere
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activiteit, alles wat men, in de organische of anorganische natuur
kracht noemt, das Ding an sich zu seiner Erscheinung im Ráume",
reeds wil. En Wundt beschouwt als zoodanig elke innerlijke activiteit,
speciaal innerlijke versterkende activiteit, waarvan het type voor hem
de opmerkzaamheid in die mate is, dat wil en aandachtsconcentratie
en apperceptie identiteiten-zijn. De door hem verworpen onderscheiding
in willekeurige opmerkzaamheid en onwillekeurige, die haar wortels
heeft in de belangstelling als een oorspronkelijke, met de individualiteit gegeven neiging, heeft echter wel degelijk reden van bestaan.
En wat bij Wundt apperceptie heet, het willend zich richten van
het bewustzijn op iets, is zeer dikwijls niet gewild; het onaangename,
het ongewenschte dwingen ons maar al te vaak, onze aandacht op
iets te concentreeren. Het met inspanning van al zijn krachten doen,
wat men liever niet doen zou, is aan geen menschenleven toch vreemd.
Op een andere plaats heet bij Wundt wilshandeling iedere door een
affect voorbereide en daaraan plotseling een einde makende verandering
in den voorstellings.- en gevoelstoestand" en ontkent hij, dat er oorspronkelijke „Triebe" van intellectueelen, moreelen of aesthetischen
aard zouden zijn. Toch leert de ervaring, dat er kinderen zijn, die,
vóór zij er zich nog een voorstelling van vormden, spontaan acht
geven, op wat anderen volkomen ontgaat. Hierin echter heeft Wundt
tegenover de aanhangers van de hersenpsychologie gelijk, „dat willen
een even onvervreemdbaar bestanddeel van het zieleleven uitmaakt
als gevoelens en voorstellingen".
Dat het niet onverschillig is, welke wilsopvatting men huldigt,
bewijst de practijk. Voor Plato en Aristoteles en in navolging van
dezen voor de scholastieken, was de wil, primus motor in regno
animae ; van het lichaam onafhankelijk, werd hij enkel bepaald door
geestelijke factoren. Zoo heeft men in tijdvakken van verstandsadoratie,
als men er den nadruk op legde, dat de wil vóór alles was : appetitus
rationalis, dat hij uit voorstellingen opschoot als een bloem uit het
zaad, alles van „inzicht" verwacht. Men deed echter de ervaring op,
dat het goede werd geprezen en het kwade werd gedaan. Ze werden
bij dozijnen gevormd, die wel wilden willen, maar tot het willen zelf
niet kwamen. In Jacques le Fataliste zegt Diderot : Drie kwart van ons
leven brengen wij door met niet te doen, wat wij willen en te doen,
wat wij niet willen. In dagen van romantiek zal men het verstandiger
aanleggen ; aan het dorre hout van het intellectualisme groeien geen
vruchten, die rijpen alleen in den warmen bodem van het gevoel.
Kweek dat maar aan en het willen komt vanzelf en met het willen:
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karakter en aandachtsconcentratie. Goethe wist het wel: „Verlichting,
die ons niet de heerschappij over ons zelf schenkt, . is verderfelijk".
De romantiek heeft wel ervaren, dat met uitgezochte gevoelens de
donkere diepten in het leven, de nachtzijden in ons bestaan, de
daemonische achtergrond veler dingen niet verdwenen, die de dagen,
waarin het met het willen niet wilde, tot een pijnigend raadsel maakten.
Is het te verwonderen, dat Schleiermacher, te scherp denker, om
niet in te zien, dat Rousseau's formule: „Elke vorming zij ontwikkeling der natuur; wat in den mensch vanzelf groeit,. heeft men alleen
gelegenheid te geven, een vaste gewoonte te worden", op tal van
vragen ons zonder antwoord laat staan, tot de conclusie is gekomen:
„Wenn wir das Leben in seinem Verlauf betrachten, so ist die Aufgabe,
den Zusammenhang des Einzelnen auf zu fassen und unter aligemeine
Formeln zu bringen, eine solche, die gar nicht zu lösen ist. teder
Tag bildet eigentlich für einen jeden ein Ratsel, das zu begreifen
unmöglich scheint"?
Deze onmogelijkheid bestaat niet voor de physiologen van heden, die
alles begrijpen en dus alles kunnen verklaren. Dat aangebrachte voorstellingen en gewekte gevoelens den voor aandachtsconcentratie noodzakelijken wil niet steeds produceerden, komt, volgens hen, enkel hiervan, dat die voorstellingen, die gevoelens de spontane Jriebe" niet wekten. „De genesis van den wil is deze : met de aandriften waren voorstellingen en affecten verbonden, uit a volgde b. Zullen die voorstellingen
en affecten dus wil doen ontstaan, dan is noodig, dat b, met a
associatief verbonden, a reproduceert." Ribot zou zeggen : „Men krijgt
geen kunstmatige belangstelling, zoolang de spontane niet is gewekt."
Indien de organische en psychische aanknoopingspunten ontbreken
voor den effectieven wil, wanneer ze, door verwaarloozing, verloren
zijn gegaan, zoo de associatie tusschen hen en de voorstelling of
het gevoel, dat het doen vergezelt, door gewenning niet soliede is
gemaakt, bereikt men met verstandsverlichting en gemoedsbestorming
niets. Al dat moraliseeren tegenover slappelingen, gevolg eener verkeerde wilstheorie, is het houden eener oratie over het nuttige, het
het verheffende eener wandeling in de ontwakende natuur tot een
verlamde die niet gaan kan! Wilsvorming is dus allereerst versterking
van de primaire Triebe ; dan, daar de wil een omgekeerde associatie
is, een hechter maken van den band, die tusschen die aandriften en
de voorstellingen of gevoelens bestaat. Daarvoor is oefening noodig.
Als op a spontaan b volgt, kost het inspanning, a door b te doen
reproduceeren. De groote beteekenis van die oefening door de wils-
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vorming, door Aristoteles ingezien, hebben overgeestelijke tijden
echter vergeten. Hoofdeisch achten de physiologen echter, door rust,
lichamelijke verzorging, openluchtspelen, een voeding, die niet enkel
om de spieren, maar ook om de zenuwen denkt, tot wilsversterking
te komen. Brücke zoekt in runderlappen en cricketspel den oorsprong
van de Engelsche buldoggennatuur, die nooit uit het oog verliest, wat
ze wil hebben. Ik vermoed, dat dit zelfs aan Ribot wat te kras is.
Hij is overtuigd, dat bij aandachtsconcentratie de wil niet door het
verstand in beweging wordt gezet. Wie als de apathici geen gevoelens
van lust of van onlust kan ervaren, is voor opmerkzaamheld ongeschikt. Ik acht het niet onmogelijk, dat hij voor alsnog eenigszins
sceptisch zal staan tegenover de plannen van Dr. Frank G. Bruner,
directeur eener school voor achterlijke kinderen, door de Chicago
Board of Education opgericht, om energielooze hersenen van subnormalen door het uitsluitend eten van preparaten uit schapeklieren
bereid, tot nooit weigerende instrumenten van aandachtsconcentratie
te maken. Het doen verdwijnen dier starende blikken als gevolg van
voedsel, waardoor „der Mensch ist, was er iszt", draagt hij voorloopig
liever nog op aan de affecten, zonder welke spontane belangstelling
onmogelijk is. Opvoeden tot aandachtsconcentratie komt volgens Ribot
dus hierop neer, dat men kunstmatig aantrekkelijk maakt, wat het
van nature niet is, door verhooging alzoo van den gevoelstoon der
voorstellingen.
Als affect, dat het krachtigste wilsmotief is, beschouwt Wilhelm
Preyer de verwondering, door Plato het beginsel van het diepere
nadenken genoemd, door Augustinus aangemerkt als het uitgangspunt van iedere ontdekking. Zich verwonderen over wat den meesten
heel gewoon, heel natuurlijk toeschijnt, omdat dezen niet begrijpen,
hoe onbegrijpelijk het is, kan inderdaad bron van opmerkzaamheid
-zijn. Een vallende appel is niets bijzonders voor het gros van de
menschen, dat ze over een plank kunnen loopen, schijnt hun niet zoo
vreemd, maar het mysterie, dat deze verschijnselen in zich dragen, zet
een Newton aan het nadenken, brengt een Flammarion tot den uitroep:
dat is een mirakel, even geheimzinnig als het wandelen op de wateren."
Sainte-Beuve had wel gelijk „het nil admirari in den vulgairen zin
is geen bewijs van intelligentie", hoe gezond verstand het ook looft.
Ribot verwacht van dat verwondering wekken voor de aandachtsconcentratie echter heel weinig heil, omdat slecht onderscheidt, wie
sterk geëmotioneerd is.
Er is nog een ander bezwaar. De meerderheid der menschen is
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van meening, dat zich verwonderen gek staat. „Ze mochten eens
denken, dat je groen van de hei kwam en je heele leven nog nooit
wat gezien had." „En op een stokpaard van idealerigheid rijden
is voor iemand met gezond verstand wel een beetje komiek." „Maar
laag bij den grond blijven, dan is de kans het geringst, dat je uit
hoogere sferen in de modder terecht komt." „Je moet den mensch,
je moet de jeugd maar nemen, zooals ze nu eenmaal is." En dan,
zegt men, zijn vrees, hoop op belooning, eigenliefde, eerzucht heel
wat krachtiger motieven dan die bovennatuurlijke beate verwondering.

p.o.
(Wordt vervolgd).

GEZAG EN VRIJHEID IN ONDERWIJS
EN OPVOEDING.
a . Gezag en vrijheid in het algemeen.
,

De wijsgeerige studie van de laatste halve eeuw heeft zich voornamelijk bezig gehouden op speciaal terrein en bracht geen groote
systemen. Als hoofdkenmerk mag worden genoemd, dat zij de wijsbegeerte stelde in het teeken der sociologie en zich wierp op het
sociale leven. Vooral in verband met een biologische beschouwing
der dingen, die heerschende werd en de ontwikkeling der natuurwetenschap naderde men allengs tot een naturalisme, dat ook het
psychische zocht te verklaren »uit het physische, zoodat de psychologie
zich mocht verheugen in bijzondere belangstelling, terwijl de sociale
wetenschappen er niet weinig toe hebben bijgedragen, dat ook de
paedagogie en paedologie op den voorgrond traden. Zelfs wenschen
sommigen de paedagogie tot zelfstandige wetenschap te verheffen.
Dit kon niet anders worden verwacht. De ontwikkeling des geestes
gedurende de laatste eeuwen bracht zulk een verandering in de
algemeene wereld- en levensbeschouwing en de ontplooiïng van de
techniek schonk zoodanige heerschappij over de natuur, dat de mensch
in de kracht zijner zelfbewustheid ook voor de toekomst der menschheid de leiding in eigen hand zoekt te nemen. Het springt in het
oog, dat de opvoeding een zaak van groot gewicht en uitnemend
sociaal belang moet worden geacht en dus de bijzondere zorg van
den souvereinen mensch vraagt. De sociologie dingt naar den
eersten rang der wetenschappen en eischt de vrucht van eiken
geestesarbeid op om die dienstbaar te maken aan de menschheid,
opdat zij haar ideale heerlijkheid verwezenlijke en een koninkrijk Gods
op aarde oprichte. Daartoe heeft zij behoefte aan een paedagogie,
die haar past.
De nieuwere paedagogie kwam dus op in verband met de ontwikkeling van wijsbegeerte en wetenschappen en toont daarin een
samenhang, dien wij nader willen onderzoeken. De eisch der nieuwere
paedagogie is niet slechts van methodologischen aard, noch betrekt
zich louter op de leerstof en hare verdeeling, doch van zuiver principieele beteekenis, waardoor ook het vraagstuk aan belangrijkheid wint.
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Met de vraag naar een nieuwere paedagogie staan wij voor de consequente resultaten van een geestesontwikkeling, die critisch staat tegenover het positieve Christendom en de beginselen, die haar eigen zijn
wil toepassen in het sociale leven. Evenals Plato een plaats vroeg
voor zijn idealisme en dit wilde realiseeren in een staatspaedagogie
en staatsethiek, zoo stuurde de critieke ontwikkeling der nieuwere
denkbeelden op dit punt aan en bereidde in de ontwikkeling van
de sociaaldemocratie reeds den bodem voor een staatsidealisme, dat
zoo straks in treffende overeenkomst met Plato's ideaal van den staat
de paedagogie en de wetenschap zal inroepen om het ideeël beeld van
den staat ook te realiseeren in de werkelijkheid. De vraag naar een
nieuwere opvoedkunde is derhalve eisch van een idealisme, dat
welhaast algemeen de menschen bezielt en dus vrucht van wijsgeerigen arbeid. Zooals wij reeds memoreerden is dit niet een op
zich zelf staand verschijnsel in onzen tijd, integendeel het is de openbaring van een conflict, dat zich door de gansche historie der menschheid laat waarnemen, en waartoe de voorwaarden aanwezig zijn in
het menschelijk bewustzijnsleven van alle tijdcn.
Dat conflict zouden wij naar het diepste beginsel kunnen bepalen
als een strijd van tweeërlei gezag, of liever tweeërlei erkentenis van
gezag. Immers omtrent het gezag zelf, in abstracten zin kan geen
Strijd wezen, omdat de logische structuur van den geest en het
religieus bewustzijn van den mensch een hoogste gezag erkennen.
Zelfs bij een dualistische wereldbeschouwing als het Parzisme, waar
een goed en een boos principe tegenover elkander worden geplaatst,
eindigt toch de strijd met de overwinning van het goede over het
booze, zoodat ook daar factisch de meerderheid van het goede wordt
erkend en- daarmede een hoogste gezag geponeerd. Wij behoeven
. geen tegenspraak te verwachten, als wij als algemeen goed van den
mensch de erkentenis van een hoogste gezag aannemen. Doch de
geschiedenis van religie en wijsbegeerte toonen aan, dat het conflict,
waarvan hier sprake is juist ontstaat bij de vraag, aan welk principium
het hoogste gezag moet worden opgedragen. Noemden wij reeds het
Parzisme, waarin dit principium religieus-ethisch is gedetermineerd,
in Plato's wijsbegeerte hebben wij een eigenaardigen overgang naar
de Westersche wereldbeschouwing der nieuwere wijsbegeerte, waarbij
het gezag wordt opgedragen aan de menschelijke rede, dus zuiver
logisch gedetermineerd. Voor Plato is de idee van het goede tegelijk
hoogtepunt van religieus, ethisch en wijsgeerig ideaal. De autonomie
van de menschelijke rede ging in beginsel reeds het religieuse en
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ethische moment door het logische overvleugelen en de voortgaande
ontwikkeling der wijsbegeerte 'moest er toe komen deze momenten
van het bewustzijnsleven te rationaliseeren, zooals ook inderdaad is
geschied. Reeds bij Hegel staat de philosophie op een hooger plan
dan de religie. Evenals Plato bij de theoretische beschouwing niet
bleef staan, maar trachtte zijn beginselen ook practisch uit te werken,
kon ook de -nieuwere wijsbegeerte niet bij het theoretisch gezag van
,de rede blijven staan, maar poogde haar beginselen van meet af
ingang te doen vinden in het publieke leven en bereidde den bodem
voor de revolutie, die rationalistische principia in het maatschappelijk
leven ging toepassen. Het rationalisme was het beginsel der Fransche
revolutie. Geen wonder, dat de moderne sociologie niet weinig gesteund door een sociaal-democratische politiek en een biologische
wereldbeschouwing in denzelfden weg doorstreeft en thans aandringt
om door staatspaedagogie haar ideaal te verwezenlijken.
Wij noemden het conflict een strijd om tweeërlei erkentenis van
gezag en zouden dit willen typeeren als een conflict om het religieus
of wijsgeerig gezag. 't Gaat wezenlijk om de erkentenis van de
souvereiniteit Gods of die van den mensch, om de Kerk of de Staat.
Zeer in 't algemeen kan men in de historie telkens perioden onderscheiden, die door de heerschappij van een dezer principia worden
gekenmerkt. Zoo staat de primitieve cultuur ongetwijfeld geheel onder
gezag der religie en wordt niet ten onrechte genoemd een absoluut
religeuse phase in de ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch.
Alles wordt in religieus licht gezien bij de natuurvolkeren en ook
bij een voortschrijdende cultuur wordt eerst langzaam het conflict
van het hoogste gezag geboren. Aanleiding tot dat conflict moet worden
gezocht in de ontwikkeling van de wetenschap, de bewustwording
van den denkenden mensch. Zoolang die mensch nog staat tegenover
een machtige ' natuur, die hem in alles zijn afhankelijkheid doet gevoelen, wordt hij geboeid door de intuitie van een overaltegenwoordige en werkende macht (mans), die supranatureel van karakter
boven hem is verheven. Zijn beschouwing der dingen gaat overal
terug op die geestelijke macht, die zich ook aan menschen, dieren
en planten mededeelt en daarin zijn werkingen openbaart. Bijzondere
gaven en daden der menschen worden toegeschreven aan de mededeeling van die hoogere macht, zoodat priesters en hoofdlieden
in de primitieve wereld daaraan hun gezag ontleenen. Het Oostersch
despotisme heeft geen anderen grondslag'dan dit goddelijk gezag. Ook
de religieuse philosophie der Indiërs gaat op dit fundament terug.
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Zelfs het rationalistisch principe, dat in de volgende perioden den
strijd om het gezag zou ;voeren, en dat zich met de opkomende
wetenschap ging ontwikkelen werd oorspronkelijk in hetzelfde goddelijke licht aangezien. Immers de mythologieën der volkeren verheerlijken de helden, die groote vindingen deden, als goden en bevestigen
het geloof in den goddelijken oorsprong van kunsten en wetenschappen.
Nog in de Homerische gedichten komt het duidelijk uit, dat wijsheid,
beleid en moed als door de Olympische goden werden ingeblazen.
Menigmaal verschijnt Athene in het Orieksche legerkamp voor Troje
om de vorsten van haar raad en voorlichting te dienen.
Het ligt dan ook geheel in de lijn, die wij boven hebben aangegeven, dat de Helleensche wijsbegeerte zich stelt tegenover het naïeve
volksgeloof en een meer ideëele godsvoorstelling predikt. Het beginsel
der rede komt tot zelfbewustheid. De mensch begint zichzelf tot
voorwerp van onderzoek te maken, zooals blijkt uit het klassieke:
„Nosce te ipsum." (Ken u zelf). De scheppende kracht van den
Oriekschen geest liet geen ruimte voor de nuchtere bezinning, die
noodig is om een exacte wetenschap te bouwen, zooals onze tijd die
kent, integendeel de Orieksche wetenschap wil alles omvatten en
tot den bodem doordringen van het gansch heelal. Wel wordt door
Aristoteles de empirische methode aangediend als de weg tot ware
kennis en geeft dit blijk van het feit, dat de mensch tot bewustheid
kwam, doch dit alles verhinderde niet, dat de Orieksche geest verdoofde en de reactie, die wij in de mysteriëndienst waarnemen weer
de oude religieuse voorstellingen van het landvolk deed woekeren.
In het Neo-Platonisme echter komt de crisis tusschen het gezag
der rede en het gezag Gods tot het eerste groote conflict in de historie,
dat eindigde met de machtige overwinning van het Christendom, dat
de schoonste vrucht van het Helleensche denken ten buit medevoerde in de volgende geslachten.
Een nieuwe crisis ontstond tegen het einde der middeleeuwen in
den boezem der Roomsche kerk. De Scolastieke ontwikkeling was
daartoe zelf aanleiding. In zekeren zin was door de scolastiek de
religie verintellectualiseerd. Daarom stelde zich de reactie tegen de
kerk zelve, wijl zij niet meer voldeed aan de religieuse behoefte der
Germaansche volkeren. Wij weten, hoe in de Reformatie de overwinning kwam aan een herboren Christendom, dat kennelijk uitsprak
de erkentenis van God en Zijn Woord, zoodat niet twijfelachtig is,
waarom de strijd was ontbrand.
Toch was in de crisis en de reactie tegen de Roomsche kerk een
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moment werkzaam, dat in kiem reeds een nieuwe worsteling in zich
droeg, schoon in de eeuw der reformatie een geestelijke coalitie met
de religieuse ' reactie scheen gesloten. Wij bedoelen die geestelijke
beweging der Renaissance, die zich aansloot bij de opgegraven
cultuur der oude Grieken en vandaar uit tot zelfbewustzijn gekomen
meer vroeg dan de Grieken konden bieden, persoonlijke vrijheid voor
allen. Schoon uit gansch andere gronden trokken reformatorische en
humanistische stroomingen gemeenschappelijk op tegen de autoriteit
der kerk, doch waar de eersten eischten absolute erkentenis van Gods
gezag, poneerden de laatsten het gezag van den mensch, zooals dit
duidelijk uitkwam in de wijsbegeerte van Cartesius, die de autonomie
der rede in beginsel huldigde en in de moderne conceptie der wetenschap, zooals die door Bacon werd gegrondvest. Reeds toen gevoelde
deze Engelschman het conflict tusschen weten en gelooven of beter
gezegd : tusschen het gezag der menschelijke rede en het gezag Gods.
Het zou ons te ver voeren, indien wij tot in bijzonderheden zouden
afdalen om de geestesstroomingen van den tijd te teekenen. Doch
't zij genoeg er op te wijzen, dat de reformatorische beweging in de
volkspsyche van het Westen een fundament heeft gelegd van godsdienst en zede, dat eerst door den arbeid van een paar eeuwen
kon worden weggespoeld. De bronwel der wijsbegeerte begon wel
reeds onmiddellijk te vloeien, doch gelijk de beken der bergen zich
langzaam vereenigen tot een rivier, zoo hebben ook haar beginselen . eerst langzaam de massa kunnen beïnvloeden. Vooral in den
gematigden vorm waarin Cartesius het nieuwe licht aanbood, werd
het gemakkelijk geïmporteerd in de kringen der wetenschap ook en
met name in de wetenschappelijke theologie, doch in de conceptie
van het Spinozisme werd de vijandige macht klaar ontdekt, hoewel
het dogmatisme, waarin de kerk verzonken was, niet meer bij machte
bleek de oude veerkracht des geloofs te herstellen.
In het hersteld Europa na de Revolutie hebben de beginselen van
het rationalisme overwonnen en de wijsbegeerte der voorgaande eeuw
heeft in den verfijnden vorm. van het Hegelsche denken de overwinning op den algemeenen geest voltooid. Hoe sterk het in de
geestesontwikkeling, die wij schetsten ging om het gezag der rede
tegen de erkenning van het goddelijk gezag spreekt onbetwistbaar
zeker in den aanval, die reeds door de pioniers van het rationalisme
werd voorbereid op de H. Schrift en die ook door den staf der
Hegeliaansche school werd ten uitvoer gebracht met het gevolg, dat
de Bijbel werd ontnomen aan het volk en den ouden invloed op
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religieus en cultureel gebied in de breede massa des volks verloor.
Intusschen kon ook het idealisme van Hegel c.s. de spanning van
den volksgeest niet onderhouden, doch zag zijn invloed tanen ten
prijs van een materialistische wereldbeschouwing, die inderdaad geen
lof afdwingt voor de verlichting van den geest des tijds. Toch is
de grondgedachte van Hegel's conceptie daarin niet ten onder gegaan.
Het beginsel der autonome rede hield de leiding, en werd eer versterkt dan verzwakt, wijl de heerschende beschouwing onder den
invloed der natuurwetenschap sterk ging hellen naar een naturalistische opvatting des levens. Een biologische wereldbeschouwing
werd welhaast algemeen. H. Bergson beschouwt het leven als een
machtige worsteling der energieën, die zich door een scheppende
evolutie baan maken door alle vormen en gestalten heen naar de
vrije daad. Ook hij ziet dus den drang naar de vrijheid als den eigenlijken
levensdrang, zooals Hegel die ontwikkelde in zijn philosophie der geschiedenis. Wij teekenden het proces van uit het standpunt der erkentenis
van gezag. Dit maakt echter principieel geen onderscheid, maar wijst den
weg naar de beteekenis der vrijheid in de moderne beschouwing. Als
Hegel meent, dat in het oude Orient slechts één man vrij was n.l.
de despoot, het hoofd van staat, dan is dit in facto niet anders dan
dat één man gezag had, het decreteeren kon, zooals in het woord
gezag ligt opgesloten. Gezag n.l. hangt 'saam met den stam van
het woord: zeggen dus te zeggen hebben, het kunnen zeggen. Wij
wezen er reeds op, dat hierbij vooral de religie een hoofdrol speelde.
De vorst was met goddelijk gezag bekleed, een gezag echter, dat
ook de vorst had te eerbiedigen, dikmaals weinig als bijdrage tot zijn persoonlijke vrijheid. Anders is het gesteld met de Grieksche wereld.
Daar zijn sommigen vrij volgens Hegel en hij bedoelt daarmede de
aristocraten van den geest, die zich hadden losgemaakt van de
religieuse voorstellingen des volks en naar een wereldbeschouwing
trachtten door redeneeren en denken. Ook de Platonische ideaalstaat
erkent een groep van zulke aristocraten, die tot de regeering zijn geroepen
om opvoeders en regenten te zijn van de massa der onwetenden.
Onder invloed van het Christendom kwam ook volgens Kegel de
Germaansche geest tot zelfbewustzijn, dat allen vrij zijn als redelijke
menschen. Wat dit voor hem beduidt wordt meer helder, als wij den
wijsgeer kennen in de waardeering, die hij van zichzelf heeft. De
wereldgeest, die in voortdurende evolutie eindelijk tot bewustzijn is
gekomen, objectiveert zich in Hegels bewustzijn, zoodat dus Hegel is een
zelfbewuste modus van den wereldgeest. Hij verschijnt in het geheim
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kabinet van den wereldgeest en doorschouwt al zijn arbeid en den gang
zijner evolutie. Hegel ziet dus den geest van de menschheid als een
geest, die uit het onbewuste en toevallige opdoemt en in den mensch
tot zich zelf komt. Daarin ligt dus tevens de vrijheid des geestes,
dat hij weet, wie hij is en wat hij doet.
Wij gevoelen, dat deze beschouwing principieel is die van de
biologie, die een drang der levensenergieën onderstelt naar de vrije
handeling. Tevens komen wij nu tot de ontdekking van de geroemde
vrijheid. Deze toch is maar niet een losbandig libertinisme, dat los van
alle gezag een zekere vrijdenkerij predikt en zich in zekere onverschilligheid overgeeft aan een laissez-faire. Integendeel het is de vrijheid
van het hoogste gezag, dat zichzelf bewust wordt. De vrijheid van
het innerlijk principe des levens, dat door de worsteling van redelijke ontwikkeling zichzelf vindt als het strevende en levende in alles
en zich zelf dus controleert in de eigen objectivatie om in den
bewusten mensch de evolutie te vervolgen. Gezag en vrijheid vloeien
hier uit de bewustwording des levens als uit één bron. De mensch
souverein verheft zich in den stroom der vergankelijkheid en staat
gereed de ontwikkeling der dingen in eigen hand te nemen.
't Ligt voor de hand, dat deze conceptie het gezag in alle verhoudingen des levens determineert en alle andere autoriteit moet
afsnijden. Alle erkenning van gezag, dat voor den rechterstoel der
rede niet kan bestaan, dient verworpen als vallende in een phase
van onbewustheid, die tot de geschiedenis behoort. Het gezag berust
bij het leven zelf, dat zich door innerlijken drang aan het zelfbewustzijn
brengt, het is in zichzelf gebiedend, maar daarom ook in het zelfbewustzijn vrij. Eigenaardig komt deze innerlijke beteekenis van het
woord uit in het latijnsche autoriteit, dat met een werkwoord augere,
scheppen, voortbrengen samenhangt. Het is dus geen teugellooze
vrijheid, doch gebonden aan innerlijke logische levenswet en stelt
dus zichzelf onder de tucht der rede.
Reeds uit de biologische beschouwing volgt, dat de opvoeding om
bijzondere aandacht vraagt. Het geldt toch de opvoeding van den
redelijken mensch, die als modus van het zelfbewuste leven verschijnt
en zijn deel heeft mede te dragen in de evolutie van het geheel. In
dat geheel is dus ook de opvoeding levensfunctie, wijl door het
leven geboden. Het kind toch wordt geboren in hulpbehoevenden
staat en heeft naar lichaam en ziel voeding en opvoeding noodig.
Werd het werk der opvoeding voorheen vrijwel door de omstandigheden bepaald, waarin het kind was gesteld, de zelfbewuste mensch
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noest ook hier het toevallige en onbewuste niet langer toelaten, maar
ook hier de ontwikkeling leiden, dus de opvoeding in het algemeen
maken tot object van studie en onderzoek en als vanzelf volgt daaruit
een systematische toepassing van de uitkomsten der wetenschap om
het werk der opvoeding dienstbaar te maken aan de bewuste evolutie
der menschheid.
Het gezag, dat zich daarbij zal doen gelden, behoeft thans niet
nader te worden aangeduid. Mogelijk zal een aristocratie van de rede
zich het recht aanmatigen dat gezag te oefenen in verband met een
politieke ontwikkeling, die er belang bij meent te hebben. Of de
heerschappij van zulk een gezag vrijheid voor allen zal beteekenen,
laat zich op goede gronden betwijfelen. Wij willen trachten dit in
bijzonderheden te vervolgen en daarbij aantoonen, dat de drang om
een nieuwe paedagogie krachtens het beginsel, waaruit die opkomt,
niet is te verzoenen met de positieve Christelijke wereldbeschouwing
en derhalve in strijd met de beginselen eener Christelijke paedagogie.
b. Wij komen thans tot ons eigenlijk onderwerp en willen aanvangen met de beginselen der heerschende wereld- en levensbeschouwing te teekenen.
De wijsbegeerte van Hegel bleef niet zonder grooten invloed, te
meer doordat het schoolonderwijs in haar dienst werd gesteld en
allengs de beginselen van den wijsgeer verbreidden. Zonder dat het
noodig is, dat iemand bepaaldelijk een wijsbegeerte kent, kan men
onder den invloed daarvan verkeeren en die ook persoonlijk ondervinden. Zoo is het gedurende jaren geweest met de principiën van
Hegel, zij • werden ingedragen in alle lagen van het leven. Het wijsgeerig denken liet de grondgedachte van Hegels wijsbegeerte niet
meer los, zelfs niet in het materialisme en positivisme blijkens de
Evolution creatrice van H. Bergson. Dit kan trouwens niet anders.
Zoodra een wijsgeerige beschouwing consequent is en slechts het
zelfbewuste denken -volgt, is zij monistisch gedetermineerd en moet
noodwendig alles tot denkende rede, werking van den eenen geest
terug brengen. Toch wijst het monistisch karakter van onzen tijdgeest op een eigenaardig defect der wetenschap, wijl het monisme
in zekeren zin onvereenigbaar is met wetenschap. Het monisme heeft
geen ruimte voor problemen, omdat het alles heeft verklaard. Alles
is geest. De ideeënwereld van Plato is daarom zijn zuiverste wijsgeerige arbeid. De dialectiek construeert een wereld, niet zooals die
zich voordoet, maar zooals zij gelooft, dat de werkelijkheid in wezen is.
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In dit opzicht is philosophie een kunst. Monisme moet feitelijk steeds tot
een wereld komen van starre rust. De beweging is echter een tweede
probleem. Vanwaar de beweging en dus de verandering in de wereld
der verschijnselen ? Bij Plato staan twee werelden naast elkaar. Hij
heeft een ideeënwereld geconstrueerd van absolute rust en daarnaast
een wordende wereld, waarin het psychische, aan de godheid verwante
worstelt om uit de gevangenis van de stof te ontkomen. In het
laatste is • hij dus weer pantheïstisch. Hij stelt zelfs een wereldziel.
Het denken ontkomt nimmer . aan de noodzakelijkheid om een zeker
vormprincipe te aanvaarden, dat tegelijk als het levensbeginsel der
wereld werkzaam is. Voor het monisme is de evolutie de eenige
verklaring van de beweging.
De evolutie door Hegel voorgesteld en tot een fijn gesponnen
dialectiek saamgeweven, werd bij de studie van natuur en geschiedenis overgenomen. Het beeld in de philosophie der geschiedenis
geteekend, werd als het pasmodel, waaraan de wetenschap zich had
te toetsen. In het gansche bewustzijnsleven van den mensch werd
die ontwikkelingsgang ondersteld. Een geregelde opklimming moest
worden aangenomen in de ontwikkeling van de religie, de zedelijkheid,
het recht en in* 't algemeen de cultuur. Ook de natuurwetenschap stelde
hetzelfde plan en stond voor de taak de wereld der verschijnselen, waarin
men hoogere en lagere levensvormen onderscheidt, te -reconstrueeren
naar het wetenschapsbeeld en het onderzoek moest worden gericht op
de bevestiging van dat beeld. Hoevele bezwaren daartegen ook zijn
gerezen, het kon alles niet verhinderen, dat het denken als geheel
in naturalistische directie ging. De grondvoorstelling bleef heerschappij
voeren. Het eene groote leven, dat zich in alles openbaart werd het
eigenlijk fundament. Een werkzaam leven arbeidt door alle gestalten
heen, als een stroom. Dat leven is de eigenlijke en, eenige realiteit.
Vooral in de scheppende evolutie van H. Bergson treedt deze voorstelling duidelijk aan den dag.
Men staat voor de grootsche natuur en als bij intuïtie wordt het
wezen der dingen in dien immanenten levensdrang'gedacht, die onder
welke condities dan ook zich openbaart in de vormen en gestalten,
die wij waarnemen. Alle praedispositie tracht men daarbij uit te
schakelen, hoewel men niet nalaat bewust of onbewust een teleologisch moment aan die ontwikkeling te verbinden. Wij kunnen zeggen,
dat de biologische voorstelling heerscht en zonder een bepaalde
wijsbegeerte te behandelen werkt men uit dien biologischen achtergrond. De innerlijke levensactiviteit, het élan vital, heeft dus door
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de eeuwen heen gearbeid en naar de historie bewijst in den menschelijken geest een niet te weerspreken voortgang gebracht. In den
mensch heeft het leven zich zelf geopenbaard als bewust. Hij staat
tegenover zijn eigen werk en ziet dat werk als in een spiegel, speurt
de gangen des levens na, geeft dus zich zelf rekenschap, ja het
leven kent en gevoelt zich zelf in de bewuste menschheid en is dus
zich zelf bewust. In het licht der biologische conceptie is er in alle
dingen dus feitelijk maar één subject, één werkende activiteit. Daarom
is er slechts één bewustzijn, waarin het leven zich zelf kent, het
albewustzijn. Iedere persoonlijkheid is slechts een phase. De ziel heeft
geen zelfstandig bestaan. De individueele bewustheid is een bewustheid, gewerkt door het levensbewustzijn als een daad van scheppende
evolutie, zooals ook de plant als een phase des levens voortkomt.
De eene werkende en blijvende substantie is het leven. Dat leven
baant zich een weg tot de vrije handeling. Het zou een verkeerde
voorstelling zijn als men meende, dat het leven stil stond in zekere
soort. De soorten en vormen zijn slechts kanalen, waardoor de
strevende energie in verschillende en onbepaalbare richtingen voort
worstelt tot vrije actie van het zelfbewustzijn. De vorm van het leven,
een mensch b.v., is dus iets anders dan het leven zelf. Hij is er
om het leven. Hij is er als kanaal, als organisme, dat het leven zich
schept om zijn vrijheid te toonen. De zelfbewuste handeling is dus
einddoel van de levensenergie. In den strijd om daartoe te komen
ontmoet de energie de materie en arbeidt om een doortocht.
Is er nieuws in deze beschouwing? Neen. Het is de oude gedachte
der menschheid, die telkens weer herleeft. De religieuse wijsbegeerte
der Indiërs is op geen andere grondidee gebouwd. Wij merkten reeds
op, dat ook de wijsbegeerte van Hegel zijn historische beschouwing
stelt onder haar invloed. Onder verschillende namen en in verschillend
kleed beheerscht die idee de philosophie en de wetenschap van de
laatste eeuw. In den grond der zaak is het niet anders dan de intuitie,
die bij de natuurvolkeren reeds leeft, van het alles doordringende
leven, waaraan de mensch deel heeft en die in het animisme en
spiritisme dier volkeren aan den dag treedt. De Westersche menschheid leeft thans in die gedachte en de Oostersche wereld wordt zich
bewust een aanknoopingspunt daarin gevonden te hebben. De wijsgeer Tagore propageert niet anders. Hij ziet de geheele wereld als
een instrument door het albewustzijn als een klavier bespeeld om
zich zelf te openbaren en doorgang te geven tot den menschelijken
geest. Hij acht ook het zelfbewustzijn van den mensch een illusie en
-
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leert als de hoogste ethiek, dat de mensch zich van die illusie bevrijde
en zich bewust wete in Brahma. Ook voor hem is de wereidgeschiedenis een streven van Brahma door de vormen der vergankelijkheid
heen naar de perfectie. De onvolmaaktheid is slechts te overwinnen
in het Brahma-worden of liever in het bewustzijn van Brahma
te zijn. Wij stooten ook bij hem op dezelfde eindelooze worsteling
als in de moderne biologische conceptie ten onzent. Niemand kan
het einddoel van het élan vital voorstellen, eveneens blijft bij Tagore
de eeuwige stroom naar het volmaakte, terwijl hij de realiteit buiten
Je phase van het bewustzijn nimmer kan aantoonen.
Dat kan trouwens niet anders. De menschheid leeft van weinige
-gedachten. Brahma van Tagore, de substantie van Spinoza, de wereldgeest van Hegel, het' élan vital van Bergson, de God van het pantheïsme in het algemeen, 't zijn alle namen, die geschreven staan op
de voorstelling der intuitie, die grijpt naar het geheim van het alles
creëerende principe,. het centrum der wereld, de verborgen bron,
waaruit het leven voortvloeit. De uitwerking van die ééne intuitieve
conceptie moge bij den eerste dichterlijk zijn en den geest boeien,
bij Spinoza treffen door mathematische scherpte van constructie, bij
Hegel bewondering afdwingen wegens de kunstvolle creatie zijner
dialectiek en bij Bergson door den rijkdom van natuurphilosophische
kennis, de waarde wordt door ieder op zij ne wijze verhoogd en de
greep op de massa vaak door den vorm bepaald, in wezen is het
slechts de ééne algemeene nieuwsgierigheid naar het probleem des
levens: het groote geheim.
Uit wijsgeerig oogpunt heeft de grondbeschouwing voor, dat
in de energische beschouwing der biologie, het probleem der beweging is terug geschoven in het wezen der energie. Doch de gaping
#usschen stof en geest blijft. Onoverwinnelijk is de Grieksche voorstelling van een eeuwige stof naast een eeuwigen geest. In wezen is
geen der aangehaalde beschouwingen monistisch.
Gaan wij thans na welke gevolgen de biologische wereldbeschouwing heeft voor de levensconceptie en derhalve voor de ethiek. Daarmede naderen wij tegelijkertijd tot de paedagogie.
Het kan duidelijk zijn, . dat bij de biologische beschouwing het eenig
gewicht en belang des levens ligt in de orde van zijn, waarin wij
verkeeren. Geen perspectief kan toegestaan op een leven in een
geestelijke wereldorde, die boven de onze is verheven. Indien wij
ons in dit verband zouden willen wagen in de onbekende toekomst,
zouden wij geleid door de boven behandelde principia moeten
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denken aan een ontwikkeling van het menschheidsleven door verschillende orden heen, die door de worstelende en strevende wereldenergie in de volgende tijden zouden worden gecreëerd. Voor de
persoonlijkheid van den thans levenden mensch heeft echter zulk
een toekomst geen reëele waarde.
Doel en bestemming van het leven als zoodanig ligt in het zelfbewuste en vrije handelen, doel en bestemming van den individueelen
mensch gaan daarin op in zoover de individueele verschijning slechts
orgaan en kanaal des levens is. Uit metaphysisch oogpunt heeft
de mensch geen realiteit, uit physisch oogpunt is hij materie en
misschien nog wat, maar geen leven. Lichaam en ziel zijn vergankelijke creaties der scheppende energie. Het zielebewustzijn is dientengevolge iets vergankelijks en onwezenlijks, een illusie. Het is alleen
iets in zooverre het is albewustzijn en de strevende levensenergie
verstaat en volgt in den weg naar de vrije daad. De vrijheid bestaat
dus in de prijsgevang van het ik-bewustzijn als een wezenheid, dus
in het afsterven van het egoïsme. De drang naar zelfbehoud komt
dus op uit een verkeerde ethiek, noodra men ziet op het leven in
zijn evolutie. De ware drang tot zelfbehoud ligt in den drang naar
vrije handeling, dus werkt voor het individueele juist het tegengestelde : opoffering van het eigen ik, leven in breeder perspectief.
Zedelijk leven is leven in den geest der evolutie, dus de bevordering
van de evolutie in anderen en in de toekomst. Die evolutie behoort
te worden nagespeurd, een project van haar voortgang dient gemaakt
en volgens dit project behoort het leven zich te richten.
Practisch beduidt deze conceptie de heerschappij van den mensch
over de materie. Gelijk de levensenergie zich als ordenende kracht
voordoet in de dingen, zoo wordt haar werking gedacht in den
geestelijken arbeid van den mensch. In de welbewuste heerschappij
en ordening ligt des menschen bestemming voor den tijd van zijn
bestaan. 't Ligt derhalve in den weg, dat de hooger bewuste ziel
heerscht over de minder bewuste. De vrije daad zal dus alleen aan
hem komen, die meent de evolutie te verstaan. Voor de anderen
beduidt dit een despotisme van een geestelijke aristocratie, waaronder
zij hebben te bukken. Wil men dien weg niet in, dan is anarchie het
eenig gevolg. Slechts een consequent socialisme of een balstorig individualisme liggen bij deze conceptie voor de practijk des levens gereed.
Uit sociologisch oogpunt zal de keuze vallen op het socialisme,
zoolang men vasthoudt aan de biologische wereldbeschouwing.
De eenheidsstaat van het gansche geslacht is haar ideaal om alle
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krachten saam te binden en dienstbaar te maken aan de evolutie
der vrijheid. Haar opvoeding is staatsopvoeding en strekt haar
leiding uit over het gansche leven. Immers de waardeering van de
persoonlijkheid is slechts afhankelijk gemaakt van het geheel en in
relatie met de vitale ontwikkeling, die haar orgaan en kanaal stelt in
de individuen is de eisch gemotiveerd om de heerschappij te doen
gaan over alle phasen van de menschelijke ontwikkeling. Niet langer
zal de maatschappij eenensemble zijn van groepen en personen met
velerlei inzicht en meening. Dat alles is oud en verouderd. De
nieuwe maatschappij zal zich in één directie bewegen. De rechten
van het huisgezin vallen met die van de individuen. De individueele
mensch heeft slechts beteekenis in verband met het streven van het
leven naar volmaking, het huwelijk in verband met de progeneratie
als een creatieve daad van het leven, zoodat de zelfbewuste menschheid ook hier alle toevalligheid en onbewustheid laat varen en
werkt tot rasverbetering. Tot welke ingrijpende veranderingen in de
saamleving dit kan voeren behoeft niet te worden gezegd. De zorg
voor het kind begint reeds met de waakzaamheid over vader en
moeder. Tal van moeilijkheden zullen zich hier voordoen.
Aan wien behoort het kind? Natuurlijk aan de gemeenschap, die
de opvoeding leidt. De eisch van opvoeding laat zich denken. Niet
het persoonlijk belang wordt bevorderd. Ook hier wordt het toevallige
zoo mogelijk uitgeschakeld. Wat zal het kind bijdragen aan het
maatschappelijk leven en hoe zal het ten hoogste daaraan worden
dienstbaar gemaakt? -Hoe verkrijgt men een meer volmaakt geslacht
en de hoogst mogelijke ontplooiïng van den geest? Welke plaats in
het geheel der samenleving heeft de nieuweling te bezetten? Alle vragen,
die niet meer worden overgelaten aan velerlei omstandigheden, die
in een zeker milieu van het kind een en ander determineeren, doch
alle handeling dient overwogen voor de vierschaar van het zelfbewustzijn, dat de hoogste leiding heeft.
Het ligt voor de hand, dat zulk een paedagogie de hulp der
wetenschap inroept, als haar eenig en wettig middel van controle
en leiding. Doch hier wordt niet bedoeld wetenschap in classieken
zin. Ook de waardeering van de wetenschap onderging verandering
onder den invloed der heerschende beschouwing der dingen en moest
dit gedoogen, daar zij niet anders kon. Reeds in het voorafgaande is
gebleken, dat de mensch tegenover de macht der natuur als een
hulpbehoevende stond. Allengs heeft hij geleerd vele geheimenissen
te benaderen, te verklaren. Ook daarin stond de mensch niet direct
-
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op het plan van den huidigen tijd. Veel, dat aleer voor verklaring
gold, moest later voor beter worden ingeruild. Vooral de toepassing
van de experimenteele methode, die met de nieuwe geschiedenis in
zwang kwam heeft een machtigen vooruitgang bewerkt, met name
in de natuurwetenschappen. Het is haar niet gelukt het wezen der
dingen uit te vorschen, veeleer helt de wetenschap tot de conclusie,
dat zij het wezen niet zal ontdekken. Het ontgaat aan haar experiment en hoe dieper zij indringt inde wereld der verschijnselen, hoe
meer zij vindt aan vragen en problemen. Tengevolge hiervan moest
zij den arbeid onderling verdeelen en het onderling verband niet
alleen tusschen de faculteiten verliezen, maar zelfs tot binnen haar
grenzen ging de specialisatie door. Iedere vakgeleerde werkt in zijn
eigen laboratorium, dikmaals zonder dat hij zich op het gebied van
zijn naasten buur durft bewegen. De wetenschap verloor dus haar
universeel karakter en werd in haar afdeelingen controleur van het
onderhavig gebied. Hoe gaat het toe? Dat is haar vraag. Zij komt
tot verklaring der verschijnselen en toetst weer haar verklaring aan
de werkelijkheid, totdat deze zich onmogelijk bewijst. Zij werkt als
een kinematograaf, die de reproducties van de momentopnamen achter
elkander zet en door een mechaniek aan het oog doet voorbijgaan.
Het blijft alles mechanisch en gaat buiten het leven zelf om.
De wijsbegeerte echter kan niet berusten bij den arbeid der exacte
wetenschap, doch streeft krachtens haar wezen naar een allesomvattend weten. Zij tracht het geheel van den machtigen geestesarbeid
te overzien en te doorzien en wordt in verband met de voorafgaande
beschouwingen een zelfcontrole van den in alles vibreerenden geest
in aansluiting met de natuurwetenschap en de historie, doch zelfbewust en scheppend met het oog op de leiding van het proces.
De biologische - wereldbeschouwing vereenigt beide elementen op
vernuftige wijze en leidt zoowel het onderzoek om de conceptie,
die wijsgeerig tot stand kwam, te bevestigen, maar tracht ook het
leven in zijn verschillende relatiën te beheerschen met toepassing
der verkregen kennis.
De nieuwere paedagogie zal derhalve den arbeid der exacte wetenschap ten zeerste . behoeven. Ook zij zal haar benutten uit zuiver
pragmatisch oogpunt. Daarin ook ligt haar kracht. In de techniek is
de mensch groot. Daarin bewijst hij zijn heerschappij en gezag. Hij
dwingt de energie in de kanalen, welke hij voorschrijft om er van
gediend te worden. De techniek zou men dus kunnen beschouwen
als de voortzetting van de evolution creatrice, zoodat niet de levens-
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drang in onbewustheid zich een weg baant door de gestalten, maar
in den mensch welbewust haar heerschappij uitoefent over de materie.
De waardeering der wetenschappen wordt alzoo zuiver utilistisch
bepaald. Een wetenschap, die in dit opzicht niets oplevert wordt
naar de historie verwezen. Het ligt dus volkomen in de lijn van de
biologische conceptie, dat de techniek zich gaat toeleggen op het
lichamelijk en psychisch zijn van den mensch. Doch daartoe zal zij
beide onder haar controle moeten brengen. Geen wonder, dat het
probleem van het bewustzijns-leven dus in het licht wordt gesteld
en de psychologie naar de methode der natuurwetenschappen werd
bestudeerd. Indien men in de verborgen gangen des levens licht kan
ontsteken en controle oefenen, zal ook daar de toegepaste wetenschap
de zelfbewuste evolutie leiden in de gewenschte banen. Experimenteele en empirische psychologie, paedologie en psychotechniek zijn
derhalve de voornaamste hulpwetenschappen voor een biologische
opvoedkunde. Deze wetenschappen zullen ook in de verborgen
spelonken van het leven de vrijheidsvaan planten van den zelfbewusten mensch en de toevalligheid overwinnen.
Uit de gegeven schets blijkt, dat de gansche ontwikkeling naar
de vrijheid niet anders is dan een gang langs het pad der rede.
Voortdurend werd de scheppende phantasie van den mensch onder
de tucht gebracht van het logische, dat in de wereld heerscht. Aangenomen, dat ook de psychologie in het innerlijk verband de redelijke
ordening kon controleeren, aangenomen zelfs, dat zij opheldering kon
brengen over het biologisch probleem . van het onbewuste tot het
bewuste, zoo blijft de vraag welke redelijke grond hem zal voorthelpen in de toekomst. Thans ligt het gezag in de rede, die zich
zelf controleert. Zal dat zoo blijven, waarheen gaan wij dan? 't Zal
altijd een weg blijven van gissen en missen. Wij willen ons aan
geen bespiegeling wagen, doch wel vestigen wij er de aandacht op,
dat er nog factoren werkzaam zijn in het menschelijk geslacht, die
hier werden genegeerd. In de eerste plaats hebben wij het oog op
de religie en dan in aansluiting daarmede op de zede. In de autocratie der rede is geen plaats voor religie. Reeds, voor Hegel was
dit een overwonnen standpunt en de ontwikkeling van den tijd bevestigt dit ook. Het geestelijke echter achter de dingen creëert ook
de religie en zedewet. De bloote negatie is geen oplossing en de
rationaliseering van religie en zedelijkheid berooven die van hun
wezen. Trouwens de wijsbegeerte der religie wist de religie niet uit
het niet religieuse te verklaren en kwam tot de algemeenheid van
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het verschijnsel. Het blijkt ook, dat de religieuse reactie onzer dagen
het sociaal ideaal in religieus licht gaat beschouwen en de onbekende drijfkracht des levens aan de 'godsidee verbindt. Het religieus
grondgevoel grijpt onmiddellijk terug in de diepte van het leven zelf
en valt saam met de intuïtie van de scheppende evolutie in het
wereldbewustzijn. Langs religieusen en intuïtieven weg komt men terug
tot de eigenlijke levensbron. Daar poneert men het gezag. Wat de
rede er van grijpt blijft de buitenkant. Het religieus en redelijk bewustzijn blijven afhankelijk van dat geheimzinnige leven. Alleen het
eerste erkent het gezag Gods, dat zich uitspreekt in de levenswet
en het laatste stelt het gezag der rede. Het gezag is ook hier als
overal een *zaak van erkennen en gehoorzamen, maar deze erkenning
is van principieele beteekenis voor de wereld- en levensbeschouwing
van den mensch.
Wij willen thans den invloed der ontwikkelde principiën vervolgen
op het terrein van opvoeding en onderwijs.
Dr. J. S.

(Wordt vervolgd).

UIT DE KLASSE.
't Jwig Weibliche".
Gearmd komen ze 't lokaal binnen, de twee onafscheidelijken :
Evelientje en Greetje. Ze wonen naast elkander in de laan, en zitten
naast elkander in de bank en zóó ontwijfelbaar zeker is de vriendschap,
dat ze zelfs gelijk gekleed gaan : kort blauw jurkje met op 't sluitende
jakje eerrk rood geborduurd bloemenmedaillon.
„Hij is er nog niet, Greet", zegt Evelien. „Nee, jammer hé?" „O,
maar hij zal wel gauw komen", stelt Evelien gerust; Evelien is altijd
optimistisch in haar schoolwerk ook. Nu schitteren haar oogen
ondeugend, want ze denkt aan de grap, die gebeuren gaat. „Eenig
zal 't wezen."
In 't kleine poosje voor twee uur, dat de kinderen zonder toezicht
in 't lokaal mogen zijn, om „alvast wat te wennen aan de schoollucht", hebben de twee op de voorste bank het geweldig druk met
mekaar. Voor niets en niemand hebben ze oor of oog. 't Blonde
en 't bruine hoofdje bukken zich naar elkaar toe, tot bijna onder het
tafelblad, want daar, onder de bank, daar hebben ze het geheim; de
grap voor Kees. Een appel is het, waarin verraderlijk een handje
zout verstopt is. „Nou Greet, als-ie daarin bijt, dat zal hem smaken."
„Nou", glundert Greetje.
Als Kées nu maar kwam!
Onverwacht valt hij in zijn bank neer, aan den anderen kant van
't tusschenpad ; luidruchtige Kees, die vaak geplaagd wordt door de
meisjés, maar die ze toch allemaal de baas is in rekenen en aardrijkskunde, ja, en in gedrag ook — meestal.
„Daar is-ie", stoot Greetje aan. „O ja", en met een gezichtje, dat
straalt van de pret-die-komen-gaat, keert Evelien zich naar hem toe.
„Kees, wil je een appel ?" „Jawel," zegt Kees, berekenend, dat hij dien
misschien nog net verorberen kan, vóór de juffrouw binnenkomt, en,
àls de juffrouw 't laatste hapje zag, nou, dan was 't nóg niet erg.
„Hier dan"; en met grootmoedig gebaar reikt Evelientje den appel
over, een groote, roode bellefleur. Achter haar knettert zachtjes Greetje
van 't lachen. De trouwhartige oogen van Kees kijken een beetje
verbaasd naar 't groote cadeau. Om zoo'n appel zoo maar weg te
geven, nóu, ze waren goed op hem." „D'r zit een snee in," zegt hij
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wantrouwend. 0 wee ! o wee ! Greetje krijgt een kleur van schrik.
„Ja hoor," gaat Evelien er luchtigjes over heen, „dat heeft mijn moeder
gedaan; die wou hem eerst meekoken."
Dan is 't natuurlijk in orde — volkomen in orde.
Kees draait den appel nog eens om en om, zoekend naar 't beste
plaatsje om de tanden in te zetten, en neemt eindelijk zijn eersten
gulzigen hap — vlak bij de snee. De twee plaaggeesten trappelen
in haar bank van ingehouden pret. Greetje verfrommelt haar zakdoekje tot een klein kreukel-balletje, en Evelien loert met haar bruine
kabouteroogjes gespannen naar Kees. „Nu komt het."
Arme Kees. Hij hapt, ja, maar even gauw is de hap ook weer uit
den mond, en hij sputtert en proest om dat akelige weg te krijgen;
met zijn zakdoek veegt hij tong en lippen af. „Tjakkes bah" ; half
kwaad, en half vereerd, kijkt hij naar de twee die hem tot haar mikpunt
gekozen hebben. „Akelige meiden." En die twee lachen, lachen met
hooge gil-uithaaltjes, tot ze er vuurrood van zien. Dit, o, dit maakt
een heele week van worteltrekken en oppervlakte-berekeningen goed.
En terwijl Kees vlug, beschaamd, den verraderlijken appel in de prullemand gaat gooien, spreken ze af, om 't nóg eens te doen; mórgen,
met een ander. En Evelien, nog stralend, draait zich om in de bank,
en kijkt de jongensrij af, om haar slachtoffer te kiezen. „Loekie, Oreet !"
En Greetje echo't: „ja, Loekie."
MARGARETHA A. M. BOLDINGH.

GEZAG EN VRIJHEID IN ONDERWIJS
EN OPVOEDING.

Taak.
Het kan niet worden ontkend, dat de taak der opvoeding door de
nieuwere paedagogie gesteld een grootsche is. Zij bedoelt de gansche
menschheid en de toekomst. Niet wat is in het belang van het kind,
maar wat is in het belang van de menschheid is de eerste vraag.
Bevorder de ontplooiïng van de menschheid en uw kind vindt de
voorwaarden van bestaan en geluk. Over dien geluksstaat spreken
wij hier nog niet, doch enkel over ' het doel, dat het eerst wordt
geboden. De opvoeder heeft tot taak het kind te kennen als modus
van het zelfbewuste leven. Hij heeft derhalve behoefte aan een analyse
van de ziel. Naar de technische regelen zal hij die kinderziel hebben
te vormen, opdat zij de meest geschikte gestalte verkrijge tot geluk
van anderen en zich zelf. Hij zal hebben uit te maken, waartoe de`
nieuweling het meest geschikt is in de saamleving, opdat de plaats
voldoet aan het grootst mogelijke welzijn van allen. Derhalve heeft
hij die bekwaamheden en kundigheden te ontwikkelen en bij te
brengen, die noodig zijn. Ook de nieuwe maatschappij, die op technische wijze in elkander wordt gesmeed zal niet uit louter wijsgeeren,
sociologen of biologen bestaan, doch de pluriformiteit van het leven
zal zich ook daar handhaven en de nieuwe cultuur zal evenzeer
velerlei ambt en beroep meebrengen. Beroepsvorming past wellicht
het best in het kader. Algemeene ontwikkeling zal daarom minder
eisch worden en beperkt kunnen worden tot den eisch van het leven
buiten het eigenlijk beroep. Zal het onderwijs naar dien regel meer
individueel moeten zijn, voorzoover het niet bepaald hoofdelijk is,
lijkt een specialiseering van het vakonderwijs voor de hand liggend,
waar degenen, die eenzelfde vakopleiding noodig hebben of eenzelfde
voorbereiding behoeven, kunnen worden vereenigd.
Afgezien van het onderwijs zal de opvoeding een meer technisch
karakter dragen, daar zij aan het gezin zal worden onttrokken. Wij
kunnen ons moeilijk verdiepen in overgangstoestanden, die daartoe
leiden en willen ons nog minder overgeven aan een utopie. Doch
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dit kan worden gezegd, dat de paedagogie ook voor de bepaling
van de verzorging des lichaams een wetenschappelijke leiding zal
instellen, waarbij de hulp der medische en anatomische kennis zal
worden ingeroepen. Bij de nieuwere opvoeding zal het lichamelijke
niet minder zorg verwekken dan het psychische.
Wat algemeene psychische vorming aangaat, valt bij de tegenwoordige psychische wetenschap nog zeer weinig van de taak der
paedagogie _te zeggen. De nieuwere psychologie stelde wel veel
problemen, doch was niet rijk aan oplossingen. Van meer belang
is het te weten, hoe men zal handelen met de opvoeding van verstand, wil en gevoel om met de oudere opvoedkunde te spreken.
Die zielefuncties mogen in de toekomst anders worden gedefinieerd,
doch naar het wezen zullen zij - wellicht blijven fungeeren in denzelfden zin.
Hier zijn wij verplicht naar normen te vragen. Men wil toch het
hoogste geluk bevorderen. Doch welke voorstellingen hangen daaraan?
Voor de rede kunnen wij zulks bepalen. Men brenge het kind naar
de vrijheid. De zelfbewustheid is het hoogste geluk. Daarmede is
dan practisch bedoeld het inleven in de boven beschreven wereldbeschouwing. Daaraan zal echter een zekere realiteit moeten verbonden zijn. Het kan niet louter theorie wezen. Die vrije geest zal
zich willig onderwerpen aan het gezag van dien geest, indien hij
bovenstaande wereldbeschouwing van harte is toegedaan, m. a. w.
wanneer de psychotechniek dat zal kunnen uitwerken. Hij zal dus een
juiste waardeering van zich zelf moeten hebben in zijn vergankelijk
bestaan en zich voegen naar het gezag, dat hem een plaats aanwijst.
Practisch zal dus de opvoeding deze termen in verband brengen en
tot overeenstemming trachten te geraken. Voor het egoïsme zal dit vaak
doodend zijn, indien de techniek van het leven anders gebiedt dan de
persoonlijke wil. Uit zedelijk oogpunt zal derhalve de paedagoog op
zelfverloochening moeten werken in den zin van Tagore. Dat eischt
aan de andere zijde een tegenwicht van persoonlijk genot om het
onuitroeibaar egoïsme te bevredigen. Men kan het zelfbewustzijn van
den persoonlijken mensch ten slotte niet wegredeneeren. Kunst en
sport kunnen hier helpen. Ook de ontwikkeling van het kunstgevoel
zal tot de taak" van den opvoeder behooren.
De e esthetiek zal trouwens in de nieuwere paedagogie een voorname rol spelen, opdat de openbaring van het vitale grondmoment
des te beter worde verstaan. Ook in de kunstontwikkeling heeft de
moderne wereldbeschouwing een taak en een machtig wapen. Denken
-
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wij aan den invloed van de nieuwere litteratuur, die de ontwikkelde
denkbeelden gretig heeft verspreid, welke niet minder gretig werden
opgenomen.
Wat de religie aangaat, het dunkt ons, dat de moderne paedagogie.
ook van haar vorming niet wordt ontslagen. Het zou consequent
liggen op de lijn van het vrijheidsideaal en het gezag der rede, doch
de natuur van den mensch laat zich niet verkrachten. Reeds thans
dwingt de occulte wetenschap tot meerdere belangstelling. Men ving
aan op het terrein . van het spiritisme wetenschappelijk onderzoek
in te stellen. Als vanzelf spreekt het, dat men hier denkt aan een
terrein, laat mij zeggen in het verlengde van het physische leven.
Dat ligt in den aard der heerschende beschouwing. Indien ook daar
de - rede gaat heerschen, zal dat terrein voor de religieuse behoefte
geen toevlucht meer verschaffen. Doch ook zonder te letten op de
zucht tot het occulte in onzen tijd, blijkt de religie zich te openbaren
ook in hen, die zich in het algemeen met de conceptie der evolutie
vereenigen. Wij wijzen op het Buddhisme, dat in de geschriftenvan
Tagore zich aandient in verband met het sociaal ideaal van een
toekomststaat, die de volkeren der wereld omsluit. Tagore zelf ziet nog
een verschil tusschen de Westersche biologische wereldbeschouwing
en de zijne. Hij merkt op, dat het Westen eenzijdig ziet op het
worden. Inderdaad is dit bij velen het geval. Hij daarentegen houdt
vast aan het in wezen reeds Brahma zijn. Dit is niet los van de
religieuse intuitie, die een rustpunt noodig heeft en hij stelt dit ook
in Brahma. Toch is ook in onze Westersche beschouwing dat moment
aanwezig. Het ligt in de intuitie van den onbekenden wereldgrond.
Steeds ontmoeten wij de gedachte van een uit den wereldgeest
opkomende rede. Is dan de rede het bewuste, dan is toch weer de
geest de eigenlijke substantie der rede. Hegel zelf maakt de opmerking,
dat de. Spinozistische substantie de grond van den geest is. Er is
dus hier een tweeheid van substantie en geest, of rede en geest op
te merken. Ten slotte blijft er een afgrond van het wezen der dingen
voor het mensch elijk . kennen liggen. Daarop zal steeds het religieus
moment zich richten. Steeds brengt de religie een eigen wereld van
voorstellingen mede. Ook die zal ordening behoeven. De mensch zal
zich zelf stellen tot een God.
Ook de religieuse vorming zal een plaats in de nieuwere paedagogie
moeten innemen.
Reeds bij Tagore worden religie, zedélijk ideaal en kunst in één
verband gegrepen. In een technische structuur als in de moderne
-
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-
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opvoeding schijnt op te komen, zal veel, dat door de Christelijke
religie op grond van de zedewet wordt verboden, uit redelijk beleid
onmogelijk worden gemaakt. Wij denken aan het sexueele misdrijf,
dat op ontzettende wijze toeneemt en ook uit hoofde van rasverbetering in de nieuwere opvoeding om de aandacht vraagt en onder
redelijke tucht zal worden gesteld. Het redelijke zal echter maatstaf
worden van het zedelijke en dit dus van zijn eigen karakter berooven.

Leerstof.
Omtrent de leerstof kunnen wij onmogelijk afdalen in bijzonderheden. Onder het algemeen gedeelte zal niet kunnen ontbreken het
onderwijs in de sociologie, waarbij de leidende beginselen zullen
moeten worden ingeprent en daarmede in verband ook de sociale
ethiek en religie. Een paedagogie, die uiteraard sterk tendentieus is
zal zich op een vak als historie hebben te bedenken en evenzeer op
theologische en philosophische studie. Plato besnoeide eveneens de
Homerische gedichten voor zijn staatspaedagogie. Wis- en natuurkunde daarentegen zullen een hoofdaandeel verkrijgen overeenkomstig
den naturalistischen grondslag van de heerschende conceptie en niet
minder in verband met de technische vorming, die voor de practijk
hoofdschotel zal zijn.
Het voortgezet onderwijs zal zich veel meer op beroepsvorming
dan cultuurvorming toeleggen en dit zal de leerstof op de vakschool
bepalen.
In verband met de ontwikkeling van het kunstgevoel zal muziek,
zang, poëzie en spel op het programma niet ontbreken. In de school
van Tagore nemen deze vakken een breede plaats in.
-

Methode.
De methode van het onderwijs schijnt wel ingrijpende veranderingen
te wachten op gezag der psychologie. Ook op dit terrein werd sedert
jaren reeds de empirische methode toegepast. Zelfs vond ook hier
het experiment een weg. Het is niet noodig op de studie der psychologie hier verder in te gaan. De empirische psychologie moge een
meer opzettelijk karakter dragen, doch door alle tijden heen werd
deze practisch beoefend en ook toegepast. Dat ligt in den aard van
het sociale leven zelf. Immers het getuigschrift aan een dienstbode
uitgereikt berust op een zekere empirische kennis. Ook de vraagen reactiemethode, die men opzettelijk aanwendt, wordt in de praktijk
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gevolgd. , De bankier, die zijn sollicitant ontvangt, doet niet anders.
Die sollicitant is echter geen lijdelijk object bij dat bezoek en de
bankier bepaalt zijn oordeel naar eigen zieleleven. Dit wijst op bezwaren, die het psychologisch experiment in den weg staan en
onderscheiden van dat op het gebied der natuurkunde. Het dieper
zielsleven zal steeds ontgaan aan het experiment. Het is geen physisch
object. Met betrekking tot de kinderziel worden deze bezwaren nog
grooter. Toch willen wij hiermede niet veroordeelen een opzettelijk
empirisch onderzoek, dat practisch alom reeds werd toegepast. Een
voornaam stuk zal voor de opvoeding blijven in de kennis van de
kinderziel: de neiging en ontvankelijkheid voor zekere leervakken,
de leeftijdperioden, waarin die ontvankelijkheid grooter of kleiner is
en die het meest bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van godsdienstig, zedelijk en aesthetisch gevoel. Verder zal het van belang
zijn de invloeden te bespeuren, die uitgaan van klimaat, landstreek,
stand in de maatschappij, de physieke gesteldheid van het kind
mede in verband met erfelijkheid en familieverwantschap.
Wij mogen in dit alles niet verwachten, dat het opzettelijk onderzoek veel aan den dag zal brengen, dat niet zonder dat reeds werd
aangenomen, doch het opzettelijke van het onderzoek heeft op zich
zelf al waarde, wijl men daardoor ook rekening zal houden met
bepaalde gegevens en daaraan veelal verbonden gevolgen. Het opzettelijk onderzoek leidt tot opzettelijke toepassing. Münsterberg spreekt
zelfs van een psychotechniek. Deze naam bewijst reeds, dat hij zich
een psychisch mechanisme denkt, dat als in de physische techniek
kan worden geconstrueerd naar een model. Munsterberg zou als
psycholoog dus naar een zekere wereldbeschouwing, waarin alles
mechanisch wordt geacht te verloopen, het doel stellen en dat ook
technisch willen bereiken. Brengen we ons nu het zoo straks omschreven project van de sociale ontwikkeling in herinnering, dan zal
het duidelijk zijn dat hier een zeer ingewikkelde taak voor den
paedagoog gereed ligt. Immers zal het zeer gecompliceerde leven verschillende eischen stellen aan verschillende groepen van personen,
die tot hun bekwaamheid naar de regelen van de psycho-techniek
moeten worden gevormd.
Doch niet alleen zal dit van den paedagoog een groote kennis en zorg
verlangen, ook zij, die niet als vakpaedagoog, maar als leidsman of principaal zijn gesteld, zullen die techniek der ziel hebben te bezigen.
Alleen de onderstelling van zulk een psychotechnische methode
bewijst reeds, hoezeer die op een idealisme is gebouwd. Immers
-
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zal die niet een illusie blijken, dan moet de biologische wereldbeschouwing de ware zijn. Het gansche leven is een physische en
psychische mechaniek. Voorts nog wordt stilzwijgend aanvaard, dat
de psychologie in staat is alle problemen op te lossen. Voorloopig
zijn wij aan dat punt nog niet. De methode gaat bovendien stilzwijgend van de onderstelling uit, dat de ontwikkeling der ziel geen
grenzen heeft en rekent te weinig met den persoonlijken aanleg. Zij
voert tot een eenzijdigheid, diejuist tegengesteld is aan een opvoeding,
die zoo weinig mogelijk opvoedt, om het kind individueel zelfstandig
te doen ontwikkelen, zooals die wordt voorgesteld door Ellen Key e.a.
Indien echter de empirische psychologie tot betrouwbare resultaten
zal zijn gekomen b.v. in de leer van typen en temperamenten, die
een bepaalde classificatie ook practisch zouden wettigen, dan ligt
het in de lijn der toegepaste psychologie de klassen in te richten
naar de typen en bepaalde methoden van behandeling aan te wenden,
die daarbij passen.
Nog verder gaat de differentieele psychologie ten opzichte van de
individualiteit in de z.g. psychographie, de wetenschap, die zich
speciaal bezighoudt met de kenmerken van de individueele psyche.
Deze wetenschap is vooral van belang in verband met het sociale
doel der opvoeding om aan ieder de plaats te wijzen in het maatschappelijk wezen, die naar den eisch der persoonlijkheid wordt gevraagd. De zorg, die op dit terrein van den opvoeder zal worden
geëischt, is niet gering. De individualiteit zal gekend moeten worden
uit haar eigen openbaringen en vraagt dus _ voortdurend toezicht op
en aanteekening van alles om de gegevens te verzamelen, die het
zielbeeld vaststellen. Ook het opstellen van het psychogram is een
werk dat naar vaste methode behoort te geschieden. Verschillende
moeilijkheden rijzen onmiddellijk voor den geest. le. Zal de onderwijzer den tijd kunnen vinden om dat alles aan te teekenen? 2e.
Zal hij bekwaam zijn om dezen psychologischen arbeid te verrichten
en te verwerken? 3e. Zal het psychogram inderdaad een vasten grondslag leveren voor de ontwikkeling van het kind, of zullen latere
perioden in het leven een gansch andere openbaring geven? Wij
komen dus tot een geheel andere organisatie, indien deze weg gevolgd
wordt, die ten slotte weer tot de psycho-techniek voert.

Organisatie.
Uit het voorafgaande is reeds gebleken, dat de nieuwere opvoeding
geheel in de lijn van de ontwikkeling der sociaal-democratie ligt. De
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school is niet meer de hulp der ouders, behoort ook niet aan deouders, maar de opvoeding wordt staatszaak, wijl alle, goederen,
ook de geestelijke gaven van de jonge burgers, behooren aan de
gemeenschap. Doel zal zijn een ieder te ontwikkelen naar de gaven,
die hij bezit en op de plaats te brengen, waar hij behoort, zonder
onderscheid van stand of rang. Het ligt voor de hand, dat ook over
de physieke gesteldheid het schooltoezicht en de schoolzorg zal gaan,
zooals dat beginsel reeds uitkomt in schoolvoeding -kleeding en
-baden. Over de veelgenoemde en geroemde eenheidsschool kunnen
wij gevoegelijk zwijgen als in strijd met de beginselen ook van de
nieuwere paedagogie. Het streven naar zulk een school komt trouwens
op uit een geest, die niet rekent met de gegevens der psychologie
en praktijk, en in strijd is met de natuur van den mensch zelf. De
nieuwere opvoeding stelt den dringenden eisch van differentiatie. Zooals
wij opmerkten zal die hebben uit te gaan van temperament en-aanleg
op grond van de psychografische gegevens en voorts naar de aangewezen vakopleiding. Deze differentiatie zal echter zulk een zorg vereischen, dat zij moeilijk aan het particulier initiatief zal kunnen
worden overgelaten en een geheel daarop gerichte organisatie eischt.
Voorts zal zoodanig ingericht onderwijs op hooge kosten komen, die
voor velen niet te dragen zouden zijn.
Reeds bij de leerstof hadden wij gelegenheid om op te merken, hoe
de nieuwere opvoeding niet alleen het recht van ieder vak kan laten
spreken. Niet de eigen vormende waarde van de leerstof geeft den
doorslag bij het opmaken van het programma, maar de eisch van
het maatschappelijk mechanisme zal beslissen. Wat heeft de leerling,
de maatschappij in de toekomst aan het geleerde. De vakopleiding
zal dus het hoofdaandeel van de leerstof aanduiden.
De wijze, waarop die wordt eigen gemaakt aan den leerling, zal
reeds daardoor de school stempelen tot werkschool, schoon de leerschool nimmer kan verdwijnen. Een corps van psychologen zal noodig
zijn om het onderzoek naar bekwaamheid en overleg in te stellen,
zoodat naast de schoolartsen het instituut van psychologen wordt
gesteld. Een ambtenarij zal mede in verband met hun gegevens bepalen,
welke school en welk vak aan iederen leerling zal worden aangewezen. Dat dit alles geen loutere utopie is kan men besluiten uit
het feit, dat reeds in onze dagen bureaux van advies in zake onderwijs en vakopleiding of beroepskeuze werkzaam zijn en een aanvang
werd gemaakt met een onderzoek en behandeling naar psychologische regelen. Dit alles behoeft slechts wettige regeling en ver-
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plichting om ons een stap nader te brengen tot een algemeene praktijk.
Dat dit nog niet zoover is, kunnen wij slechts toejuichen. Bovendien
zou . het wettig gezag eerst in handen moeten zijn van de drijvers
van zulk een staatsideaal, waarin langs den weg der hier ontwikkelde
beginselen verwezenlijking werd gezocht. In zulk een staat zou
ongetwijfeld de staatsopvoeding spoedig tot een stelsel worden verheven in naam van een vrijheid, die den meesten zou blijken tyrannie
te wezen van de zelfbewuste rede.

c. Christelijke paedagogie.
Ondanks de groote bezwaren, die wij uit principieel oogpunt tegen
de heerschende wereldbeschouwing moeten aanvoeren op grond van
de beginselen, waardoor zij wordt gedragen, is er niet weinig, dat wij
ook in het belang van onze Christelijke jeugd en niet minder voor
de toekomst van het evangelie des Kruises hebben ter harte te nemen.
Immers op kerkelijk terrein heerscht een verwarring en verdeeldheid,
die niet kan worden goed gepraat met de leer van de pluriformiteit
der Kerk, ook al is deze op zich zelf een feit en gegrond in de
schepping Gods. Wij, .Gereformeerden, hebben een goeden naam te
handhaven en zullen wij de kracht des geloofs kunnen toonen, zoo
wordt het van ons gevraagd een vergelijking met de wijsbegeerte aan
te durven. Gelijk de oude kerk door de kracht van _ den Gekruiste
overwon over een wereld van Heidenen en daarbij de vrucht van
hun geestelijken arbeid inoogstte, zal ook dit moment der geschiedenis
tegenover de moderne wereld zich herhalen, indien nog een nieuwe
opbloei van de Christelijke cultuur voor het Westen is beschikt.
Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat wij op Christelijken
bodem de biologische wereldbeschouwing niet kunnen aanvaarden,
evenmin als haar wijsgeerige consequentie van de souvereiniteit van
den mensch. Het is overbekend, hoe de positieve Christelijke conceptie uitgaat van Gods absolute souvereiniteit. Dat is het fundament
van de positieve Christelijke theologie en philosophie. Daarin staan
wij op het punt van gezag en vrijheid diametraal tegenover het
rationalisme, dat zich aandient. Anderzijds mag nimmer worden
vergeten, welke groote beteekenis ook in Gereformeerden kring
wordt gehecht aan de gave des verstands, zonder hier tot intellectualisme te mogen vervallen, dat zou voeren tot dood dogmatisme.
Toch zijn er enkele punten in de biologische wereldbeschouwing
onzer dagen, die vragen om nadere beschouwing. Het bleek ons, dat
de moderne wijsbegeerte uitgaat van de intuitie van het Bene leven,
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dat zich in de materie roert. Dat leven, dat niet te grijpen is en zich
overal openbaart, de levende activiteit of zoo men wil energie in alle
dingen. In de religieuse wijsbegeerte van Tagore wordt het vereenzelvigd met Brahma doch op de vraag of wij nu inderdaad Brahma
zijn, of Brahma een eigen wezenheid is, een eigen bewustzijn heeft,
blijft Tagore het besliste antwoord schuldig. Ook in de wijsbegeerte
van Bergson ontglipt ons telkens het moment des levens en ook daar
gluurt telkens weer de conceptie door, dat wij toch wel iets zijn,
misschien wel, al is het voor een oogenblik, het leven zelf, dan weer
komt het voor als waren wij lichaam en ziel slechts de stroohu.ls en
de flesch, die den wijn bevat, maar toch niet de wijn zelf.
Wij mogen in dit bestek niet uitvoeriger op deze zaak ingaan, doch
kunnen niet nalaten er op te wijzen, dat wij in de leer der goddelijke Voorzienigheid enkele aanrakingspunten bezitten. Ook wij speuren
naar schriftuurlijke onderrichting in het rijke leven der schepping
Gods alomtegenwoordige kracht en goddelijkheid. Toch zullen wij
het niet grijpen, maar belijden, dat wij menschen zijn en geen God.
Een ander punt treffen wij aan in de onderstelling, dat wij een
en hetzelfde leven deelen met de gansche natuur. De biologische
beschouwing stelt zich een voortgaande evolutie van de lagere tot
de hoogere levensvormen voor. Ook daarin schuilt een waarheid, die
wij naar de H. Schrift hebben te ontdekken. Wij lezen toch, dat de
aarde op Gods bevel planten en kruiden en levende zielen voortbracht en ook de mensch is naar het lichamelijke aan de aarde verwant. Dat wijst ons toch onweerlegbaar op een essentiëele relatie
tot de aarde, die het zoeken der wetenschap in zooverre rechtvaardigt,
schoon steeds het wonder der creatie ook voor de wetenschap blijft
omsluierd: Dat de wetenschap der menschen dus bepaald blijft bij
het leven van deze essentie is geen wonder, evenmin, dat .zij blijft
staan voor de klove van het bewuste leven, aangezien de Schrift
leert, dat dit niet voortkwam uit de aarde, maar door goddelijke
inblazing in den eersten mensch. De Schrift leert ons dus hier een
belangrijke onderscheiding, die van het hoogste gewicht is voor de
Christelijke psychologie en verbiedt een ontwikkeling aan te nemen
van het onbewuste tot het bewuste leven. Ook het -ontstaan der
soorten door evolutie komt ons voor met een Christelijke conceptie
niet vereenigbaar te zijn.
Ten slotte nog een opmerking. De bewuste, denkende mensch zoekt
wel het bewuste uit het onbewuste te verklaren, doch steeds weer
onderstelt hij een logische ordening der dingen en een streven naar
-
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een doel in het proces der dingen. Ook de wetenschap is slechts
mogelijk door de logische orde en de logische structuur van zijn
geest. Alles ligt in de rede, zoo luidt zijn grondstelling. Zoo bevreemdt het niet, dat de rede gezag erlangt, ook al verzetten wij ons
tegen het gezag der menschelijke rede in den zin van haar souvereiniteit. Doch de Schrift deelt ons mede, dat alle dingen door den
Logos d. i. het Woord zijn gemaakt. Ook wij gelooven aan de ordening
der Rede, doch niet doelende op een immanente energie, die in den
mensch tot zelfbewustzijn komt, doch wij aanbidden de hoogste Rede
in het heilige wezen Gods, die alle dingen stiert naar Zijn wil en den
mensch als redelijk en zedelijk wezen schiep naar Zijn beeld, opdat
hij er iets van zoude verstaan en Hem dienen. Dus erkent ook de
positieve Christelijke wereldbeschouwing het gezag der Hoogste Rede,
als openbaring van Gods souvereinen wil en de waarachtige vroomheid
knielt in het stof voor Zijn aanbiddelijke majesteit.
Bij het licht der H. Schrift wordt het cultuurproces, dat wij in
het voorafgaande hebben geteekend, gezien als een proces van verzondiging, waarvan het diepste wezen is uitgedrukt in de begeerte,
die reeds in het Paradijs werd uitgesproken, om als God te zijn.
Tegenover de ontplooiïng van het beeld Gods, waarbij alle gaven,
aan den mensch geschonken, ware hij in den staat der rechtheid
staande gebleven, in het menschelijk geslacht zouden zijn ontloken
om de heerlijkheid van den 'Schepper als in een reinen spiegel
te doen aanschouwen, staat de moeizame arbeid van den gevallen
beelddrager Gods, die rusteloos streeft om een koninkrijk van volmaaktheid op te richten. Het feit der zonde gaf aan de geschiedenis
der menschheid een richting, die behoudens de Goddelijke genadewerking, krachtens de hooge bestemming des menschen noodwendig
tot een welbewuste anti-goddelijke wereldmacht zou ontwikkelen,
zooals dit steeds duidelijker aan den dag treedt in de verschijnselen
van • onzen tijd. De H. Schrift teekent ons dan ook, hoe in de rijpheid ten oordeel de massa door den wereldgeest bezield zich zal
onderwerpen aan den machtigsten der menschen, den anti-christ, om
hem als God in zijn tempel te eeren. In hem culmineert het streven
van den souvereinen mensch. De gemeente van Christus verwacht
echter in de wederkomst des Heeren ook de eeuwige beslissing van
den strijd die de eeuwen bewoog, als Hij in Zijn oordeelen zal recht
doen om de souvereine gerechtigheid Gods, een einde makende aan
de heerschappij der zonde om in de vernieuwing der dingen Zijn onbeweeglijk Koninkrijk te vestigen, waarin allen en alles den Vader
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zullen onderworpen zijn. In de grootste crisis, die de historie der
menschheid zal zien, ligt de eeuwige oplossing. Wij kunnen ons niet
aan bespiegelingen overgeven, of de huidige verwarring ons aan den
drempel van het einde heeft gebracht, doch zeker is voor het Christelijk bewustzijn, dat dezelfde factoren, die tot de eindelijke crisis
voeren zich in onzen tijd duidelijk afteekenen.
Daarom heeft . de Christen-paedagoog te letten op de teekenen der
tijden en critisch te staan tegenover den eisch der nieuwere opvoeding.
Daartoe zal hij Christen moeten zijn en de gave der onderscheiding
bezitten door die geestelijke verlichting des harten, die de Schriften
opent en den heiligen wil Gods openbaart. Zoodra de mensch
opziet naar den God der Schriften, leert hij God en zichzelf kennen
en blikt in een wereld van gerechtigheid, die voor hem gesloten is
vanwege zijn val. Hij ontdekt de doodelijke werking der zonde in de
wereld buiten zichzelf, maar ook in zijn binnenste; den strijd in de
wereld vindt hij terug in de kleine wereld des harten. Ook daar gaat
het om de souvereiniteit Gods of die van het eigen ik. Wanneer het
eeuwigheidslicht opgaat over de ziel, wordt het duidelijk, dat zij in
relatie staat met een persoonlijken God met wien zij eeuwig van
doen heeft. Zij kan geen vrede vinden in een illusie, als was zij een
verdwijnende golf in den stroom van een voortgaande creatie, doch
de persoonlijkheid ontwaakt bij het besef van zonde en schuld en
roept om verzoening en vrede. Eerst wanneer die geestelijke waarachtigheid wordt geboren, wordt de beteekenis van het Kruis verstaan en de noodwendigheid van een wedergeboorte gezien. De
ware vrijheid ligt niet in de redelijke macht van den mensch, maar
in de gerechtigheid, die voor God kan verschijnen. Vrij is de Christus
en vrij zijn die allen, die van Christus zijn. In het vleeschgeworden
Woord, de openbaring der hoogste Rede Gods, ligt de oplossing van
het wereldraadsel.
Het zal duidelijk zijn, dat de Christelijke theologie staat op hooger
plan. De parallel valt in het oog. De wijsgeer kent een scheppende
rede, die dus het hoogste gezag heeft en in den mensch zelf zich
een bewustzijn schenkt, waarin hij als scheppende rede zijn vrijheid
vindt. De Christen-theoloog kent ook een scheppende Rede, met het
hoogste gezag bekleed, den Zone Gods, die hemel en aarde regeert
en de Schriften getuigen van Zijn volk, ze zullen met Hem zitten
op Zijn troon. Dat is de Christelijke Vrijheid.
Het ligt voor de hand, dat de Christelijke paedagogie zich heeft
te richten naar het bevel van het hoogste gezag en daarmede onge-
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twijfeld dient in den weg door God bepaald. Zij zal dus de rechten
van het gezin en het huwelijk nimmer prijs geven. Integendeel, de
ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding der kinderen.
Daarom bepalen zij de hulpmiddelen in opvoeding en onderwijs,
waarvan zij gediend willen wezen. Vrij om advies te vragen bij wien
zij meenen dat te moeten en te kunnen doen, blijven zij zelf verantwoordelijk voor de toepassing en zullen nooit zich kunnen doen
knechten door een onredelijk gezag van staat of maatschappij.
Op goddelijk bevel zijn ze gehouden het Woord Gods ook ten
grondslag der opvoeding ' te leggen. Dat Woord mede te deelen en
het gezag en den eerbied daarvoor te kweeken.
Ingevolge daarvan zal zij het kind er op wijzen, dat het zwaartepunt des levens niet ligt in den strijd om den ideaalstaat hierbeneden,
doch in de heerlijkheid van het Koninkrijk Gods. Dat ook het practische
leven op aarde niet mag worden veronachtzaamd, behoeft niet te
worden gezegd. Evenmin, dat de ordeningen voor dit leven gesteld,
behooren te worden ingeprent overeenkomstig de Christelijke ethiek.
Vaste lijnen geeft de schriftuurlijke psychologie in de leer der
schepping en in die van den zondeval en de wedergeboorte, die bij
alle onderwijs dienen te worden vastgehouden. Wat de verstandelijke
gaven betreft, de waardeering van deze als gaven Gods, brengt den
eisch mede, die te kweeken en te ontplooien. De geschiedenis van
ons eigen volk leert, dat het schoolwezen, ondanks alle gebreken,
die daaraan hingen, ook in de tijden vaor de Fransche revolutie
een vergelijking met het buitenland roemrijk kon doorstaan. Het
positieve Christendom kwam steeds op voor de geestelijke verlichting
van den mensch en eischt die krachtens zijn wezen evenzeer als het
die dientengevolge ontwikkelt. Naast de religieuse strekking van het
Christelijk onderwijs, zal dus de taak in dit leven niet worden veronachtzaamd en de opleiding tot de goddelijke roeping van het kind
nauwkeurig worden verzorgd. Daarbij zal de vrucht der wetenschap en
techniek worden gebruikt, waar dit niet strijdig is met Gods gezag.
Immers ook de wetenschap is een gave Gods. Ontdaan van de subjectieve beschouwingen, die niet overeenkomen met de Christelijke
principiën, heeft zij groote waarde en dient ook te worden gebruikt.
Voor de gewone leermiddelen en methodologie is dit duidelijk, doch
over die veranderingen, die konden volgen uit de empirische en
experimenteele psychologie dient nog een en ander opgemerkt.
Wij' meenen goede gronden te hebben om aan een hooge vlucht
van de psychologische techniek te twijfelen. Zoolang de ziel nog een
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geheim blijft voor den onderzoeker, zal die nog weinig aan resultaat
boeken. Doch voor de experimenteele zielkunde zijn groote bezwaren
aan onze zijde. Wij achten het althans in sommige gevallen ongeoorloofd bij , een mensch prikkels op te wekken langs instrumenteelen
weg. Overigens kan het nimmer bezwaar hebben om de gegevens
der psychologie, zooals die omtrent perioden van ontvankelijkheid
b. v. van godsdienst, ethiek, aesthetica enz. wel te overwegen en
methoden, die . zich bewezen hebben als vruchtdragend over te nemen.
Hetzelfde geldt voor -de organisatie der school en de opleiding van
personeel en wat verder tot het. schoolwezen zelf behoort.
Doch steeds op deze ,groote voorwaarde, het Christelijk onderwijs
worde niet dienstbaar gemaakt aan de verwezenlijking van eenig
gezag buiten dat van God en Zijn Woord. Geen Staatsidealisme of
wijsgeerig-sociologisch betoog, dat _ strijdig is met de beginselen van
de religie der Schriften. De vrijheid worde niet geofferd aan de
tyrannie der rede, doch worde met hand en tand verdedigd om den
wil van de Souvereiniteit Gods. Mogen ook in deze de mannen van
de praedestinatie zich betoonen de mannen van de daad om de
kinderen des volks niet te wijden aan de luchtspiegelingen van
een Koninkrijk Gods op aarde, waar de rede regeert, maar hen te
leiden tot den levenden Christus en Zijne onvergankelijke héerlijkheid. Daarbij zullen zij niet nalaten de vruchten van vorschen en
zoeken aan te wenden, indien zulks op principiëele gronden niet
verboden is, doch bovenal zal de arbeid van het Christelijk onderwijs
den zegen hebben te wachten van geestelijke waarachtigheid.
Dr J. SEVERIJN.

OPVOEDING TOT AANDACHTSCONCENTRATIE.
III.
Daar de spontane opmerkzaamheid de zuiverste bestaansopenbaring
is van wat den grondslag van het karakter uitmaakt en ons de frivolen,
de banalen, de bekrompenen, maar ook de ernstigen, de trouwhartigen
doet kennen, en de kunstmatige opmerkzaamheid alleen wordt gewekt
door de fondamenteele tendenzen opzettelijk te prikkelen, is volgens
Ribot dus de allereerste eisch voor wie tot aandachtsconcentratie wil
opvoeden, dat hij met het karakter van zijn discipelen vertrouwd zij,
om bij den eenen dezen, bij den anderen dien hefboom in werking
te stellen. Een tweede eisch is, dat hij rekening houde met hun
ontwikkelingsstadium. In de eerste periode van zijn leven is het kind
enkel tot spontane bestaansopenbaring in staat. Eerst vestigt het zijne
opmerkzaamheid op wat schittert, wat zich opdringt, op het einde
der derde maand, volgens Preyer, begint het zijn aandacht te wijden
aan minder opvallende dingen; in de vijfde maand verschijnt in
impulsieven vorm de wil, die als remming, als niet-willen eerst in
de tiende maand optreedt. En met dezen negatieven wil hebben wij
bij de aandachtsconcentratie te maken, die, volgens Ribot, in een
tegenhouden bestaat van een voorstelling, iets, dat ingaat tegen de
natuur, en dus inspanning vereischt. Spontane en kunstmatige belangstelling vormen dus ook hierin een tegenstelling, dat de sterkte der
eerste af hangt van de kracht der als motief werkende affecten, dat
de intensiteit van de laatste evenredig moet zijn met de grootte van
den tegenstand, die overwonnen moet worden. In dit laatste geval
nu hangt alles dus af van de wilsenergie, van iets dus, dat niet enkel
door het potentieele karakter bepaald wordt, maar bij normale kinderen
ook door eigenschappen, die ze zich verworven hebben.
In de kleuterperiode wil Ribot, dat een beroep zal worden gedaan
op de primaire gevoelens: nieuwsgierigheid — de eetlust der intelligentie — hoop op belooning, vrees voor straf, egoïsme. In de stabiliteitsjaren moeten gevoelens van secundaire formatie als prikkels
dienst doen: eigenliefde, eerzucht, plichtsbesef. Daarna eerst kan men
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op de macht der gewoonte gaan bouwen, het eenige motief, dat
duurzaamheid heeft. Geen actueele oorzaken werken dan meer, maar
de opgehoopte uit vroegere dagen kunnen zóó sterk worden, dat ze
in kracht de prikkels der natuurlijke opmerkzaamheid nabijkomen.
Dat stadium, waarbij het verkeeren in een bepaald milieu, het aannemen van een bepaalde houding, het aangebroken zijn van een
bepaald uur voor aandachtsconcentratie voldoende zijn, wordt echter
niet door allen bereikt. Er zijn er, bij wie de willekeurige belangstelling maar zelden wordt verkregen en dan nog intermitteerend,
niet duurzaam. In al deze gevallen is echter hoogstens nog sprake
van een indirecten wil. Zoodra de motieven wegvallen, verdwijnt de
energie, die men versterkt meende te hebben. Milieu-verandering, dat
bewijst de demoralisatie der kruisvaarders, het leven van menig
Europeaan in de tropen, de mentaliteit van de naar onze steden
verhuisde dorpelingen, is vaak reeds voldoende, om hen willoos te
maken. Meer dan indirecten wil verkrijgt men ook niet door navolging,
al meent Tarde, dat met de wet der imitatie de geschiedenis der
menschheid zoo goed als zonder rest kan worden verklaard. „Moraal
en religie van het gros van de menschen ontleenden ze aan de omgeving,
waarin zij zijn opgegroeid; valt deze weg, dan houden zij er geen
schijntje meestal van over." Wat „men" zegt, wat „men" doet, was
hun tot wet. Zoo ook spanden zij zich in, zoolang zij vertoefden in
een kring; waar „men" zich inspande. Een wil, echter afhankelijk
van tijd, van plaats, van omgeving, van stemming, is toch eigenlijk
geen wil. Daarmee is niet gezegd, dat waardeloos is, wat men langs
dien weg verkreeg. Daar zijn naturen, bij wie iets blijvenders wel
nooit is te bereiken, die een bepaald milieu, een constanten prikkel,
een aansporend voorbéeld niet kunnen missen, die nooit zullen komen
tot een directen wil. Voor hen is verderfelijk, wat voor anderen zeer
heilzaam is!: iets aan hen zelf over te laten, hen op eigen voeten te
doen staan.
Ribot wijst nog op een punt, voor de opvoeding tot aandachtsconcentratie van beteekenis. Zoolang de opmerkzaamheid niet tot
gewoonte is geworden, moet men de prikkels : eigenliefde, hoop op
belooning enz. niet wegnemen, als men niet wil, dat, wat bereikt werd,
weer instorten zal. Iedere onderbreking van de gewenning maakt
waardeloos alles, wat haar vooraf Is gegaan.
Men zal mij wel toe willen toegeven, dat de krachten, die Ribot
in beweging wil brengen, om de opmerkzaamheid te verkrijgen,
uit moreel oogpunt allesbehalve onberispelijk zijn. Ik begrijp, dat hij
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als phraseologie de verzekering verwerpt, dat de aandachtsconcentratie
uitsluitend onderworpen is aan de hooge souvereiniteit van ons ik,
dat wij haar kunnen roepen en ze is er, haar kunnen bevelen, te
werken, waar en wanneer en zoolang wij maar willen, en ze gehoorzaamt terstond. Maar volgt daaruit. nu, dat alles moet worden verklaard
uit the struggle for life ? Is dan alles te herleiden tot brutaal egoïsme?
De oervolken behoeven toch niet tot de uitvinders van ongeveer alles
gemaakt te worden ! Dat een schrale bodem, gebrek aan wild, een
mislukte oogst, een roofzieke nabuur een volksstam tot kunstmatige
opmerkzaamheid - konden brengen, moge waar zijn, maar het bewijs
zal toch nog geleverd moeten worden, dat wij ons analoge vermogen
van de holbewoners hebben geërfd of als geboortegift hebben
ontvangen van voorouders, die in de toppen der hooge boomen hun
hut hadden gebouwd.
Sikorski zoekt den oorsprong der aandachtsconcentratie wat dichter
bij huis. Hij wijst op de primordiale beteekenis, die het spel daarvoor heeft. Meer dan iets leert dat opletten. En dat altijd op zijn
qui vive zijn is het eenige niet ! Helmholtz is de eerste niet, die
verband heeft gelegd tusschen Engelsche energie en de sport in Oxford
en Cambridge. Prof. Lampe uit Hamburg is niet zoo onvoorwaardelijk
overtuigd van de waarde van het. spel voor de concentratie der aandacht. Hij vreest, dat het in de hand zal werken het phantaseerend
aanschouwen, terwijl . zoo noodig is, dat de jeugd zich aan analytisch
en synthetisch aanschouwen gewent.
De gevoelswaarde van voorstellingen zal wel op andere wijze verhoogd kunnen worden dan door ze met een boterham, een baantje,
een eerbewijs in verband te brengen. Als aandachtsconcentratie niet
verkregen zou kunnen. worden dan door een speculatie op egoïsme
of ijdelheid, zou men recht hebben te vragen, of ze niet te duur is
betaald? „Wie physiek gezond is", zegt Herbart, „voelt zijn lichaam
niet", zoo is ook voor geestelijke gezondheid het noodig, dat men
van zijn „ik" zich niet altijd klaar bewust zij.
Er zijn echter ongetwijfeld onschuldiger middelen. Nieuwheid van leerstof, frischheid. van behandeling staan dan in het eerste gelid. Meumann
en Oscar Jä'ger hebben er terecht op gewezen, van hoe weinig psychologisch inzicht het: „Ga steeds uit van het bekende" getuigenis aflegt,
dat de phantasie vleugellam slaat, de opmerkzaamheid doodt en door
de analogie-werking, die in de jeugdjaren altijd actief is, aan het
nieuwe juist ontneemt, waarin het van het oude verschilt. Aan den
concentrischen leergang geve men het heilige kruis dus maar mee.
-

273
in. .D-uitschland heeft men dien in 1901 reeds buiten-de schooldeur gezet.
Een scherp contrast en een paradox kunnen ook wonderen doen.
Verder moet ieder leermiddel worden gebruikt, dat niet schadelijk werkt. Het zwarte bord en het witte krijt zijn niet tot alles
in staat. Voor elk vak zal de karakteristieke methode gekozen moeten
worden. Wie als de oude rationalisten, die het „amen" aan het slot
van. een preek door „quod est demonstrandum" hadden kunnen vervangen, zijn Bijbelsch onderwijs niet anders dan de rekenkunde
behandelt, vergrijpt zich aan kinderhoofd en kinderhart beide. Dan
moet het verband worden getoond, waarin de eene stof tot de andere
staat en haar veelzijdig gebruik. Een verhaal uit de Schrift moet zóó
worden gegeven, dat daaruit niet alleen zijn beteekenis blijkt voor
de komst van Gods Rijk, maar ook die voor het geestelijk leven van
mensch en van menschheid. Ook moet er rekening worden gehouden
met individualiteit en sexe en leeftijd der kinderen. Bij kleuters
is het: „Wat is dat?" van de empirische belangstelling al voldoende,
om hun opmerkzaamheid te boeien, en zij zijn nog bezig, om bezig te
-zijn. Deze kleine wereldveroveraars, al zijn ze dan ook oogenbliks.kinderen, zijn voor de inspanning, door aandachtsconcentratie geëischt,
nog niet bang. Al spoedig komt echter in den tijd, dien Rousseau
„1'áge de l'enfant fait" heeft genoemd, de speculatieve belangstelling
met haar „Hoe en Waarom ?" De vragers met een kluitje in het riet
te sturen, is voor de opmerkzaamheid moordend. En wijl in die
periode de • arbeidsvreugde reeds aan het afnemen is, moet in het
resultaat, dat verkregen zal worden, een surrogaat worden gezocht
en kellooze arbeid worden vermeden. Tusschen zijn 7de en zijn
10de levensjaar vraagt een kind naar de practische waarde der dingen;
de logische belangstelling verschijnt niet vóór het 16de levensjaar.
Wie die verwacht in de lagere. school, wacht dus vergeefs. En
het tijdvak, waarin men op stabiliteit in de aandachtsconcentratie
mag rekenen, treedt, als ze bereikt wordt, niet in, dan aan het einde
van de stabiliteitsperiode. Wie daarmee geen rekening houdt, bezorgt
aan kinderen een fiasco en mislukkingen zijn voor de karaktervorming, en dus, daar "Charakter ist Wollen auf Gerund des Nichtwollens", ook voor de wilssterking en eveneens voor de opvoeding
tot aandachtsconcentratie fataal. Niet ten onrechte heeft Herbart de
moedeloosheid ,,die Schwindsucht des Charakters" genoemd. De
mensch is nu eenmaal teleologisch aangelegd, het ,,Waartoe?" is hem
even vertrouwd als het „Waarom?" maar het Excelsior verstomt spoedig
op de lippen van wie geen enkelen top ooit bereikt. Dat ze slagen,
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is voor velen een voorwaarde voor wilssterking en al is ze de uitnemendste niet, er zijn karakters voor wie het betrekkelijk goede beter
is dan het supérieure, dat hun maar zelden wat zegt.
De gevoelstoon behoeft niet steeds aangenaam te zijn. Het besef,
dat de kennis, die men als grondig aanmerkte, nog heel wat leemten
vertoont, kan ook aansporing tot opmerkzaamheid zijn. Prof. Lampe
wil de schoolfilm gebruiken, om de kinderen zelf te laten zien, hoe
gebrekkig door onvoldoende aandachtsconcentratie hun waarneming
nog is. Dat maakt men weinig begaafden echter niet duidelijk. Voor
wie niet inzien, hoe onbegrijpelijk zelfs het eenvoudigste is, is alles
glashelder. De socratische ironie, die tot de erkentenis brengt, dat
niet weten, wie het weten, of gelijk Paulus zegt, dat wie meenen te
kennen, nog niet gekend hebben, gelijk men behoort te kennen, richt
bij de oppervlakkigheid maar heel weinig uit.
De gevoelstoon kan ook intellectueel zijn van aard. Helderheid en
eenvoud van voorstelling missen maar zelden hun bekoring, terwijl
breedsprakige, quasi diepzinnige geleerdigheid de kinderen afschrikt.
Het moet ons, als Rickert zegt, er vooral om te doen zijn, de gegeven werkelijkheid te reduceeren tot wat ze karakteristieks heeft,
als men dat kenmerkende dan maar niet zoekt in het begrip, dat
immers alle gevoelswaarde mist.
De veel misbruikte apperceptie -- nu genomen in Herbartiaanschen
zin; bij Wundt is alle appercepieeren een willen komt bij de
aandachtsconcentratie nu eens wel wezenlijk te pas. Waarnemen met
den inhoud van het bewustzijn en het waargenomene inlijven bij wat
men geestelijk reeds bezit, is ook een bevrediging, die als impuls
werken kan. Noodig zal verder zijn, dat de indirecte wil tot een
directen worde. Alle inwerking door belooning of straf, belofte of
of vermaning, vleierij of afschrikking, waarbij — het gebrande katje
mijdt het vuur de resultaten der onaangename tuchtmiddelen meestal
merkbaarder zijn, dan van die, welke met een lustgevoel zijn verbonden,
heeft maar tijdelijk succes, vormt wil, die, gebonden aan tijd, plaats,
omgeving, stemming enz., aan iets, dat buiten ons is, toch eigenlijk
maar Ersatz is. „Echte opmerkzaamheid", merkte Jean Paul dan ook
op, preek je er niet in en sla je er niet in." Daarom is het
gewenscht, ten minste in de hoogere klassen, nu en dan gelegenheid
tot vrijen arbeid te geven, opdat de leerlingen er zich aan gewennen,
ook bij het uitblijven van de schooldiscipline met haar lof en haar
blaam, haar menschenvrees en haar menschenbehagen, zich in te
spannen, eerst uit arbeidsvreugde en later, op hooger plan, onder

275
invloed van innerlijke motieven, die der vrijheid: uit ongehoorzaamheid, uit plichtsbesef, om der consciëntie-wil.
Versterking van den directen wil is noodig om nog een andere
reden dan deze, dat de indirecte zoo vaak non-actief wordt, als de
voorstelling uit het blikpunt van het bewustzijn verdwijnt, die,
associatief met hem verbonden, hem diende tot prikkel. Wat is het
eudaemonisme anders dan het appelleeren op den indirecten wil?
Stelen is slecht, omdat het iemand in de gevangenis brengt, alcoholmisbruik verkeerd, omdat het iemands leven verkort, onzedelijkheid
afkeurenswaardig, omdat ze onhygiënisch is, eerlijkheid aan te bevelen,
omdat ze op den duur het profijtelijkst blijkt, niet te stijf op zijn stuk
blijven staan een deugd, omdat men er in de wereld het verst mee
komt.. Zoo wordt het #goede gedaan, omdat het nuttig, het kwade
gelaten, omdat het schadelijk is.
Hoe lang reeds is er door ethici op gewezen, dat ware religie
„amor dei filialis" en niet „amor dei servilis" moet zijn, maar het
woord van dien Zuidhollandschen boer, die me eens zei: „Als er
geen hel was, was ik niet vroom", wijst er wel op, dat men van
een paardenmiddel als vreesaanjaging spoediger resultaten verwacht
dan van inwerken op den directen wil, door beseffen wakker te
roepen, die Von Hartmann de constitutieve elementen van ware
vroomheid genoemd heeft: „de deemoed tegenover den Oneindige,
de vreeze Giods, die het beginsel der religieuze wijsheid is, het vurig
verlangen van het hart naar God en Zijn bezit, het geloovig vertrouwen op en de zelfverloochenende overgave der geheele persoonlijkheid aan Hem, de smart van het schuldbesef en van het berouw,
de vertwijfeling van het van God vervreemde en gescheiden hart,
het ervaren van de door God geschonken verlossing, als een waarachtige verlossing, het doorleven van de diepste verschrikking en
en van de bevrijdende verheffing des aangezichts, de zaligheid der
verzoening, de gloed van het boven de aarde zich verheffend gebed
en de inwendige sabbathsstilte van den vrede met God." Het groot
aantal apostaten van richtingen, die_ van meening zijn, dat vrees voor
de hel iemand tot een Christen zal maken, had moeten doen inzien,
dat men van het negatieve niet moet verwachten, wat alleen het
positieve ons kan schenken. Betwijfeld mag dus worden, dat het
mogelijk zal blijken, door den gevoelstoon der voorstellingen een
toestand als dien van monoïdeïsme, die zoo moeielijk te bestendigen
is, blijvend te maken. Dat zou alleen dan kunnen, als men de affecten,
waaruit de spontane belangstelling ontspringt, in dienst der kunst-
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matige, van de door de opvoeding gewilde, kon stellen. De waarheid
hiervan blijkt wel daaruit, dat wat zoo terloops medegedeeld wordt,
de deelneming der kinderen meestal ' veel sterker wekt, dan wat
methodisch op zijn paaschbest is uitgedost. De ziel grijpt met kracht
aan wat haar niet nadert met een aangekondigd: „Du solist:" Aan
dat opwekken der natuurlijke gevoelens zijn echter bezwaren verbonden. Zonder als Lombroso te beweren, dat de ziel van het kind
die van den misdadiger is, zonder zelfs als een axioma te aanvaarden,
wat Paulhan, Dietrich Vorwerk en anderen verzekeren, dat de psyche
onzer kleuters niet die van de primitieve volken overeenkomt, de
bewegende krachten dragen in de jeugd toch wel een sterk egocentrisch karakter. Van het derde tot het zevende levensjaar is de belangstelling over het algemeen zeer subjectief. Al is het waar, dat men
een boom moet beoordeelen naar de vruchten, die hij draagt, en niet
naar de modder, waar zijn wortels het-voedsel uit opzuigen, de genesis
van den wil, die de voluntaristische theorieën over de opmerkzaamheid aanvaarden, acht ik wel wezenlijk een bezwaar. Als een rivier
bij haar oorsprong al vervuild is, wordt ze niet helder, tenzij ze zich
zuivert in een meer. En zulk een reinigingsbekken houdt de psychologie er niet op na, voor zoover mij bekend is.
Perez meent, dat de wil allengs uit impulsieve bewegingen, sensumotorische processen en hereditaire instincten ontstaat, die, nadat ze
dikwijls en op velerlei wijzen zich hebben vertoond en nadat het
waarnemings- en het voorstellingsvermogen zich hebben ontwikkeld,
onder den invloed der opmerkzaamheid komen -en bewust, overlegd,
willekeurig worden. Ook in zijn negatieven vorm, als remming dus,
de wijze, waarop hij bij de aandachtsconcentratie optreedt, zou hij
oorspronkelijk iets onbewusts, werktuiglijks, onwillekeurigs zijn en
eerst door de samentrekking van het bewustzijn het karakter verkrijgen, dat hij bij de doelstelling heeft. Ook William James beschouwt
de willekeurige -bewegingen als secundaire functies, terwijl de reflectorische en instinctieve primair zijn. „Er moeten uit de Trieb-periode
voorstellingen in de herinnering zijn achtergebleven van de bewegingen, die mogelijk zijn, zal er wezenlijk van wilsleven sprake
kunnen zijn. De wil ontstaat door de opmerkzaamheid, die het physische
in het psychische transformeert." Opmerkzaamheid zou' dus de oorsprong
zijn van den zich bewust geworden wil. Maar is opmerkzaamheid geen
resultaat van het willen? „Het is de wil", schrijft Prof. Bavinck, „die
tot opmerkzaamheid leidt." „Door den wil heeft de mensch macht
over zijn kenvermogen, over de gewaarwording, de waarneming, de
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voorstelling, de herinnering, de verbeelding, het denken ; brengt hij
deze tot werkzaamheid of rust, richt hij ze op een bepaald voorwerp
of trekt ze daarvan terug." De wil ontstaat niet door de bewustwording, hij werkt de eenheid in het bewuste. Hij is niet het product
der transformatie van het stoffelijke in het geestelijke, maar oorzaak,
dat dat stoffelijke symbool van het geestelijke wordt. Er is geen
aandachtsconcentratie zonder inspanning van het ik, dat de impulsieve,
de instinctieve neigingen aan zich onderwerpt, al gebruikt het de
herinnering aan de bewegingen, waarin ze tot uiting kwamen. Den
oorsprong van den wil op te sporen zou neerkomen op het zoeken
naar de genesis des levens. "Waarom", mag men met Wundt vragen,
„is het toch zoo onwetenschappelijk, een oorspronkelijken wil aan te
nemen ?" Omdat een onbewuste wil een contradictio in adjecto is?
Is onbewust leven dan ook geen leven? Waarom acht Munsterberg
het ongeoorloofd, „een met bijzonderen aanleg en eigen ontwikkeling
voorzien bewustzijn te onderstellen, dat, aan geen physische voorwaarden gebonden, op een physische hersenmassa in zou kunnen.
werken en kiezend en vergelijkend, verbindend en scheidend, versterkend of verzwakkend op den bewustzijnsinhoud invloed zou
kunnen oefenen"? Als Napoleons wil, van de grijze substantie in den
schedel zijner soldaten toch zeker onafhankelijk, op hun doen en hun
laten inwerken kon, waarom zou. die dan, „nicht physisch bedingt",
in het gebied van zijn eigen voorstellingen niet handelend op kunnen
treden ? Men moest nu toch in gaan zien, dat met uitspraken als deze : „de
wil ontwikkelt zich allengs uit spierbewegingen", men wel erg middeleeuwsch wordt, toen menschen ook allengs in ezels veranderden. Al
is Prof. Baumann overtuigd, „dat men in de practijk van de opzettelijke opmerkzaamheid een overdreven voorstelling heeft, alsof zij de
tooverkracht ware, welke een niet aanwezigen wil schept, of een
.zwakken wil kracht verleent'', hij schrijft toch op dezelfde bladzijde
de woorden : Jeils zur indirecter Herbeiführung eines Willens, teils
zur Verstârkung eines directen Willens dient die vorsâtzliche Aufinerksamkeit'', waaronder hij dan verstaat: „het richten der beweeglijke
krachten van den geest
hiermee bedoelende „de energie der
zenuwen, die daarbij gebruikt wordt"
op een bepaald object met
tijdelijke uitsluiting van andere" ! Voor wat meer logica zou men wat
physiologie vermoedelijk graag willen missen. Zoo'n theorie verklaart
ten slotte niets. Zegt ze ons, van waar bij het kleine kind de nieuwsgierigheid komt, die chronische honger naar het onbekende, door
ontwikkeling van het verstand overgaande in kennisdorst, waarom het,
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tegen zijn vlindernatuur in, zijn aandacht zoo lang op hetzelfde gevestigd kan houden. Zonder dat zijn belangstelling ook maar één oogenblik verflauwt, wil het aan de dingen hun geheimen ontlokken.
Honderdmaal achtereen wordt - hetzelfde gedaan, totdat de experimentator er wel alles van meent te weten en het is pardoes met alle
belangstelling gedaan ! Leg dat met physiologie maar eens uit. Als
de jeugd onze lagere school gaat bezoeken, is de onderzoeker in
haar zeer vaak al ter ziele. • De belangstelling moet kunstmatig worden
gewekt en voor zooverre er in de stabiliteitsperiode nog spontane
bestaat, verklaart ons leerplan die voor contrabande. Wie toch zich
door deze laat leiden, stuurt het nooit of te nimmer tot eenig diploma,
wordt maar een mensch, die vrucht draagt naar zijnen aard. En nu
begint de misere voor den onderwijzer, maar niet minder voor den
leerling. „Want je kent de natuur van een ding niet dwingen", zegt
Hildebrands Barend. „Je kent het wel dwingen, maar as je een ding
dwingt, dat nou eigenlijk niet gedwongen kan worden, wat heb je
dan ? Dan plaag je je zelve". „Dan plaag je bovenal een ander",
zegt de opvoeder der toekomst, die ingezien heeft, dat differentieering
eisch is voor wie psychische energie niet ongebruikt willen laten,
en dat het een vruchteloos pogen moet heeten een huismusch den
nachtegalenslag te leeren.
Is daarmee nu alles gezegd ? Ook het kind moet leeren, geleid te
worden, waarheen het niet wil. Het kan noodig zijn, dat men ingaat
tegen wat door de natuur is gegeven, dat om te kunnen winnen,
men iets prijs dient te geven, dat iets moet worden gedaan, dat men
liever zou laten. Is dat noodig, niet ter wille van den waan van een
dag, de dwaasheid van een eeuw, maar omdat de ziel van het kind
anders schade zou Iijden, dan zij de opvoeder onverbiddelijk als
een chirurg. Wie als geboortegift niet het vermogen ontving, zijn
geest uit de verwarring der indrukken terug te roepen tot inkeer in
zich zelf, zijn gedachten te verzamelen en ze als een convergeerenden
bundel op één punt te richten, moet door gewenning en oefening zich
die kunst zoeken eigen te maken.
De opvoeder kan zijn discipelen daarbij behulpzaam zijn op meer
dan één wijze. Vooreerst preventief, door te verwijderen alles, wat
afleidt, zoolang ze niet geleerd hebben, pal te staan tegenover de
kleinste verlokking zelfs van hunne aandacht. Maar de resultaten van
preventieve maatregelen zijn de echte toch niet. 't Is niemand geraden,
te veel te vertrouwen op de eerlijkheid van wie twintig jaar lang
zich nooit aan eens anders goed heeft vergrepen, omdat hij al dien
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tijd achter de tralies doorbracht. Positief, kan men blijvender uitkomsten verkrijgen. Allersterkst werkt misschien het zelf leven in de
dingen. Door zijn eigen, maar in toom gehouden enthusiasme, moet
een onderwijzer enthusiasme wekken. De snaren, die hij in, het hart
zijner leerlingen wil doen trillen, moet hij eerst doen trillen in eigen
ziel. En dan moet hij eens voor altijd gaan breken met wat men
tegenwoordig beperking der leerstof noemt en die hierop neerkomt,
dat de jeugd op afgekloven botjes onthaald wordt. Juist het detail
is • het interessante, houdt de aandacht geboeid. Ons mondjesmaatonderwijs, dat als zoolleer zoo taai en als woestijnzand zoo dor zijn
kan, staat de aandachtsconcentratie zoo vaak in den weg. Wat worden
er nog kiezelsteentjes gestrooid door wie graankorrels meenden te
zaaien. Natuurlijk is het een lasteraar, die het zegt. Maar laat ieder
eens onderzoek doen naar den geestelijken groei. van zijn kinderen,
die meent, dat de voedingswaarde van wat hij hun voorzet aan alle
eischen voldoet van de spiritueele eubiotiek. Als een moeder ziet,
dat haar kleine van rijstewater niet floreert, gaat _ze tot' kindermeel
over; het is haar niet om het rijstewater, maar om de gezondheid van
haar baby te doen. Als het met de eene leerstof niet gaat, laten we
het dan met de andere probeeren, het is toch niet om de leerstof te
- doen, maar om den geestelijken groei. Er is in de wereld zielebrood
genoeg, meer dan men in het uitvoerigst leerplan kan bergen. 't Is
zoo noodig, dat we zulk voedsel gaan kiezen, dat de kinderen eraan gewennen, er met hart en ziel bij te zijn, dat ze intensief werken`
zich tot gewoonte gaan maken.
Ik verwacht echter niet alles van gewijzigde leerstof. Men kan
onderwijs geven, dat, ik zeg niet wat de methode, maar ,wat het
kiemkrachtige der leerstof aangaat, aan de hoogste eischen voldoet
en toch zitten er gezichten vóór h, waarop het : „Wat kan het me
schelen ?" zoo duidelijk staat te lezen, dat een voor uw eigenliefde
meer streelende interpretatie onmogelijk is. Van het allerinteressantste
trekken ze zich geen ziertje zelfs aan.
„Wat hè je der an ?" ligt als op hun lippen bestorven. Met ze
voor abnormaal te verklaren, zijn we er niet af, ook niet, als we zoo
voorlijk al zijn met op hun psychogram hen onder de apathici in te
deelen. We *beweren immers paedagogische specialiteiten te zijn en
-roepen, als we ziek zijn, ook niet de hulp van een medicus in, die,
na de diagnose te hebben gesteld, gewoon is, zijn patiënten aan hun
lot over te laten. En daar staan we voor het vraagstuk der wilssterking en geen enkele methodiek kwam daarvoor bij Wolters, noch
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Ykema uit. Zullen we het schuiven op de wandplaten, de landkaarten, het leesboek en op alles, wat in rust is in school ? Het stilstaande
beeld, met zijn analytische aanschouwing, versuft immers de geesten!
Ons onderwijs past zich niet aan bij den bewegingsaandrang der
kinderen. Was de -schatkist niet zoo leeg, men zou zeggen, draai
dan een film eens af in de klas, misschien maakt het synthetisch
aanschouwen van het bewegende beeld onze apathici wel mobiel.
Ondanks de in onderwijskringen niet ongewone overdrijving zit er
waarheid in de opmerking, dat er te weinig actie in de school is,
om voor sommige typen de opvoeding tot aandachtsconcentratie
niet op een fiasco te doen uitloopen. Wat vliegt, wat kruipt trekt
veel meer de aandacht, dan wat onbeweeglijk is.
Inwendige kwalen geneest men echter niet met middelen voor uitwendig gebruik. Prof. Baumann zegt wel: „Geisteskraft ist durch
Nervenkraft bedingt", maar zeggen en bewijzen zijn er twee ! Ik
wil wel gelooven, wat Löwenthal verzekert, dat in Engeland door de
invoering der penny-schoolkeukens intelligentie en energie zelfs van
verwaarloosde kinderen 45-60 0/ zijn verbeterd, maar dat meerdere
verstand en die versterkte wil kwamen niet uit die boterhammen
voort ; die keukens namen weg, wat de aandachtsconcentratie belemmerde : het weeïge gevoel van wie honger hadden.
Met zulke materialistische maatregelen, wier resultaten voor een
propaganda dienst moeten doen, waarbij - het welzijn der kinderen
vaak zeer secundair is, brengt men de oplossing van het probleem
der aandachtsconcentratie dan ook geen voetstap vooruit. Men zoeke
die niet als Pfluger, volgens wien „die höchste Leistungsfáhigheit nur
möglich ist bei reichstem Eiweissumsatz", bij voorkeur in de maag,
waar men ze nimmer zal vinden, maar in de intensiteit van den
wil en dus in de sterkte van het karakter daaraan evenredig. Herbarts
overtuiging: „Eben weil der Mann mehr kórperliche Kraft besitzt, hat
er auch durchschnittlich mehr Charakter als das Weib" is wel een
beetje al te zeer heer-der-schepping-overschatting. Tusschen den
omvang van kuiten of de gezwollenheid van den biceps en geestelijken
adeldom bestaat, naar ik meen, nog geen constante verhouding. De
weinige waardeering, die de tegenwoordige jeugd voor zich inspannen heeft zelfs in Amerika vonden van 2500 schoolkinderen maar
5 ijver een deugd maken het verkrijgen van een solutie zeker niet
gemakkelijk, maar stellig hoognoodig. Aan formeele wilseigenschappen als : nauwgezetheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef,
consequentie, energie is er in de wereld geen overproductie. En ik
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vrees, dat Zillers Gesinnungsstoff en Försters Jugendlehre den voorraad niet veel grooter zullen maken.
Men heeft allerlei wegen ingeslagen, om tot wilsvorming te komen, den
intellectualistischen weg, door Herbart bewandeld, die alles van inzicht
verwachtte, den emotioneelen weg, waarop, door suggestie, voorbeeld,
lof, blaam, vermaning, men op de gevoelens inwerkt. Niet enkel het
piëtisme en het methodisme, aandringende op berouw en op boete,
achten dit de juiste methode, ook Ernst Linde in zijn „Persónlichkeitspadagogik" beschouwt dezen weg als den besten. Hij meent : » de
wil is een vrucht der persoonlijkheid", wat betwijfeld kan worden.
De persoonlijkheid echter wortelt in het gemoed, dat in den mensch
het alleroorspronkelijkste is.
Welken waarborg heeft men echter, dat inzicht altijd naar dat inzicht zal handelen, en hoe kan men er voor instaan, dat iets zoo
vluchtig als het gevoel aan de handelingen bestand en duurzaamheid
zal geven?
Een derde weg, dien Aristoteles, Baumann en Meumann verkiezen,
is deze, dat men inzicht en gevoel in dienst van de directe wilsvorming stelt en wel zoo, dat die beide de daden bewerken, die
door oefening en gewenning tot een behoefte worden gemaakt.
Eén factor is den opvoeder hierbij zeer behulpzaam, de suggestibiliteit van de kinderen tot aan het einde der puberteitsperiode.
Baginsky heeft aangetoond, dat soms milieu-verandering volstaat,
om van een wilssterke een slappeling te maken of omgekeerd. Van
grooten invloed is ook de geestelijke atmosfeer in de school. Imitatie
is een macht, vaak ten kwade, maar ook dikwijls ten goede. In een
kring, waar energiek wordt gewerkt, worden, wie wilszwak zijn, door
hen, die van aanpakken weten, ook weleens wat minder inert. Nooit
vergeten mag worden, dat er ook geestelijk een grens voor de veerkracht bestaat. Is de last te zwaar voor het draagvermogen, dan kan
de elasticiteit voorgoed zijn vernietigd. Slagen is noodig voor het
winnen aan kracht.
Blijdschap is sterkte, die eerst verworven moet zijn, om mislukken
te dragen en uit een fiasco een aansporing te maken voor intensiever
inspanning. Want ook hierin moet de jeugd worden geoefend, een
verlies om te zetten in winst, waarmee men echter maar luttel succes
zal hebben bij wie niet werd voorkomen, dat ze enkel nederlagen
leden. Maar daarnaast mag niet worden vergeten, dat niets zoo zwaar
drukt, als een plicht, dien men licht heeft gemaakt. De kinderen, die
lievigheid vormde, zijn altemaal „Mietjes", zonder staal in het bloed.
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Onze driewerf gebenedijde methodiekerigheid, die over elke greppel
een plank, over elk zijpje een brugje, over ieder slootje een vlonder
gelegd heeft, die in lederen molshoop een Mont-Blanc heeft doen
zien, in ieder schoothondje een leeuw heeft doen vreezen en den
weg der kennis glad als een sullebaantje maakte, is ook aan het in
menigte uitbreken van de futloozen schuld, die geen boek meer
kunnen lezen, dat meer inspanning vraagt dan lectuur, voor de theetafel of den spoortrein geschreven, en ieder toeroepen, toch zoo hoog
niet te vliegen, die mocht meenen, dat vlak bij den grond niet het
allerinteressantste is te vinden. Van Socrates af, zegt Compayré, zijn
alle groote opvoeders het hierover wel eens geweest, dat men het
den kinderen niet te gemakkelijk moet maken. Het vertrouwen, dat
men toont in hun kunnen, is een versterking van hun willen. - Wie
van hun jongens veel durven vragen te veel is even slecht als te
weinig — bewijst hun een weldaad. Men hale niet dadelijk bakzeil, als
sentimentaliteit of hygiëne over overlading aan het jammeren slaan.
Er zijn er meer overwerkt door niets doen dan door met inspanning
te arbeiden. Alleen de leerstof besta uit graan en niet uit kaf.
Noodig is dan, dat de onderwijzer allerminst zich zelven spare.
,,Onberekenbaar groot", schrijft Meumann, „is de suggestieve kracht,
die van de persoonlijkheid van den opvoeder uitgaat op den wil van
het kind." Als die aan eigen wil arbeidt, arbeidt hij aan den wil
zijner leerlingen. Ook in dezen is zelfopvoeding voorwaarde voor de
opvoeding van anderen. Tegenover Herbarts: „Die Bildung des Gedankenlaufs ist der wesentlichste Teil der Erziehung, hat man den
Gedankenkreis so wesentlich durchgebildet, dass ein reiner Geschmack
das Handeln in der Phantasie durchaus beherrscht, alsdann fállt die
Sorge wegen der Charakterbildung mitten im Leben beinahe g tnzlich
weg; wie des Zöglings Gedankenkreis sich bestimme, das ist dem
Erzieher alles, denn airs Gedanken werden Empfindungen und daraus
Grundsátze und Handlungsweisen", zullen we aan Beneke's woord
recht moeten doen weervaren : „Von den Empfindungen geht. ein
gebahnter und sicherer Weg zu den Begriffen oder Vorstellungen,
aber keiner von diesen zu jenen".
Behalve wilssterking is voor aandachtsconcentratie waarheidszin
noodig. Zooals de leugen het verweermiddel is van wie zedelijk zwak
zijn, is waarheidszin, waarheidsmoed, waarheidsliefde typeerend voor
de sterken. Die willen geen halfheid, willen geen schijn, die willen
de volle werkelijkheid zien en die karaktertrek brengt hen tot het
precies willen weten, hoe de dingen nu zijn. Onthalen we de jeugd
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toch niet op de abstractie-producten, in de distilleerkolven onzer
logica gestookt. Leeren we zien, waarlijk zien en wij dienen de waarheid, de eenige macht, die bevrijdt, de macht ook, die directen wil
werkt. Laten we de diepe beteekenis trachten te peilen van het
Schriftwoord: „Wij zullen Hem gelijk worden, want wij zullen Hem
zien."
Voor de wilsslapte, waarover allerwegen geklaagd wordt en in
verband daarmee voor de weinige energie van het psychologisch
geheugen, zijn nog andere oorzaken t Zeker ook de verwarrende
invloed van de ons overstelpende voorstellingsmassa doet zich gelden
en de wil, het vermogen, om den stormloop van het objectieve te
breken, dat van een iemand ons tot een iets zoekt te maken, nam
niet in evenredige mate in intensiteit toe, maar er zijn geestelijke
factoren van ingrijpender beteekenis. Vooreerst het geloof in het
absolute verzwakte. We weten zoo goed, dat alles maar betrekkelijk
is. Is iets niet zóó, dan is het anders, en beide is ons goed. Zulk
een mentaliteit is voor de aandachtsconcentratie vernietigend. En dan,.
gehoorzaamheid is geworden een blanco-artikel in het moderne levensprogram. Gehoorzaamheid onderstelt gezag, dat volgens Prof. Dubois,
» in de opvoeding altijd verkeerd is, al heeft het soms ook een tijde-lijk succes" en gehoorzaamheid onderstelt vrijheid, dat volgens denzelfden hooggeleerde, niets is dan illusie. Zoo is er dan voor gehoorzaamheid geen fondament meer te vinden. Maar zonder gewenning
aan gehoorzaamheid komt niemand tot zelfbeheersching, die gehoor-zaamheid is aan innerlijke motieven. En ook hierbij treedt, als zoo
vaak in het geestelijke leven de wet der verwisselbaarheid van oorzaak en gevolg weer op. Zelfbeheersching is voorwaarde voor opmerzaamheid, nionoïdeïsme, als ingaande tegen de natuur, eischt, dat men
deze aan zich onderwerpt. Maar gehoorzaamheid is voorwaarde voor
de vorming der persoonlijkheid. De gehoorzame tijden zijn de tijden
der karakters geweest, de tijden, waarin de mannen en vrouwen,
„ganz Wille", zijn gevormd, de tijden, waarin men een eigen levensbeschouwing bezat, die men de werkelijkheid indroeg. En hoe hooger
ontwikkeld de persoonlijkheid is, des te sterker en des te veelzijdiger
is ook de opmerkzaamheid. Ons intellectualisme, -het- alcoholisme der
nuchterheid, waartegen onthouding aller plicht is, heeft zoo heel veel
bedorven, bedierf tenslotte ook het intellect 'zelf. Ook dat zal moeten
winnen, door in de waardeering te gaan verliezen. Als wilssterking,
dus karaktervorming, dus versterking van persoonlijk leven in de
opvoeding het leidend beginsel zal gaan worden, zal intensiever
,
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aandachtsconcentratie er het resultaat van zijn en ook de graad der
verstandelijke ontwikkeling zal er door stijgen. „Ce monde appartient
á 1'energie," schreef De Toqueville, 't slaat ook op de wereld van
het kennen.
Ik noemde de opvoeding tot aandachtsconcentratie een probleem.
Dat blijft het.
Wij kunnen den bodem bewerken, voor zaaiïng het geschikte
oogenblik kiezen, er zorg voor dragen, dat wij geen zandkorrels
strooien, wij kunnen dagelijks wieden, maar wij hebben niet in onze
macht de qualiteit van den bodem en aan onzen blik blijft zich
onttrekken de genesis van het leven, dat in daden zich uitbreidt, in
opmerkzaamheid zich samentrekt, en de wasdom er van staat aan
ons niet, maar aan Hem, den Heer van alle zijn, die alleen blijvend
wil schept, in wie alleen tot niet willen meer in staat zijn.
P.O.
N.
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HET OUDE JAAR.
Wij zullen ons niet wagen aan een Oudejaars-avond meditatie.
Immers die hadden wij overvloedig in allerlei bladen en preeken
waarbij de wijze spreuk der Grieken: aek agacus, „niet te veel" al
te zeer in 't gedrang kwam.
Dat komt omdat we een heirleger van Chr. bladen en blaadjes
hebben, waarvan vele best in één orgaan konden verschijnen. Als
„De Nederlander" en „De Standaard" deze blaadjes eens Zaterdags
konden vereenigen in een bijblad, wat zou dat geestelijk en stoffelijk
een voordeel geven.
Wij hebben deze gedachte van centralisatie vast te houden ook
op 't gebied van de vele chr. vereenigingen, die schatten kosten,
omdat ze alles afzonderlijk doen.
En nu is er een troost : onze Vereeniging streeft naar centralisatie,
telt haar leden in allerlei kringen en geeft een Tijdschrift uit, dat
het Benige is op chr. opvoedkundig gebied.
Maar de troost is ietwat schraal.
Want we zouden schromelijk overdrijven als we zeiden dat deze
„eenigheid" voortsproot uit drang en kracht der leden. Zeker, met
ons ledental maken wij op 't oogenblik een goed figuur. De neutrale Ver. voor Paed. daalde dit jaar " van 203 leden op 168, doordat
zij geen orgaan meer uitgaf, en wij stegen in ''1 2 jaar tijds van 120
leden tot ± 2000, doordat we een eigen orgaan kregen.
Maar wij zijn door dezen voorspoed niet verblind.
Van sommigen gold het nu reeds:
Nauwlijks waren zij verschenen,
Of ze gingen gauw weer henen.
En dat met achterlating van onbetaalde quitanties!
Maar dat zal wel een vergissing zijn.
Er is helaas ook veel misverstand ontstaan, doordat ons boekjaar
met 31 Dec. sluit en de nieuwe jaargang met Mei begint.
Dat kan ik niet helpen, zoo decreteert er één apodictisch, geen
tijdschrift beteekent voor mij ook geen contributie.
Maar contributie is geen abonnementsgeld!
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Verander het dan, zegt een ander!
Ja, maar dat kost allen leden weer geld, of de Vereeniging moet
er voor boeten: Van Jan. tot Mei moet het Tijdschrift ook betaald!
Daarom laten we de enkelingen voorloopig maar brommen en
sloven ons uit ons met hen particulier te verstaan.
Dat kost wel veel tijd, die meestal niet evenredig is aan het
resultaat.
Er zijn er ook, die kalmweg verklaren het P. T. niet te lezen. En
als ze dan merken, dat bij een soort referendum de contributie is
verhoogd, schrijven daar niet aan mee te doen.
Ja geliefde medestervelingen, er zijn nog strijders, die zich koninkl.ijk door 't leven heenslaan.
Wij werden verkwikt door een twintigtal, die ons f 2 en zelfs f 5
zonden voor het tekort met een hartelijk woord van sympathie en
bemoediging.
En we zijn overtuigd, dat er velen zijn, die zwijgen en toch
belangstelling hebben.
Die overtuiging doet ons voortvaren, want moesten we alleen zien
naar de brieven en briefkaarten der ontevredenen, zoo ware onze
toestand zeer beklagenswaardig.
Stel dat de honderd klagers en de vijftig sukkels er af vallen, dan
houden we nog een Gideons-bende over, die 6 maal zoo groot
is als die in de dagen der Richteren.
Wij willen gaarne toegeven dat de Vereeniging zooals ze nu reilt
en zeilt nog niet aan het ideaal beantwoordt. Ze leeft alleen door
't P. T. en de paed. cursussen, die telkens uitnemend slagen.
Dat is geen geringe winst.
Maar de Algemeene Leden-vergadering, waar slechts nog '/ 40 deel
verschijnt, moest beter beeld van ons leven geven.
Wat is 't geval ?
Zoo'n vergadering in de Paaschweek wordt gedrukt door vele
andere — en door de vacantie.
Op de laatste. Bestuursvergadering in Dec. kwam dit vraagstuk ook
ter sprake.
Er werd besloten eens een proef te nemen met een zomervergadering op de hei, die twee of drie dagen zou kunnen duren.
's Morgens een referaat, 's middags hei-wandelingen met intiemeren
omgang dan gewoonlijk op 'n officieele vergadering kan plaats
hebben en 's avonds debat op 't referaat of 'n ontspannings-lezing.
De leden kregen dus ook eens gelegenheid voor elkaar hun hart
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uit te storten, en nader kennis te maken met Bestuur en Referenten.
Wanneer dit op de wijze van de N. C. S. V. of Z. S. R. kon
plaats hebben zoo tusschen 20 en 27 Aug., dan zou dit zeker voor
leden en Vereeniging schoone vergezichten openen.
Zou die proef kunnen slagen, als het voor de leden niet te duur
werd?
Dat was de vraag!
Welnu, wat het zou kosten, is nog niet te bepalen, maar zeker
niet méér dan de kosten van een eenvoudig pension.
Is er sympathie voor?
We tasten daaromtrent natuurlijk nog in 't duister.
Wie er iets voor voelt, deele dit aan den Secretaris mede váár
1 Febr. Komen er genoeg deelnemers, dan zullen wij naar een - ge
legenheid (als 't kan op de Veluwe, als Centrum) rondzieri.
Natuurlijk verplicht men zich voorloopig tot niets.
En nu nog eenige mededeelingen.
Er kwam één antwoord in op onze » Prijsvraag" met het motto:
Waar zoo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel.
Wij hopen niet dat dit ééne antwoord beeld is van de studie-lust
onzer leden. Maar dat zal wel niet.
Kan iemand mij ook helpen aan het adres van den Heer H. H.
Reeders, vroeger te Bodegraven, thans in Ned.-Indië?
Van het Tekort is f 150 betaald door contributies en giften, wij
hebben geduld, de Schuldeischer heeft geduld, het zal terecht-komen
als ons chr. onderwijs en onze chr. opvoeding innerlijk groeit.
Is er èlan ? Mogen wij het chr. onderwijs hoog en nobel zien?
De taak is ontzaglijk, de tijden dreigend, de nood stijgend, zalig
wie met den Apostel Paulus zeggen kan:
Wij dan hebben altijd goeden moed.
R. DIJKSTRA, Secret.-Penningm.
De Krim, Oudejaars-avond '21.

BERICHTEN UIT DE VEREENIGING.
Enkele leden worden op hun verzoek afgevoerd van de ledenlijst.
Hun lidmaatschap eindigt op 31 Dec. 1921.
Enkelen stuurden daarbij hun contributie voor 't heele jaar: de
meesten gaven den indruk, dat zij met 't bedanken ook vrij waren
van betalen. Dit zal wel een vergissing zijn.
Wij zullen onzen plicht doen en zenden dit nummer ook nog aan
hen die bedankten. In 1922 houden eerst onze wederzijdsche verplichtingen op.
Hartelijk danken wij voor degenen, die op ons naief verzoek reageerden, wij kwamen niet tot het duizendtal, er ontbreken nog slechts
985, maar die vijftien goten met enkele vriendelijke woorden olie
in mijn gewond pecuniair gemoed.
De andere 985 geven wij nog gelegenheid tot 1 Februari 1922.
In 't volgend nummer hopen we een belangrijke vraag op te werpen.
De Krim. R. DIJKSTRA,

Secret. Penningmeester.

GESCHIEDENIS DER JEUGDOPVOEDING
IN NEDERLAND.
Inleiding.
Van bevoegde zijde werd ik aangespoord hierover te schrijven. Ik aarzelde lang en twijfel nog altijd of ik goed doe met dit te doen. Maar gewend
ander-en meer te gelooven dan op mij zelf te vertrouwen, ga ik, hoewel
aarzelend en voorzichtig, deze gladde baan op.
1. Ik ' had eigenlijk moeten schrijven : schets van, of stippellijnen voor
eene geschiedenis. Maar is geschiedschrijving niet steeds slechts een schets,
een heel klein deel van al het gebeurde?
2. Alleen de opvoeding der jeugd is mijn onderwerp. De verdere opvoeding, die wij krijgen van onze omgeving, in ons gezin, in onze betrekking,
in de verschillende functies die wij bekleeden in de maatschappij, door wet
en regeering van stad en land, valt buiten mijn bestek. Immers opgevoed
worden wij tot onzen dood toe : door lijden leering.
3. Over opvoeding ga ik schrijven, niet slechts over onderwijs. Immers
de opvoeding omvat het onderwijs. Onderwijs is slechts een deel - der
opvoeding, een deel hetwelk, wanneer het te eenzijdig, te intellectualistisch wordt opgevat, het geheel, de opvoeding van heel den mensch als
wezen van verstand, gemoed, karakter en lichaam, in den weg staat. De
opvoeding moet zijn, zal zij alzijdig wezen, physiek, religieus, moreel,
esthetisch en intellectueel.
4. In Nederland, dat wil niet zeggen speciaal verschillend van andere
landen; integendeel de geschiedenis der opvoeding in ons land loopt
parallel met die van de andere landen van West-Europa,. zal daarom
tegelijk de geschiedenis der opvoeding van West-Europa zijn, alleen met
een lokale kleur.
5. Moest ik spreken van den ontwikkelingsgang der jeugdopvoeding? Ik
geloof het niet. Die term ontwikkelingsgang is thans wel in de mode, maar
acht ik toch misleidend wanneer hij zou gebruikt worden van de opvoeding. Het zou den schijn geven of deze steeds in toenemende mate verbeterd is. Wel is op te merken gestadige uitbreiding in het doel der opvoeding, in haar object, in het aantal der onderwezenen naar stand, sexe en
leeftijd, in de schoolorganisatie om voor ieder het geschikte onderwijs te
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vinden, verbetering in de opleiding en bezoldiging der onderwijzers, in de
leermiddelen en gebouwen.
Over de uitbreiding van doel, object en schoolorganisatie nog een enkel
woord.
Doel. Bij de oudste bewoners was het doel der opvoeding alleen ten
bate der familie, bij de Germanen voor den stam, in de middeleeuwen voor
de Kerk, bij de humanisten voor het wereldsche leven, bij de Reformatoren
niet alleen voor het hier, maar ook en vooral voor het hiernamaals.
Object. Aanvankelijk bij de oudste bewoners gold de opvoeding vooral
de ontwikkeling der lichaamskracht, in de middeleeuwen vooral het religieuse en het moreel, na de Renaissance vooral het intellect, in den
nieuwsten tijd ook het schoonheidsgevoel.

Schoolorganisatie bracht uitbreiding in de soorten van onderwijsinrichtingen. Te duchten echter is overdrijving van dit principe tot individueel
onderwijs.
Maar uitbreiding is niet altijd harmonisch. Bij deze uitbreiding van het
intellectueele, waarbij thans komt het physieke en esthetische, krimpt het
religieuse en moreele in of dreigt zelfs te verdwijnen.
Bronnen.
6. We onderscheiden objectieve en subjectieve. Objectieve zijn wetten,
verordeningen, leerplannen, schoolboeken. Subjectieve bron is de ervaring. De ervaring is deels algemeen ; immers ieder weet bij ervaring dat de
praktijk niet altijd is zooals de wetten en verordeningen voorschrijven. De
praktijk blijft in den regel beneden de voorschriften wat de intellectueele
eischen betreft, maar in den regel gaat ze verder in de eischen voor gemoed en karakter. Want de persoonlijkheid des onderwijzers geldt meer
dan wetten en bepalingen.
Voor het andere deel is de ervaring persoonlijk, door opvoeding, omgeving, overtuiging op godsdienstig, sociaal, politiek, ethisch en esthetisch
terrein.
Voorts behooren tot . de subjectieve bronnen de geschriften over de- opvoeding, die van de ervaring der schrijvers afhankelijk zijn
Oudste tijden.
7. Reeds in den tijd toen ons land met ijsvlakten was bedekt, waarop
rendier en mammouth leefden, woonde in holen aan Maas en Lesse een
wild, kortschedelig menschenras, waarvan men in de Finsche stammen
aan de IJszee en in de Basken nog nakomelingen vermoedt. Zij leefden
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van jacht en visscherij. Ruw bewerkte steenen wapenen en werktuigen,
steenen bijlen en messen, zijn van hen gevonden.. De opvoeding zal wel
voornamelijk hebben bestaan in vaardigheid voor jagen en visschen en het
maken van . werktuigen ten bate van het gezin.
8. Deze holbewoners werden eenige eeuwen vóór onze jaartelling verdreven door de Kelten, die, van Indogermaanschen stam, waarschijnlijk
uit het noordoosten Midden- en West-Europa binnendrongen. Zij wisten
reeds versierd aardewerk te maken en bronzen werktuigen en ringen. Hun
priesters, de Druiden, van een misschien uit Engeland overgenomen (of
mogelijk had de kern der priesterschap zich vroeger al daarheen begeven,
in de opstuwing door de Germanen) eeredienst, hadden een langdurige
opleiding gehad en kenden naast hun voorvaderlijk runenschrift ook het
grieksche schrift. De Romeinen leerden zij de bemesting van den grond,
straten en bruggen verbonden de ommuurde steden, zij hadden een geregeld stelsel van maten en gewichten. Evenwel, hoe noordelijker zij woonden, des te minder hadden zij deel aan de beschaving.
9. De Kelten op hun beurt werden verdrongen door de Germanen, die
eveneens van het noordoosten als nomaden op hun karren kwamen aanzetten. Bij Caesars komst in deze landen was de Rijn . in 't algemeen
nog de scheidslijn tusschen de beide stammen der Kelten en Germanen.
Alleen op de eilanden aan den mond van den Rijn woonden reeds de
Germaansche stammen der Bataven en Canninefaten. De Germanen
stonden in beschaving bij de - Kelten achter, leefden nog grootendeels als
nomaden van jacht en visscherii. Een ooggetuige, de Romein Plinius, beschrijft hun wonen op de terpen in het noorden van ons land: „het armzalige volkje woont daar op hooge heuvels of banken, met de hand opgeworpen tot een hoogte, waar zij beschermd zijn tegen de hoogste vloeden
en waarop zij hutten bouwen, gelijk zeevarenden omringd door de wateren, gelijk schipbreukelingen, die op het droge gezet zijn en bij hun vlucht
voor het water jagen op de visschen der zee." (Hist. Nat. 16, 1) .
De positie der vrouw stond hoog, in den tijd van het aloude moederrecht zelfs boven die van den man.
Hoe zal de opvoeding bij Germanen en Kelten zijn geweest? Misschien
harmonischer dan thans. Intellectueel voor onze eischen zeker geheel
onvoldoende, maar voor toenmaals leerde ieder wat hij noodig had. De
fantasie werd gevoed met liederen en sagen en sprookjes. Moreel
stonden de Germanen bij de Romeinen hoog aangeschreven om
hun eerlijkheid, trouw, kuischheid, - gastvrijheid en dapperheid. En
de verzorging en staling van het lichaam was zeker beter en algemeener
dan bij ons. Ook negatief : zij misvormden hun lichaam niet als de wilde
-
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volken, noch door windselen bij pasgeborenen en korsetten bij de dames
der thans beschaafden. Onderwijs in de religieuse en rechtsgebruiken kreeg
de zoon van zijn vader thuis en straks in den krijg.
10. De Romeinen brachten van omstreeks het begin onzer jaartelling
wat denGermanen ontbrak : tucht, orde en tactiek. Lezen en schrijven
zullen velen, ingelijfd als soldaat in het Romeinsche leger, geleerd hebben.
En op hun krijgstochten naar Brittannië, de Donaulanden, Italië, Azië,
Afrika leerden ze een andere, beschaafdere wereld kennen. Ook zullen
allengs zonen der aanzienlijken wel eens gezonden zijn naar de rhetorenscholen te Bordeaux, Marseille, Toulouse, Autun, Arles of Trier. De beteekenis van Trier nam toe, toen het van 285 tot 396 residentie van Gallië
was. Daar bloeiden reeds beroemde scholen. In Trier doceerde in de 4e
eeuw o.a. de beroemde rhetor Firmianus Lactantius, door den kerkvader
Hieronymus de Christelijke Cicero genoemd, en de heidensche dichter
Ausonius. Onder de vele vreemdelingen die de Triersche scholen tot zich
trokken, behoorde o.a. de latere kerkvader Hieronymus, die in 379 uit
Italië kwam. Tijdens -de 4e eeuw was in Trier ook een paleisschool (schola
palatina) . Het groote aantal Germaansche officieren en ambtenaren in
Romeinschen dienst bewijst dat deze allen een opleiding moeten gehad
hebben in Romeinschen geest.
M 1 d d e 1 e e u w e n.
11. Het Christendom kwam in Gallië en onze streken het eerst tot openbaring in de Romeinsche legerkampen, door soldaten, slaven en kooplieden. In de tweede eeuw was het reeds diep Gallië binnengedrongen.
In Trier en Keulen waren sedert ongeveer het jaar 300 reeds bisschopszetels. In het midden ;der vierde eeuw, terwijl de jonge geestelijke Ulfilas
onder de Gothen predikte en hun het Nieuwe Testament vertaalde, stichtte
Sint Servaas het bisdom Tongeren, op het einde der eeuw naar Maastricht
verlegd.
Honderd jaar na Ulfilas was het Christendom reeds de heerschende
religie onder de Germanen op Romeinsch gebied.
12. Het Christendom bracht voor de opvoeding mee het groote voorbeeld van den Zoon des Menschen, ook als opvoeder en onderwijzer. En
daar het uit Rome tot ons kwam, bracht het tegelijk de Romeinsche methodiek voor de welsprekenheid van den rhetor Quintilianus en de indeeling der standen in den staat naar Plato's ideaal.
13. Toen het Christendom hier in onze landen gepredikt werd en ook
het onderwijs doordrong, kwam het ook met het exempel van den leeraar,
den opvoeder der menschen, den volmaakten Zoon van God, Christus.
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Van diens drie ambten profeet, koning en priester sluit het eerste ook het
leeraarsambt in. Reeds dadelijk, als Zijn openlijke werkzaamheid aanvangt, wordt Hij aangesproken met den titel meester. (epistates, magister,
Luc. 5 : 5), en bij Zijn optreden te Jeruzalem betuigt Nlicodemus
de farizeeër: „Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leeraar"
(didaskalos, magister Joh. 3 : 2). En Christus neemt dien titel aan; immers
zegt Hij tot Zijne Apostelen : „Gij noemt mij : de leeraar en de Heer, en
gij hebt gelijk, want ik ben het." (didaskalos, Joh. 13 : 13). „Ik ben het
licht der wereld" (Joh. 8 : 12). Hij was de volkundige leeraar, de schatkamer, in wiep alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn (1 Kor.
1 : 24). Zelfs de farizeeën betuigden, al was het dan ook met booze
bedoeling, Zijn leeraarschap en waarachtigheid en voegden daaraan toe
Zijn onkreukbaarheid, vrij van alle menschenvrees, toen zij hun discipelen
tot Jezus zonden met de woorden: „Leeraar (didaskalos), wij weten dat
gij waarachtig zijt en den weg tot God naar waarheid onderwijst, en u
aan niemand stoort, want gij ziet niet naar de persoon bij de menschen"
(Mat. 22 : 16) .
Als goed leeraar werkte Christus in de eerste plaats door Zijn voorbeeld. Reeds in Zijn prille jeugd. Hij, die zich vernederd had door kind
te worden onder de stervers, gaat den menschen -door Zijn kind-zijn voor,
hoe zij zich langzaam maar gestadig te ontwikkelen hebben. Dien gang
heeft Hij zich verwaardigd mee te maken : „Jezus nam toe in wijsheid en
in leeftijd en in beminnelijkheid bij God en bij de menschen" (Luc. 2 : 52).
Is hier niet het doel van de opvoeding in zijn geheel genoemd? Toenemen,
met den leeftijd, in wijsheid voor zichzelf, maar tevens zich geven aan
de menschen en zich overgeven aan God. Gods zoon verkeerde met de
menschen, dat blijkt ook uit het feit, dat Maria en Jozef hun kind zochten
bij de verwanten en bekenden, wijl zij wisten dat Hij daar gaarne kwam,
gelijk Hijzelf reeds voorspeld was in de Spreuken, waar de Wijsheid
betuigt : „Mijne vermakingen zijn met der menschen kinderen" (8 : 31).
Tusschen het 12e en 30e levensjaar staat niets anders van Jezus opgeteekend, dan dat Hij Zijn ouders onderdanig was (Luc. 2 : 51), Maria,
maar ook Jozef. Dit is het wonder, dat de Zoon Gods den mensch onderdanig wordt, tegelijk voorbeeldende dat opvoeding zonder gehoorzaamheid niet mogelijk is, en dat.- de opvoeders, de Jozefs, recht hebben op gehoorzaamheid; maar tevens dat iemand die beter en meerder meent te zijn
dan die over hem gesteld is, gedachtig zij aan Jezus' gehoorzaamheid.
En die gehoorzaamheid ging zoo ver, dat Hij Zijn eerste wonder, „het
beginsel der teekenen", werkte om Zijn moeder ter will te zijn, hoewel
Zijne ure, gelijk Hij zelf zegt, nog niet gekomen was (Joh. 2, 4). Ook de
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gehoorzaamheid heeft Christus willen aanleeren, want „hoewel Hu de
Zoon was, nochtans heeft Hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij
heeft geleden" (Hebr. 5 : 8). Ook van Zijn hemelschen Vader getuigde Hij:
,Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is" (Joh. 8 , 29) en Gods wil te doen en
te volbrengen noemt Hij Zijne spijze (Joh. 4, 34). En Hij heeft gehoorzaamd tot Hij kon zeggen : het is 'volbracht (Joh. 19 : 30), gehoorzaam tot
den dood, ja den dood des kruises (Phil. 2 : 8).
Sentilmenteele aanhankelijkheid heeft Jezus tegenover Zijn ouders niet betoond. Noch als twaalfjarige te Jeruzalem, noch later, toen Hij op de aanmaning dat Zijn moeder en broeders Hem zochten te spreken, antwoordde:
„Wie is mijne moeder en wie zijn mijne broeders? Al wie den wil mijns
Vaders doet, dat sis mijn broeder en zuster en moeder" (Mat. 12 : 47). En
toch zorgde Hij voor haar tot Zijn laatste ure, wanneer Hij te midden der
ondragelijke pijnen zal zeggen : „Zie mijne moeder" en haar op zal dragen
aan den discipel dien Hij liefhad, in Zijnen dood nog het voorbeeld gevende van de plicht der kinderen tegenover hunne ouders.
Leeringen wekken, voorbeelden strekken. Immers de neiging tot nadoen
leeft vooral bij het kind, maar toch ook bij den rijperen mensch. Het is
dan ook door Zijn voorbeeld in de eerste plaats datChristus niet alleen in
Zijn kindsheid heeft verkondigd aan de kinderen wat hunne plichten zijn
tegenover hun ouders en opvoeders, maar ook heel Zijn openbaar optreden later is een levend voorbeeld geweest. Doordat een Zijner discipelen
Hem had zien bidden, vraagt deze: „theere! leer ons bidden" (Luc. 11 : 1).
Dat Christus herhaaldelijk de genezenen verbood hun genezing rond te
bazuinen en vaak -zelf verdween na een wonderbare genezing, had onder
meer ten doel Code de eer te geven, gelijk Christus zelf leerde : „die de
eer zoekt desgenen -die hem gezonden heeft, die is waarachtig" (Joh. 7 : 18)
en alzoo zelf voor Zijne discipelen ten voorbeeld te zijn; tegelijk was het
een bewijs voor de genezenen van Zijn goddelijke zending. Dat Christus
zelf voorbeeldig zijn wilde en door Zijn voorbeeld leeren, leert Hij zelf,
wanneer Hij zegt : „leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van
hart" (Mat. 11 -: 29) en „wie mij navolgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben" (Joh. 8 : 12) . Hij maant tot onderlinge liefde met te verwijzen naar Zijn eigen voorbeeld : ,,gelijkerwijs ik u
liefgehad heb" (Joh. 15 : 12) en na de voetwassching: „Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet" (Joh.
13 : 15), gelijk, zoo zegt Hij van zijn aardschen loopbaan in zijn geheel,
,,de Zoon des menschen niet is gekomen om gediend te worden, maar - om
te dienen. en Zijne ziel te geven tot een rantsoen voor velen" (Mat. 21 : 28).
Ook de schepping stelt Hij tot voorbeeld, wanneer Hij vermaant tot onbe;
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kommerdheid als de raven en de leliën (Luc. 12 : 24), tot slimheid als de
slangen en oprechtheid als de duiven (Mat. 10 : 16). Het volkomen voorbeeld moet allen zijn de Vader in den hemel, wiens volkomenheid Hij ter
navolging stelt (Mat. 5 : 45) .
Zoo dan ook is Christus voorbeeldig als leeraar.
GelijkChristus' geheele werkzaamheid en aardsch bestaan een zich dienend en afdalend geven geweest is, zoo ook past Hij in zijn onderwijs zich
aan bij den aard van den onderwezene. Zijn onderwijs past zich aan, en
wijzigt zich al naar gelang de hoorder is. Hij daalt af tot 's hoorders standpunt en gezichtskring. Den wetgeleerde, die Hem komt raadplegen, verwijst Hij naar de Wet : „Wat is in de Wet geschreven? Wat leest gij daar?"
(Luc. 11 : 26), den phariseër op diens vraag over de echtscheiding antwoord Hij : „Wat heeft u Mozes geboden?" (Marc. 10 : 3). Tot het volk
sprak Christus in gelijkenissen, alleen Zijnen discipelen verklaarde Hij die.
Immers, gelijk Chrysostomus zegt in zijn 46e homilie over het evangelie van
Mattheus, wilde Hij dat het volk niet verstond, opdat het zou verstaan. Want
de toehoorders worden tot nadenken aangespoord, wanneer zij het gehoorde
niet begrijpen en toch bevroeden dat er meer achter zit. Om dit laatste te
bewerken, eindigde Christus met de vermaning: „die ooren heeft om te
hooren, die hoore !" (Mat. 13 : 9). Dachten zij verder niet over Zijn woorden na en ondervroegen zij Zijn jongeren niet daarover, dan straf ten zij
zichzelven. Vandaar dat Christus zeggen kon : „Ik richt niemand." Aan
Zijne jongeren verklaarde Hij de gelijkenissen, ook met het doel opdat zij
die verder zouden verklaren aan wie opklaring vroeg. Om hen dit te beduiden, sprak Hij onmiddellijk na Zijn eerste gelijkenis tot Zijne jongeren over
het licht -dat niet onder de korenmaat, maar op den kandelaar moet geplaatst.
Vandaar ook dat in de gelijkenissen, die Hij uitsluitend aan Zijne jongeren
vertelde, het raadselachtige op den achtergrond trad. In dezelfde lijn ligt
de vermaning om het heilige den honden niet te geven en de paarlen niet
voor de zwijnen te werpen (Mat. 7 : 6). In het allerheiligste des harten kome
alleen de gewijde ; de schare blijve op het voorhof. Maar afschrikken deed
Hij niet, ook de zondaars niet, zooals de farizeërs deden door hun hoogheid
en eigengerechtigheid. Hij laat de Samaritaansche vrouw merken, dat Hij
weet dat zij saamleeft met wie haar man niet is, zonder haar daarom te mijden of ontijdig te kapittelen; recht op het doel gaat Hij af -om haar met het
water des levens bekend te maken, dan komt het andere vanzelf terecht. Hij
is het die haar toespreekt en om water vraagt. (goh. 4 7). Voor de tollenaars en zondaars, geschuwd door de farizeërs, heeft Hij zijn mooiste gelijkenis, van den verloren zoon (Luc. 15). Den farizeër N'ikodemus ontving Hij
in den nacht, zonder hem met één enkel woord te berispen om zijn menschen-
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vrees. Het beste bewijs voor den roep waarin Christus' zachtheid in 't oordeelen stond, is wel het feit dat de farizeërs de overspelige vrouw tot Hem
brachten, Hem verzoekende (Joh. 8 : 6). Want zij kenden Zijn standpunt
in het oordeelen, afwijkende van hun hardheid.
In de wijze waarop Christus onderwijst, merken we op : een trapsgewijze
opklimmen van het gemakkelijke tot het moeilijkere, van het bekende tot
het onbekende, van het concrete tot het abstracte, van het eenvoudige tot
het samengestelde. Dit blijkt vooral uit de wijze waarop Hij langzamerhand
Zijne -discipelen leerde de moeilijke les van Zijn eigen lijden, dood en opstanding. Eerst na Zijn opstanding, zonder hen hun vroeger ongeloof met één
woord te verwijten, eerst op den laatsten dag dat Hij bij hen was, eerst toen
opende Hij hun verstand opdat zij de Schriften verstonden (Luc. 24 : 45). Als
Christus hen de vervolgingen voorspelt, waaraan zij zullen blootstaan,
voegt Hij daaraan toe : „Doch deze dingen heb ik u van het begin niet
gezegd" (Joh. 16 : 4). Wanneer Petrus voor de voetwassching met verwondering vraagt of Jezus hem de voeten wil gaan wasschen, wat dat te beduiden had, antwoordde Hij : „wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het
na dezen verstaan (Joh. 13 : 7). Toen Hij gezegd had dat Hij in drie dagen
den tempel weer zou opbouwen, verstonden Zijne discipelen dit niet ; zij
begrepen het eerst na Zijne opstanding; eerst toen werden zij gedachtig
dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift -en het woord dat
Jezus gesproken had (Joh. 2 : 22). Jezus' intocht in Jeruzalem verstonden
Zijne discipelen in het eerst niet ; maar als Jezus verheerlijkt was, eerst
toen werden zij indachtig dat dit van Hem geschreven was, en (dat zij Hem
dit gedaan hadden (Joh. 12 : 16). Jezus zegt het hun soms zelf, dat zij nog
niet rijp zijn om alles te verstaan : „nog vele dingen heb ik u te zeggen,
doch gij kunt die nu nog niet dragen" (Joh. 16 : 12). Later zal de Trooster
hen indachtig maken alles wat Hij hen gezegd heeft, en wat ze eerst dan
ten volle zullen verstaan (Joh. 14 : 26) opdat, wanneer het geschied zal zijn,
zij gelooven mogen (Joh. 14 : 29). Ook bij Zijn afscheid, wanneer Hij zegt
heen te gaan tot den Vader, blijkt Zijn trapsgewijze voortschrijden in het
leeren der waarheid. Want dan behoeft Hij niet meer te spreken in gelijkenissen, en Zijne discipelen erkenden het door tot Hem te zeggen : „Zie, nu
spreekt gij vrijuit en zegt geene gelijkenis ; nu weten wij dat gij alle dingen
weet, en gij hebt niet van noode dat u iemand vrage : hierom gelooven wij,
dat gij van God uitgegaan zijt." (Joh. 16 : 29). Een duidelijk voorbeeld, hoe
Jezus van het -eenvoudige voortschreed tot het aanvankelijk onbegrijpelijke,
zien we in Zijn gesprek met de Samaritaansche. Omgekeerd, wanneer Jezus
begreep dat de hoorders Hem niet begrepen, verduidelijkte Hij het gesprokene. Immers toen Hij gezegd had : Lazarus onze vriend slaapt, en Zijn jonge-
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ren dit woordelijk bleken op te vatten, verduidelijkte Hij het door te zeggen:
Lazarus is gestorven (Joh. 11 : 1 1) .
Men kan onderwijs geven op drie manieren : doceerend, vragend en saamsprekend. De eerste manier is de door Christus meest gevolgde. Daarbij
treft ons de aanschouwelijkheid van Zijn onderwijs. Die aanschouwelijkheid
bestaat in het voegen van de daad bij het woord door zelf handelend op te
treden, gelijk Hij na tot Martha gezegd tehebben : Ik ben de opstanding en
het leven, Lazarus van den dood opwekt (Joh. 11). Ook door Zijn onderwijs aaii te knoopen aan een bekend feit, aan een plaatsgrijpende gebeurtenis, zooals ons verhaald wordt in het 7e hoofdstuk van Johannes. Op den
laatsten dag namelijk van het loofhuttenfeest werd plechtig water geschept
uit de beek Siloam en daarna gebracht naar den tempel ten op het altaar
uitgestort. Onder die processie zong men : „Gij zult water scheppen met
vreugde uit de fonteinen des heils" (Jez. 12 : 3). Op dien dag nu riep Jezus:
„Zoo iemand dorst, die kome tot mij en drinke. Die in mij gelooft, gelijk
ook de Schrift zegt, stroomen des levenden waters zullen uit zijn binnenste
vloeien." De indruk dien die woorden van Jezus op de schare maakten, was
zoo geweldig, dat velen zeiden: Deze is waarlijk de profeet, en anderen:
Deze is deChristus (Joh. 7 : 37-41). 1 ) Wanneer Hij de verwoesting - van
Jeruzalem voorspelt, doet Hij dit naar aanleiding dat Zijne discipelen bij
Hem kwamen om Hem te wijzen op den grootschen tempelbouw (Mat.
24 : 0. Wanneer Hij Zijn discipelen leeren wil te zijn gelijk de kinderkens,
doet Hij dat met, het kind in Zijne armen (Marc. 9 : 35).
Voorts bestaat de aanschouwelijkheid van Christus' doceertrant daarin,
dat hij het abstracte concreet voorstelt. Inplaats van te zeggen : gelijk God
voor het geringste zorgt, zal Hij ook voor u zorgen, kiest Hij voor het
afgetrokken begrip (het geringste) de voorstelling van een voorwerp : „twee
muskens, verkocht om een penningsken ; en ook uwe haren des hoofds zijn
alle geteld" (Mat. 10 : 29). In plaats van te zeggen: voordat gij een fout in
een ander berispt, verbeter eerst uw eigen gebrek, spreekt Hij van den balk
en de splinter. Elders weer van het groene en het dorre hout.
De aanschouwelijkheid wordt, ook bereikt door de tegenstelling: bid niet
als de geveinsden, op ' de hoeken der straten staande ; gebruik geen ijdel
verhaal van woorden gelijk de heidenen (Mat. 6 : 5 en 7) ; hebt niet lief gelijk
de tollenaren (Mat. 5 : 46). Het gebed van den hoogmoedigen farizeër wordt
gesteld tegen dat van den berouwvollen ,tollenaar (Luc. 18 : 10), de rijke
-

1 ) Over den indruk dien de bergrede maakte staat aangeteekend (Math. 7 : 28)
dat de scharen zich ontzetten over Zijne leer. De dienaars der overpriesters
rapporteerden : Nooit heeft een mensch alzoo gesproken gelijk deze mensch."
(Joh. 7 : 46).
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man tegenover den armen Lazarus (Luc. 16 : 19), de goede herder tegenover den huurling, de dieven -en moordenaars (Joh. 10). Twee zullen op het
veld zijn, twee zullen malen, de een zal aangenomen, de ander verlaten
worden. (Mat. 24 : 40).
Vooral dienen de aanschouwelijkheid de beschrijvingen en de schilderingen, zooals van den heer des huizes die de boozen zal buitensluiten (Luc.
13 : 25), van den wasdom van het zaad (Marc. 4 : 26) en voorts in vele
gelijkenissen. Ook algemeen bekende feiten uit de geschiedenis, zooals David
en de toonbrooden (Marc 2 : 25), de zorgeloosheid der tijdgenooten van
Noach en Lot (Luc. 17 : 26), de onboetvaardige Ninevieten (Mat. 12 : 41),
de reis der koningin van Scheba naar de wijsheid van Salomo, de prediking
van Jona. En Hij wijst, zich vrijpleitende dat Hij buiten Zijn vaderland werkte, op Elia die slechts gezonden werd tot de weduwe van Sarepta Sidonis en
op Eliza, die alleen den Syriër Naáman genas (Luc. 4 : 23).
De aanschouwelijkheid wordt ook gebaat door de vergelijking van het
onbekende met het bekende, b.v. de eeuwige zaligheid met een maaltijd
(Mat. 8 : 11 enz.), het evangelie des heils met brood (Joh. 6) en water, de
farizeër met een gepleisterd graf.
Onder de middelen der aanschouwelijkheid munt vooral de gelijkenis uit,
met haar aanleiding tot schildering en vertelling. De vertelling immers werkt
niet alleen op het verstand, maar gaat tot in het gemoed, wekt medelijden,
hoop, vrees, blijdschap, droefheid. Wij zien den verloren zoon, berooid, verloopen, gebroken, vernietigd, toch met vertrouwensvollen blik gaan tot zijn
vader ; zijn broeder zich verraden door afgunstig mokken over het kalf
dat wordt geslacht. Wij zien de radeloosheid der arme vrouw, die haastig
haar opgeschrikte geburinnen tezamen roept om het verloren penningskes
op te sporen, yen den angst van den radeloos speurenden herder om het
eene verlorene schaap te zoeken. Wij zien in den tempel met opgeheven,
van eigengerechtigheid glimmend gelaat den f arizeër, en in deemoed gebogen den tollenaar om genade vragen. Wij zien den priester in zijn hoogheid
en den leviet in zijn trots passeeren voorbij den hulpbehoevende, die straks
door den- Samaritaan zal worden verpleegd. Wij zien den inhaligen schuldenaar, wien pas 10.000 talenten zijn kwijtgescholden, met den drukken
twisttoon van recht is recht, zijn eigen schuldenaar om luttele 100 penningen
bij de keel grijpen ter gevangenis, en ook de arme weduwe, die leed-gebukt,
haar laatste penningske offert. Wij zien het welbehagelijk handenwrijven
van den rijkaard die zich te slapen legt met de verblijdende slotsom : ziel,
gij hebt vele goederen, doch ook zijn ontzetting bij het hooren in den nacht,
dat zijn ziel van hem zal afgeëischt worden ; en dien anderen rijken man in
de plaats der pijniging vragen om een enkele drop waters. Wij zien de ver-
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legenheid van den weggezondene van de bruiloft in zijn schamele plunje,
en ook de ongeveinsde bescheidenheid van dien anderen gast, die daar gaat
zitten op de laagste plaats, tot hij door de gulle stem des bruidegoms hooger
op genood wordt. We zien den neerslachtigen blik der dwaze maagden,
en de ontgoocheling in de groote oogen van den tragen dienstknecht bij
ontvouwden zweetdoek met 't zorgvuldig bewaard talent. Wij zien de mokkend afdeinzende werklui, het saamrotten der booswichten in den wijngaard,
den koopman, in beschouwing verdiept over de paarl van groote waarde en
het eenvoudige deegknedende vrouwtje. Wij zien ook de dingen in de
natuur : het waggelend neerstortend huis op den zandgrond, den uitgeroeiden verdorden vijgeboom, het kaf dat in busselen verbrand wordt, de
wijnstok met zijn ranken, het zaad van den zaaier dat ginds verstikt, daar
te welig opgroeit, hier vruchtdraagt, en dat kleine mosterdzaad] e, hetwelk
wortel schiet en uitspruit, tot de vogelen zich nestelen onder zijne takken.
Doch niet alleen geeft Christus door te doceeren onderwijs, Hij doet dit
ook wel vragend, door Zijn hoorders mede aan t' werk te zetten en hen
tot nadenken te .dwingen, ook wel om ze door vragen tot een eindelijke
bekentenis ' te brengen. Al vragend brengt Hij de Samaritaansche tot de
bekentenis dat Hij een profeet is (Joh. 4 : 19). Door te vragen wat de heer
des wijngaards met zijn moordende landlieden moet doen, laat Hij de hoorders over zichzelf het vonnis vellen ; en eerst op het einde van de gelijkenis
verstonden de farizeërs dat Hij van hen sprak (Mat. 21 : 40).
Door samenspraak leerde Hij vooral Zijne apostelen.
De middelen waardoor de Heiland Zijn woorden trachtte ingang te doen
vinden, waren deels uiterlijke, deels innerlijke. Tot de uiterlijke behoorde
de aanmaning tot opmerkzaamheid : „Wie ooren heeft om te hooren die
hoore" ; „voorwaar, voorwaar, ik zeg u" ; „legt gij deze woorden in uwe
ooren," (Luc. 9 : 44), voorts de herhaling („gedenkt het woord dat ik gezegd
heb” Joh. 15 : 20) ook van gelijkenissen, telkens met wijzigingen of toevoegingen uit nieuwe gezichtspunten ; eindelijk de aan de herhaling verwante,
maar tevens afwisseling brengende uitbreiding, in het Oosten veel gebruikelijk, b.v. Joh. 12 : 48: „En een iegelijk wien veel gegeven is, van dien zal
veel geëischt worden ; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men
overvloediger eischen." Maar vooral maakte Hij indruk door Zijn blik : bemoedigend zag hij Zachaeus aan, en ook Zijne discipelen toen Hij op hun
vraag : „wie kan dan zalig worden?" antwoordde, hen aanziende : „Bij de
menschen is het onmogelijk, maar niet bij God." (Marc. 10 : 27). Met een
blik die bestraffend en pijnlijk bedoelde : heb ik het niet gezegd, zag Hij
Petrus aan nadat deze Hem driemaal verloochend had en de haan
kraaide, zoodat Petrus door dien blik indachtig werd het woord des
-

-

-

Heeren, hoe Hij hem gezegd had : Eer de haan zal gekraaid hebben, zult
gij mij driemaal verloochenen (Luc. 22 : 61). Liefhebbend zag hij den
rijken jongeling aan, toen deze verzekerde van jongs af alle geboden
gehouden te hebben, en ook rondom overziende de schare, toen Hij van
hen zeide :: ziedaar mijne moeder en mijne broeders (Marc. 3 : 34), met
toorn en droefenis de loerende farizeeërs (Marc. 3 : 5).
Tot de innerlijke, in de woorden zelf bevatte middelen om indruk te
maken, behoorde het uiten en daardoor opwekken. van zedelijke en
religieuse gemoedsaandoeningen, zooals het medelijden. Zoo sprak Hij
zijn erbarmen uit over het volk bij de tweede brooduitdeeling, en appelleerde bij den geveinsde aan zijn medelijden met diens os en ezel (Luc.
13 : 15) . Maar tevens leerde Hij dat de edelste gevoelens niets nutten
tenzij ze zich in daden omzetten : „Niet een iegelijk die tot mij zegt:
Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die daar
doet den wil mijns Vaders, die in de hemelen is." (Mat. 7 : 21). Voorts
behooren tot deze innerlijke middelen de eenvoud van Zijn woord, zoo
zelfs dat Hij, wanneer Hij zag niet begrepen te worden, Zijn gezegde
duidelijk herhaalde (Joh. 10 : 6) en soms Zijnen jongeren vroeg: Hebt

gij dat alles verstaan? (Mat. 13 : 51) . Voorts de kernigheid bestaande in
duidelijkheid en kortheid, het zoeken van den kern der dingen en daardoor te geven de korte saamvatting (van de geboden en van de Wet en
de Profeten. Mat. 7 : 12), het vermijden van langen woordenomhaal, en
lange zinnen. Vooral was Zijn woord levend en krachtig en scherpsnij^dend (Hebr. 4 : 12), en zette aan tot zelfdenken. Dit blijkt telkens uit ' de
vraag Zijner apostelen om verklaring o.a. van gelijkenissen. Tot deze
levendigheid, die saaiheid en dufheid buitensloot, behoorde ook Zijn geestigheid tot in woordspelingen toe (tot de visschers : „ik zal u visschei
der menschen maken" Mat. 4 : 19; en tot Zijn discipel die zijn vader
wilde begraven: „laat de dooden hunne dooden begraven" Mat. 8 : 22).
Maar vooral behoorden tot deze levendigheid, die tot nadenken noopten,
Zijne vele en sterke paradoxen, zooals van den rijke die onmogelijk kan
ingaan in het KoninkrijkGods, nog moeilijker dan een kemel gaat door
het oog eener naald. Immers door dit gezegde werd de schare zeer verslagen en zij zeiden tot elkander : „Wie kan dan zalig worden?" Dat
zelf verder denken ' bij Zijn hoorders had Hij hierdoor dus bereikt en nu
kon Hij voortgaan en zeggen : „Bij de menschen is het onmogelijk, maar
niet bij God" en komen tot de algemeene waarheid : „Want alle dingen
zijn mogelijk bij God." (Mat. 10 : 27). Dezelfde redeneerwijze . treffen wij
aan over den balk en de splinter (Mat. 7 : 3), over het afhouwen der
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hand en het uitrukken van het oog (Marc. 9 : 43) en over de onbetamelijkheid om het brood van de kinderkens den hondekens voor te werpen,
waardoor Hij de Kananeesche tot de gewenschte tegenspraak- uitlokte
(Marc. 7 : 28). Immers Hij kwam juist om haar het brood te geven.
Hoe gedroegChristus zich zelf als opvoeder? Zelf vol ijver, zacht voor
anderen.
Vol ijver zoowel voor de schare als voor den enkeling, zooals de Samaritaansche. Zijn werk noemde Hij Zijne spijze (Joh. 4 : 34). Al zou die
spijze dan ook Zijn dood zijn. Ook Zijn jongeren die Hij uitzond, spoort
Hij tot onafgebroken werkzaamheid aan : „groet niemand op den weg"
in tegenstelling met de begroetingen op de markten, waarop de farizeërs
aasden (Mat. 23 : 7) ; immers wien veel gegeven is, van dien zal veel
geëischt worden (Luc. 12 : 48) .
En bij dien ijver van den leeraar, welk een zachtheid voor Zijn hoorders ! De onbevattelijkheid, zelfs Zijner discipelen, ontmoedigt Hem niet;
alleen voor den louter nieuwsgierige is Hij doof; Herodes stelde Hem vele
vragen, maar Hij antwoordde hem niets (Luc. 23 : 9). Den discipel, die
Hem verraden zou, waarschuwt Hij liefdevol en zonder hem openlijk aan
de kaak te stellen. Ook door Zijne gelijkenissen verguldde Hij voor de
farizeërs (Mat. 21 : 45, Marc. 12 : 12) en voor de Joden (Luc. 13, 28. 19,
27. 20, 16) menige bittere pil. Hij stelt in alles, wat Zijn apostelen betreft,
belang. „Waarover hebt gij onderweg gesproken?" vraagt Hij na hun
terugkeer van hun eerste uitzending (Marc. 9 : 33). Ook liet Hij zich
niet leiden door Zijn persoonlijke voorkeur en sympathie, maar was
dezelfde voor allen. De zachte Johannes trok Hem aan, maar den vurigen
Petrus, al zou deze Hem ook tot driemaal verloochenen, maakte Hij tot
de petra, waarop Hij Zijne gemeente bouwen zou (Mat. 16 : 18). Zelfs
een Judas zond Hij niet van zich. Van de drie verwanten des Heilands,
die tot Zijne apostelen behoorden, wordt slechts Judas Thaddeus eenmaal
in 't bijzonder vermeld. En Hij die Zijn volk liefhad, deelde niet hun haat
tegen de Samaritanen.
Op liefde was dan ook Zijn gezag gegrond, het eenige hechte fundament, waarop het gezag van den opvoeder steunen kan. Hij werd in
alles den broederen gelijk, opdat Hij barmhartig zou zijn (Hebr. 2 : 17).
Zelfs in de bange ure, waarin Zijn jongeren sliepen, verontschuldigt Hij
hen nog : „de geest is gewillig, maar het vleesch is zwak" (Mat. 26 : 41).
Hij verdedigt hen tegen de farizeërs (Luc. 5 : 33). Van Zijn innige liefde
getuigden Zijn woorden tot Zijne apostelen op Zijn laatste pascha : „Ik
heb met verlangen begeerd dit pascha met u te eten vóár mijn lijden."
Immers, al was hun vleesch zwak, hun geest was gewillig, gehoorzamend
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uit liefde het gezag, dat op liefde gegrond was. Zijne schapen hoorden
Zijne stem, immers Hij kende ze allen en zij volgden Hem (Joh. 10 : 27).
Ook Zijn straffen zijn opvoedend en met zachtheid gepaard. Zij dienen
om op den goeden weg terug te voeren. Zijn scherpste woord geldt
deneerste onder Zijne dicipelen, het woord waarmede Hij ook den duivel
van zich wees : „Ga henen achter mij Satanas," maar Hij deed dit om
hen te leeren den moeilijken lijdensweg en het dragen des kruises achter
Hem (Marc. 8 : 33). Nooit strafte Hij langer dan noodig was. Als Petrus
twijfelt, doet Hij hem zinken in de zee, maar reikt hem op zijn hulpgeroep
hulpvaardig de hand. Christus verwijt nooit het gebrek aan verstandelijk inzicht, wel het gebrek aan een verblind en verhard hart (Marc. 6 : 52.
8 : 17). En zelfs, wanneer Hij toornt over de verharding van hun hart,
laat Hij tegelijk zijn droefenis -daarover merken (Marc. 3 : 5) .
Heerlijker waren Zijn belooningen dan de strengheid Zijner bestraffingen.
Tot Zijn apostelen zegt Hij : „Gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt
in mijne verzoekingen. En ik verordeneer U het Koninkrijk, opdat gij eet
en drinkt aan mijne tafel in mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordeelende de twaalf geslachten Israëls." En dit niettegenstaande Hij wist, dat
zij straks zouden slapen en Hem alleen laten in Zijn verzoekingen en
dat Petrus Hem zou verraden. Tot hem zeide Hij even na deze beloften:
„Petrus, als gij eens zult bekeerd zijn, zoo versterk uwe broeders." Als
Petrus eens zou bekeerd zijn!
Opdat de belooning hen niet schaden zou, laat Hij niet na er op te
wijzen hun eigen verdiensten niet hoog aan te slaan. Voor Hij Petrus
diens hooge plaats aanwijst in de gemeente, zegt Hij hem eerst: „Vleesch
en bloed heeft u dat niet geopenbaard" en Zijn apostelen vermaant Hij:
„Wanneer gij zult gedaan hebben, al hetgeen u bevolen is, zoo zegt : wij
zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij
schuldig waren te doen" (Luc. 17 : 10). Zijn eigen loon zou de dood des
kruises zijn.
De krachten, die Hij deed in Zijn eigen land, waardoor het heidensche
Tyrus en Sidon zich zouden bekeerd hebben (Mat. 11 : 21), vermochten
Zijn volk niet te bekeeren. Maar dit geringe gevolg op Zijn prediking
kwam het heidendom ten goede. Ook Zijn tarwegraan moest in de aarde
.vallen en sterven in Jeruzalem, opdat het veel vrucht zou brengen aan
heel de menschheid (Joh. 12 : 24). Tevens een bemoedigende les voor
den opvoeder die geen dadelijke vrucht ziet op zijn werk. Immers de
leerling is niet meer dan de meester ; en Christus' prediking heeft later
rijpe vrucht gedragen. Al dadelijk op het Pinksterfeest. Vergelijk Marc.
4 : 26.
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En. wanneer eene opvoeder vrucht ziet op zijn arbeid, hij bedenke wat
Christus zeide : „Ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen gij niet
niet gearbeid hebt" (Joh. 4 : 38).
Christus was geen voorbeeld van den wereldverachter en den zelfkweller. Hij sliep in het achterschip op een oorkussen te midden van den
storm (Marc. 4 : 38). Zijne apostelen brengt Hij naar een rustige plek
en noodt hen: „rust een weinig." (Marc. 6 : 31). Hij speelde met de kinderen en spijsde met de rijken. Zijn goedheid is zonder zwakte, Zijn
ernst zonder hardheid, Zijn ijver zonder veeleischendheid, Zijn toegevendheid zonder blindheid,* Zijn standvastigheid zonder starheid, Zijn deemoed
zonder laagheid, Zijn lijdzaamheid zonder kleinmoedigheid.
Ook in het uiterlijk, in Zijne uiterlijke verschijning, was Hij een voorbeeld tegen de wereldverachting en zorgeloosheid voor het uiterlijk. Zelfs
die vasten, krijgen te hooren : „Zalf uw hoofd en wasch uw aangezicht"
(Mat. 6 : 17). Het schoone laat Hij niet onopgemerkt, doch wijst er Zijn
hoorders op. Onzen blik wendt hij tot de natuur, .de afstraling van Gods heerlijkheid, door ons te wijzen naar de leliën des velds : „Aanmerkt de leliën
des. velds, hoe-zij groeien; zij arbeiden niet en spinnen niet, maar ik zeg u
dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk eene
van dezen" (Mat. 6 : 28, Luc. 12 : 27). En door de beeldspraak Zijner gelijkenissen geeft Hij een voorbeeld aan allen om de menschen en hun doen, hun
overleggingen en handelingen en het opmerkelijke in de dingen om ons
heen te bestudeeren, opdat de opvoeder aan anderen iets kan laten zien van
de heerlijkheid die ons alzijds tegenblinkt.
Zoo was het onderwijs van Christus opvoedend, immers niet alleen gericht
op het verstand, maar tevens op het hart en op het gemoed en op den wil
en op onzen schoonheidszin. Vooral op den wil ; doen is de deugd. „Die mijne
woorden hoort en ze doet, die is met een wijs man te vergelijken." (Mat.
7 : 24). „Mijn moeder en mijn broeders zijn degenen, die het Woord Gods
hooren en doen." (Luc. 8 : 21). Zelfs de onnutte vraag of er slechts weinigen
zullen zalig worden, beantwoordt Hij, in de goede richting sturend : „Strijd
om in te gaan!"
Ook voor de opvoeding der jeugd is de Opvoeder der menschheid van
groote beteekenis geweest. We zagen reeds hoe Hij door eigen voorbeeld
leerde de gehoorzaamheid en zorg van het kind voor de ouders. Maar bovendien treffen ons twee gevallen, waarin de l-eerende Christus Zijn apostelen gewezen heeft op de kinderkens. Het eerste had plaats bij den strijd om
de eereplaats (Mat. 18 : 1 14, Marc. 9 : 32-49, Luc. 9 : 46-48) ; het
andere, de zegening der kinderen, wordt vermeld Mat. 19 : 13-15, Marc.
10 : 13-16, Luc. 18 : 15-17. Beide gevallen vonden hun aanleiding in een
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verkeerd optreden der apostelen, beide onderrichtten hen over de beginselen van hun ambt. En naar het woord van Chrysostomus (60ste Hamolie over
het evangelie van Mattheus) zijn alle ouders en opvoeders de apostelen hunner kinderen, hun school en huis is hun kerk. En de kinderen zijn tot
exempel gesteld voor alle geloovigen, die moeten zijn als „de kleinen," dee-moedig en nederig van harte, arm, dat is (Oud-Testamentisch gesproken)
.00tmoedig en nederig van geest (Mat. 5 : 3). Immers tegenover God blijft
de mensch steeds een kind, heel zijn leven lang, de geloovige een kind Gods
(Joh. 1 : 12). Gods Zoon werd een menschenkind opdat de menschenkinderen kinderen Gods zouden worden.
Met het eerste der beide genoemde gebeurtenissen besluit Christus zijn
_openlijk optreden in Galilea, waar Hij het grootste deel Zijner jeugd en van
Zijn leeraarstijd heeft doorgebracht. Hij nu omving een kindeke met Zijne
armen.
Het lijkt zoo eenvoudig. Omdat de waarheid steeds eenvoudig is. En al
wat onnatuurlijk is, kan niet waarachtig zijn. Wat. ik hiermede bedoel, zal
duidelijk worden wanneer ik u den titel noem van een „opvoedkundig" boek
uit de 17e eeuw. Ik citeer uit den tweeden druk uit den pruikentijd van 1740.
De titel is deze: „De geestelycke queeckerye van de jonge Planten des
Heeren, opdat se mochten werden Boomen der Gerechtigheidt, ten pryze
des Allerhoogsten, cieraed van syne Voorhoven, ende der Planten behoudinge." Fraai, niet waar? Maar we zijn er nog niet. De titel gaat door : „Ofte
tractaet van de Christelycke Opvoedinghe der kinderen, uyt den Woorde
Godes ter nedergestelt door Joannes de Swaef, schoolmeester te Middelburgh in Zeeland." Kan het onnatuurlijker ,dat is onwaarachtiger? Welnu, in
dit „opvoedkundig" boek wordt geleerd dat „de sone en de dochter vader en
moeder aanspreken met ongedeckten hoofde of burgende de knyen" en den
schoolmeester wordt voorgeschreven „ontsachelyckheyd, zoodat. de jongers hem siende zich voor hem versteken." Tegenover dergelijke onmenschelijke opvoedkundigen krijgt de handeling van Christus zooveel duidelijker beteekenis, wanneer van Hem, den Opvoeder, staat opgeteekend : „Hij
nu omving een kindeke met Zijne armen."
De tweede gebeurtenis van Christus met de kinderen had plaats in Perea,
toen men kinderen tot Hem bracht, terwijl de apostelen de les in Galilea
reeds vergeten bleken en dit verhinderden met harde woorden. En daarop
Zijn woord : „Laat de kleinen tot Mij komen, en verhindert hen niet, want
derzulken is het koninkrijk der hemelen." Derzulken, want wanneer wij
„groote menschen," niet - worden gelijk de kinderkens, dan kunnen wij in
het hemelrijk niet ingaan (Mat. 18 : 2). Merkwaardig ! dit is de eenige gelegenheid, bij welke van Jezus opgeteekend staat, dat Hij in hevige, vertoorn-
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de ontroering was, inwendig kookte (Gr. aganaktesen Marc. 10 : 14 van

agan, dat is : te, te veel, een overschrijden der maat). Ook hier omving Hij
de. kleinen met Zijne armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende
Hij dezelven (Marc. 10 : 16). Hij laat de kinderen tot zich komen, immers
„wie niet met mij vergadert, die verstrooit" ((Luc. 11 : 23). Dit voorbeeld,
dat Christus hier gaf, met zooveel nadruk, door alle drie synoptische evangelisten geboekstaafd ,is de bron van den rijksten zegen geweest voor de
jeugd. Het is een vingerwijzing geweest voor Zijne gemeente. DeChristelijke
kerk heeft dien wenk begrepen en opgevolgd: de opvoeding der jeugd is
steeds een der eerste zorgen der Christelijke kerk geweest. Ook een der
eerste zegeningen van het Christendom hier te lande. Geen wonder : want
Hij stelde Zichzelf als loon : „zoowi.e één van zoodanige kinderkens zal ontvangen in mijnen naam, die ontvangt mij" (Marc. 9 : 37, Luc. 9 : 48).
Ook Judea zou Jezus als kindervriend zien, en aldaar niet alleen de
apostelen, zooals de eerste maal, noch ook enkele anderen zooals de tweede
maal, maar het gezamenlijke naar het paaschfeest saamgestroomde volk.
Het was in den tempel te Jeruzalem aan het einde van Zijn loopbaan hier
op aarde. De kinderen riepen in den tempel: „Hosanna den Zone Davids!"
(Mat. 21 : 15). Tot de rechtvaardiging Zijner jongeren had Hij zich vroeger
laten uitdagen door gewone farizeërs ; tot rechtvaardiging der kinderen
thans door niemand minder dan de Overpriesters en Schriftgeleerden. En
toen dezen Hem vroegen, dit zeer kwalijk nemend : „Hoort gij wel wat
dezen zeggen?" antwoordde Hij : „Ja ; hebt gij nooit gelezen : Uit den mond
der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid?" Ook hier
weer verguldt Jezus de bittere pil die Hij zijn aartsvijanden te slikken geeft.
Immers deze woorden, dat wisten die schriftgeleerden zeer goed, waren
ontleend aan den achtsten psalm ; en zij wisten ook heel goed dat daarop
volgde : „om uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen
ophouden" (Ps. 8 : 3). Juist over den kinderplicht had Hij hen zoo scherp
gekapitteld (Mat. 15 : 4). Immers volgens hen kon iemand zeggen : „eer
maak ik er een offergave van dan dat ik u, mijne ouders, iets zou doen ten
goede komen." Zulk een toornige uiting was volgens de rabbijnen voldoende opdat geen ander er aanspraak op zou kunnen maken, en zoo'n toornig
woord ontsloeg den zoon van den onderhoudsplicht tegenover zijn ouders.
De liefde voor de kinderen blijkt ook uit 's Heilands wonderen. De grootste waren Zijne drie opwekkingen uit de dooden. De laatste dezer drie gold
Zijn vriend Lazarus, de anderen een jongeling te Naïn, dien hij „zijn moeder teruggaf" (Luc. 7 : 12), en het twaalfjarig dochtertje van Jaïrus (Luc.
8 : 41). Voorts genas Hij den zoon van den koninklijken hoveling (Joh.
4 : 46), den bezeten zoon (Marc. 9 : 13) en de door den duivel bezeten doch-

306

ter van de Kananeesche vrouw (Mat. 15 : 22). En aan de ouderliefde is
Zijn mooiste gelijkenis gewijd, van de verloren zoon.
Zoo is Christus een voorbeeld geweest als de grootste opvoeder der
menschheid -door Zijn leven en Zijn lessen, maar ook door Zijn dood en Zijn
opstanding. Immers door Zijndood heeft Hij onze zonden uitgedelgd, ons
met God verzoend, en met Hem gekruisigd (Rom. 6 : 6). En zooals Zijn
dood de dood is van onzen ouden mensch, zoo is Zijn opstanding de opstanding van den nieuwen mensch. En ook na Zijn opstanding geeft Hik
door Zijn geest ons kracht tot heiligmaking, en in Zijn Woord het opvoedend Boek der menschheid. In één woord : Hij is de weg, de waarheid en
het leven. En die weg staat allen open. Om deel te hebben aan Zijne heerlijkheid is geen voorwaarde gesteld van nationaliteit, van stand, van kunne,
van leeftijd pf kunde of wetenschap, Hij spreekt zalig de armen van geest
en vraagt alleen een kinderlijk vertrouwen in den hemelschen Medicijnmeester.
14. Quintilianus, in 35 na Chr. in Spanje geboren, kwam al vroeg naar
Rome, en na daar korten tijd advocaat geweest te zijn, werd hij rhetor,
leeraar in de welsprekendheid. Zijn beroemde lessen werden door de voornaamste personen gevolgd, keizer Vespasianus stelde hem van staatswege
als bezoldigd hoogleeraar aan, maar door huiselijk leed trok hij zich in het
laatst van zijn leven in de eenzaamheid terug en schreef toen de 12 boeken
van zijn werk over de opleiding tot redenaar (De institutione oratoria).
Hierin ontwikkelt hij een wetenschappelijk systeem van opvoeding, opgebouwd uit zijn praktische ervaring als paedagoog, zijn scherpzinnige psychologische opmerkingsgave en de resultaten zijner philosophische studiën. Het
is een saamvatting van de opvoedkundige wetenschap tot op zijn tijd. Het
huiselijk en openbaar onderwijs in het Romeinsche keizerrijk was naar zijn
systeem ingericht. De Kerk nam het over, zoodat het van kracht bleef heel de
middeleeuwen door. Ook nog daarna. Want de humanisten der 16e eeuw
achtten hem een onfeilbare autoriteit en ook na de Reformatie bleef hij in
het onderwijs-systeem van Calvinisten en Jezuieten van overwegenden
invloed.
Volgen nu eenige belangrijke gezichtspunten uit Quintilianus' handboek.
Al. dadelijk is hij optimist ten opzichte van den aanleg. Stompzinnigen en
dornrnen zijn uitzonderingen, evenals mismaakten. Maar overigens wordt
niemand geboren die met zijn aanleg niets bereiken kan, mits leiding, oefeni^ig en vlijt niet ontbreken. Taak der opvoeding is om dien aanleg nu te
ontwikkelen. Daarmede moet reeds vroeg worden aangevangen. Niet wachten, zooals sommigen beweren tot het 7e levensjaar. Waarom zou verstandelijke opleiding niet passen waar er reeds zedelijke ontwikkeling moet zijn?
-
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Bedenk dat het weten berust op het geheugen, en dat dit in de kinder.jaren het getrouwst is. Dus veel van buiten leeren, liefst Tederen dag. Van
veel gewicht acht hij het eerste onderwijs- in het spreken. Bij het dienst.
personeel, dat met de eerste opvoeding is belast, worde gelet naast reinheid
van zeden en goed karakter op zuivere uitspraak -der taal, want zooals het
kind leert spreken, zoo zal het in den regel blijven spreken en eeneenmaal
aangewende platte uitspraak kost heel veel moeite van afleeren. Vooral de
slechte indrukken der prille jeugd zijn het, die duurzaam nawerken.
Mocht een onderwijzer der jeugd niet wetenschappelijk onderlegd zijn, zie
dan toe dat hij niet meene dit wèl te wezen ; want niets is ondragelijker dan
valsche inbeelding van menschen die nauwelijks over de eerste beginselen
heen zijn.
Het onderwijs wil Quintilianus doen aanvangen met het Grieksch omdat
de Latijnsche literatuur aan de Grieksche is ontleend, en de eigen taal door
de kennis eener vreemde beter begrepen wordt. Het taalonderricht heeft ten
doel: zuiver spreken, schrijven en lezen, en inleiding tot de lectuur der
dichters. Hierbij geen overhaasting ! Langzaam voorwaarts ! Ook niet zich
verliezen in futiele grammaticale puzzl es ! De grammatica is er om zich
van haar vormen los te maken. Het is een trechter waar men door moet.
Diep er in doordringen, maar dan er ook los van. Geen knecht van woorden.
Dit begin-onderwijs is moeilijk. Daarvoor moet men de beste onderwijskrachten gebruiken en niet meenen dat een middelmatig mannetje daarvoor goed genoeg is.
Ik merk even op, dat tegen dezen behartigenswaarden wenk nog veel
gezondigd wordt. De laagste klasse eener school wordt vaak ter vivisectie
aan een aankomend docentaster prijsgegeven. Gelukkig de school, die onder
de onderwijzers er een telt met lust en tact om de jongste leerlingen onderwijs te geven. Ik weet wel, de school heeft die niet altijd, of niet altijd daarvoor beschikbaar. Des te betreurenswaarder is het dat zelfs rijke ouders
voor het huisonderricht . hunner kinderen, in stee van de beste te kiezen die
ze krijgen kunnen, alleen te rade gaan met den prijs. Immers, zoo er ééne
wijze van onderricht tevens opvoedend is, dan is het wel het privaat-onder-richt, waarbij de leeraar zich geheel kan laten gaan en niet zich gebonden
weet aan de wetten die eenzelfde onderricht aan verschillende karakters
tegelijk vereischt.
Het best begrepen wordt, zegt Quintilianus dan ook, wat door den ontwikkeldste wordt onderwezen, terwijl het onderricht duisterder blijft, naarmate de onderwijzer zelf minder inzicht heeft (II, 3).
Bij de lectuur legt Q. den nadruk op den inhoud: kieschheid en fierheid,
smaak en gevoel, ook eigen kunnen moeten daardoor gevormd.
,

-
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Ook is de beoefening der muziek voor den redenaar noodzakelijk: zij
immers ontwikkelt het gevoel van het rhythme in rangschikking, stembuiging en gebaar. Ook de wiskunde (toenmaals meetkunde) : zij scherpt het
verstand en leert logische gevolgtrekking.
Vreest iemand overlading door te veel vakken tegelijk? Integendeel de
geest der jeugd is vlug en speelsch en haakt naar opfrisschende afwisseling, ook naar afwisseling door ontspanning. Doelmatige spelen zijn daarvoor een vereischte, waarbij de onderwijzer tevens het ongedwongenst den
aard en het karakter, het temperament en den bijzonderen aanleg zijner
leerlingen leert kennen.
Wat is dat? Wil Quintilianus al werken in de richting van het thans begeerde psychogram (voor de beroepskeuze) ?
Aan den onderwijzer stelt Q. hooge, vooral moreele eischen. Uit de lectuur
zal hij telkens levenslessen weten te trekken, en die zullen des te gretiger
worden opgenomen, naarmate hij de achting, den eerbied, de liefde zijner
leerlingen verwierf. Immers lezen is goed, maar de letter is toch doodsch
vergeleken bij des leeraars levende stem. Hij houde verder maat in strengheld en vriendelijkheid.
De laatste opmerking is het, waarop vooral thans moet gelet. We hebben nu gelukkig tijden achter den rug van te groote strengheid bij het
onderwijs, hetwelk er vaak -net de plak werd ingeslagen. Maar al te groote
vriendelijkheid en lievigheid maakt week en vertroetelt. Bovendien geeft het
gauw aanleiding tot verschillende behandeling der leerlingen, wat hun afgunst opwekt, of erger, hen mismoedig maakt.
Voorts geeft Q. nog een paar goede raadgevingen : Wees niet opvliegend,
ga gaarne op vragen in, en wees niet te kwistig met lof noch bitter of smalend in uw blaam. (II 2).
Ik hoor de tegenwerping: mooi gezegd, maar moeilijk gedaan.
Ik antwoord : als de onderwijzer maar bedenkt, dat hij vóór alles opvoeder is, en niet waant dat leeren het een en het al is.
Evenals zijn voorganger Cicero wijst Q. op den eisch te letten op den
persoonlijken aanleg der leerlingen. Immers de opvoeding heeft ten doel
een elk zoo te onderrichten, dat elk zich ontwikkele naar zijn eigen persoonlijken aanleg. Een der artikelen van het Schoolreglement van het
Marnix-Gymnasium luidt dan ook, in Quintilianus' geest : „De leeraren
beijveren zich om steeds op de eischen van opvoeding en (ik cursiveer)
onderwijs te letten; stipt de tucht handhavende trachten zij door hunne
opgewektheid en ijver de belangstelling en weetgierigheid der leerlingen te
wekken en hen zoo te leiden, dat hun karakter zich overeenkomstig hun
aanleg kan ontwikkelen in Christelijken geest."
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Is het schoolonderwijs te verkiezen boven het huisonderwijs?
Q. antwoordt hierop, wanneer beide niet saam kunnen gaan, bevestigend.
De eenzaamheid is somber en triest, de school vroolijk en gezellig. Maar
vooral: aanhoudend en voortdurend privaatonderricht belemmert de zelfstandigheid ; en zelfstandig leeren werken is immers de voornaamste
voorwaarde voor de beoefening der wetenschappen en tevens de hoofdtaak
van het opvoedend onderwijs.
Grif dit, o onderwijzer der jeugd, onuitwischbaar in de nissen van uw
geest!
Bovendien leidt de maatschappij die de school vormt, het best op tot het
optreden straks in de groote maatschappij. In de school leert de leerling
beter dan thuis vrij en frank optreden. Thuis verslapt de geest of gaat lijden
aan ijdele inbeelding, daar de wedijver ontbreekt en de critiek. In de school
verleert de jongen zijn aangeboren schuwheid en leert eigen kracht en zwakheid kennen door vergelijking met anderen. Het savoir vivre krijgt men
slechts door den omgang .Bovendien is de school vaak de kweekplaats voor
een vriendschap die duurt tot den ouderdom.
De juiste maat in de wijze van onderrichten is moeilijk aan te geven.
Doch liever te opgewekt en te levendig, dan te doodsch en te droog en te
nuchter. Geen leven, geen vuur, geen enthousiasme, dat is fnuikend voor
alle onderwijs voor de jeugd. Een boom die nooit uitschiet buiten de rooilijn, wordt slechts voor hakhout geschikt. Waar niets te snoeien is, waar
geestesverschrompeling heerscht en productieve fantasie ontbreekt, daar
helpt geen werken. Als een ddorre bodem voor de jeugdige ,planten, is een
drooge leeraar voor de jeugdgeest de dood. (II 4. 1-14. II 9 vgg.)
Tenslotte Q.'s meening over schooltucht. Hij schrijft hierover (I 3) :
„Vooral ben ik er echter tegen, de scholieren te slaan, ofschoon dit dikwijls
gebruikelijk is. In de eerste plaats is deze straf onteerend, slaafsch, en
onbetwistbaar een gewelddaad bij het groote verschil in ouderdom. Ten
tweede blijven naturen, die zoo aan slagen gewend zijn, dat zij door terechtwijzingen en berispingen zich niet beteren, ook ongevoelig voor slagen,
evenals de slaven .... En bovendien, wanneer men het kind door slagen tot
zijn plicht dwingt, wat zal men dan met den jongeling beginnen, bij wien de
vrees -daarvoor niet meer kan worden opgewekt, terwijl hij toch nog veel
moeilijker stof moet verwerken. Daarbij komt, dat veel getuchtigden kleinen
uit pijn of angst niet zelden dingen overkomen, die men niet gaarne noemt
en die aanstonds hun schaamte opwekken, ja dat de vrees hiervoor hun
levensmoed breekt, hen . neerdrukt en tot lichtschuwe gluipers maakt. Daarom zij voldoende de vermaning: tegenover den zwakken en weerlóozen
leeftijd zij aan niemand te veel recht toegestaan."
Dr. J. VAN DER VALK.

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK.
In de Psychiatrische en Neurologische bladen komt een artikel voor
van de hand van Dr. A. H. Oort te Oegstgeest, over den uitslag van
zijn experimenteel onderzoek bij het in 1921 gehouden examen voor
verplegenden. Hij gebruikte hiervoor een omwerking der „Mental Tests
in -r the American Army", die in de jaren 1917—'18 bij de schifting
der vrijwilligers zulke goede resultaten gaven; een test-onderzoek,
dat door zijn geweldig aantal proefpersonen alleen al zeer merkwaardig is.
Het verschil tusschen de Duitsche en Amerikaansche wijze van
testonderzoek is voornamelijk hierin gelegen, dat de laatste minder
uit laat werken en nagenoeg geen geschrijf verlangt, waardoor hare
proeven veel minder tijd kosten. In de meeste gevallen laat zg kiezen
uit een rij gegeven woorden, waarin het juiste dient te worden
onderstreept. Hierdoor wordt het mogelijk meer proeven te nemen,
en dus grooter differentiatie te krijgen.
Dr. Oort gaf bij zijn onderzoek 8 series vragen, die in moeilijkheid opklommen. Niemand was in staat alles af te krijgen, waardoor het snel en goed oordeelen uitstekend kon gemeten worden.
Schoolkennis speelde nagenoeg geen rol. De volgende vragen werden
gegeven:
1. 20 redeneersommetjes.
2. Spreekwoorden verklaren.
3. Synoniemen en tegenstellingen zoeken.
4. Zinnen ordenen.
5. Reeksen getallen voltooien.
6. Gevolgtrekkingen maken.
7. Analoge wijzen van verband zoeken.
8. Vragen beantwoorden naar algemeene ontwikkeling, (bijv. wie
was De Ruyter, Rooyaards enz. ; (we herinneren ons nog wel
het vermakelijk onderzoek van het Handelsblad).
Dezelfde proeven werden ook op verschillende Leidsche lagere
en middelbare scholen gehouden. Eigenaardig was, dat de scholen
le klasse beter resultaat gaven dan de Volksscholen, het milieu
bleek dus van grooten invloed. De geëxamineerde verplegenden
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bleken over 't algemeen te staan beneden het peil der M. U. L. 0.leerlingen. Hun algemeene ontwikkeling schijnt dus na de schooljaren niet sterk gestegen. Verder waren de resultaten bij de mannelijke proefpersonen aanmerkelijk beter dan bij de vrouwelijke. Ook
bij het heusche examen komt dit uit, daar de helft der vrouwen en
slechts een derde der mannen afgewezen werd.
Het testonderzoek en het examen liepen prachtig evenwijdig, de
twee besten kwamen geheel overeen en over 't algemeen vinden we
ook de meeste geslaagden bij degenen, die voor de tests de meeste
punten behaalden. Natuurlijk waren er enkele uitzonderingen, maar
ook bij een examen zakt wel eens een knappe en boft een minder
begaafde.
Het meest eigenaardig is de correlatie tusschen de resultaten, die
de 5 examensommen gaven, waarvoor 55 min. gegeven was, en de
20 sommen van de eerste proef, die slechts 5 min. eischte.
De vraag doet zich dan ook direct op, of - het examen door een
dusdanig onderzoek zou kunnen worden vervangen, tenminste gedeeltelijk. Het schijnt Dr. Oort toe, dat er veel voor pleit, al zijn er
enkele moeilijkheden. Het testonderzoek is objectiever, dus eerlijker,
het verschil tusschen verschillende examinatoren valt weg. Ook is
alles schriftelijk, wat de candidaten meer op hun gemak zet. Natuurlijk
zouden elk jaar de proeven dienen veranderd te worden, opdat
specifieke training uitgesloten wordt. Doch dit schijnt ons niet moeilijk.
De uiteenzetting van Dr. Oort scheen ons merkwaardig genoeg
toe, om in ons tijdschrift te worden opgenomen. In ons land begint
men meer oog voor deze nieuwe dingen te krijgen, die in Amerika
al veel worden toegepast. Wij zijn wat voorzichtiger, en dit is ook
goed, als we de feiten maar nauwkeurig blijven waarnemen en het
goede er in vasthouden.
Klein Warnsborn.
P. VAN AALTEN.
-

UIT DE KLASSE.
Hoe de grimmigheid werd afgekeerd.
In schooiertjesdraf liep Karel naar school. Onverschillig sloften
zijn klompen over den hard gevroren weg. Zijn handen had hij diep
in de uitgescheurde broekzakken geduwd, de gore wollen das een
paar keer om den hals gesjord, maar zijn lijf rilde onder de kleumerige
katoenen bloese. Niet één van zijn gewone streken haalde hij uit.
Andere morgens -- een rustig snuffelend en likkend hondje, dat op
geen kwaad bedacht was, kreeg plots verwoed klompengetrappel
vlak achter zich, zoodat het met schuwe oogen en druipend staartje
zijn lekkernijen in den steek liet, en overhaast op de .vlucht sloeg.
Handkarren kregen een zetje om ze te doen omwippen, stokken werden
op de tramrails gelegd, om te hooren, hoe lekker ze kraakten onder
't gewicht van het aansnorrend gevaarte; en op zijn allerminst werd
een groote kei of rinkelend dekseltje voortgeschopt langs den weg.
Maar nu had Karel nergens zin in ; teleurgesteld en boos keken
zijn fletse oogen in de verte ; ze zagen den aftocht der Sinterklaasdagen, die hem heelemaal niets gebracht hadden. Niets 1 En dat kwam
door de twee kleine jochies, die de vorige week bij hem thuis
gekomen waren. (De babies in 't armoedige slopje genoten niet eens
de luxe van babies- te mogen zijn, maar werden dadelijk in het rijk
van de kleine jochies opgenomen.)
De twee kleine jochies hadden gemaakt, dat 't geld op was, en
daardoor hadden de andere kinderen niets voor hun Sinterklaas kunnen
krijgen. En Karel keek de voorbije dagen na, en loensde afgunstig
nog eens naar de lachende winkeluitstallingen, en voelde zich boos,
koud, armelijk; een verschoppeling van 't leven.
Maar later, dan ging hij bij de „socialen", dan had je wel Sinterklaasfeest, nou jongen, wat fijn, in de societeit. En nu stelde hij zich
voorloopig tevreden met donkere scheldwoorden, aan 't adres van
de jochies, en van die anderen, die wèl wat hadden.
In de gang, bij de kapstokken, stonden die anderen roerig druk
te praten over de verrassingen van den vorigen avond.... „En ik
een portemonnaietje en wollen handschoenen".... „en een letter van
chocola".... „Netje, wat heb jij gekregen? die rose das? och wat
een mooie"....
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Karel wrong er zich doorheen, mikte onverschillig zijn vormlooze
pet op den zwarten kapstokarm. In de gang bleef hij niet : wat had
je d'r an"; hij liep 't lokaal rond, slungelde wat voor de platen, en
voelde zich hoe langer hoe meer een verschoppeling.
Zoo, daar had je die ook, Kees; die zou wel genoeg hebben; die
zijn vader was conducteur; die verdiende zat.
„Karel, mot je wat van me hebben?" kwam Kees naar hem toe.
„Hebben?" er vloog een heel klein glansje over Karels booze, bleeke
gezicht. ,,Hebben?" Daar was 't hem net om te doen. Dat hij niets
had, maakte hem immers juist zoo akelig. Heb je wat?" vroeg hij
wantrouwend. Maar Kees was al aan 't opdiepen. Een rose suiker
zwijntje, dat was een groote schat; een handvol pepernoten, een
afgeknabbelden poot van een chocoladeletter, en uit den anderen
zak een lichtkleurigen sinaasappel. „Hou op dan", gebood hij, met
een blik naar de deur: de anderen hoefden 't niet te zien. En langzaam, even aarzelend alleen bij 't rose zwijntje, ging alles over in
de holle handen van Karel, en van daar in Karel's broekzakken. De
glans in de oogen werd vroolijker, en er kwam een jongensachtig
kleurtje op 't ouwelijke gezicht. „Dat was ...., dat was ...., nee,
zooals die Kees toch deed". „Dank-ie wel, hoor Kees, dank-ie wel."
En Kees heel wijs: „tot je dienst".
Het zwijntje werd in 't laatje gezet, in gezelschap van potlood en
penhouder; van de pepernoten verhuisde er onder de bijbelles af en
toe een naar den mond, en Karel zat vergenoegd te soezen dicht
bij de afstralende verwarmingsbuis : over het vertellen van de juffrouw,
en over Kees, die dat gedaan had ; en_ zijn oogen streelden het
suikeren zwijntje, en konden weer lachen tegen het leven.

Het groote geheim.
Heel klein en vereenzaamd liep Mieke door de meer en meer
donkerende laan, den langen weg naar school terug. Een half uurtje
geleden was ze er ook door gekomen, met de anderen uit 't „Kinderheim", Jopie en Grada en Loekie. Toen had ze heel niet gemerkt,
hoe 'n akelige laan het eigenlijk was. Maar nu ! o, nu ! Heel, heel
hoog boven kleine Miekes hoofdje vloog de koude winterwind door de
zwiepende iepenkruinen. Soms kwam hij even naar beneden en rukte
dan wild aan haar jekkertje en muts, maar meestal bleef hij boven
en deed de oude takken daar kraken en knierpen. Uit het donkere
park, tusschen de kale, zwarte struiken door, kwam een grijze mist
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langzaam aansluipen. Die maakte alles zoo vreemd, net of 't niet
werkelijk bestond, — en niemand, niemand was er, die op kleine
Mieke lette — en haar pantoffeltjes waren ook nergens. Die had ze
verloren; de nieuwe, roode pantoffeltjes in den linnen zak, en nu
moest ze den weg terug om ze te zoeken. Ze verloor zoo vaak wat,
zeiden ze thuis.
Maar ze waren er niet; ze waren nergens. Alleen was er de griezelig.heid van de laan, met de hooge, krakende takken, en den zachtsluipenden mist. En dan bij al dat griezelige niemand, niemand, daar
ze bij hoorde. Een paar groote wanhoopstranen kwamen opwerken,
wipten de oogjes uit en rolden over de ronde appelwangetjes naar
beneden. Met een snik kwamen er nog een paar, op 't laatst wilde
er heelemaal geen eind meer aan komen. En de pantoffeltjes waren
nergens, en de laan was nog zoo lang, en zoo vreeselijk, vreeselijk
alleen was ze. „Maar, poesje, wat doe jij hier nog!" Die stem moest
wel een heel vroolijken klank hebben, want over Miekes droevig
behuild gezichtje kwamen blijde glansjes vliegen : „De juffrouw." Er
waren tijden, dat er voor Mieke maar één enkele juffrouw bestond.
En die juffrouw verwende haar. Die gaf haar strikjes voor haar kleine,
blonde vlechtjes en handschoentjes voor haar koude handjes; die
noemde haar poesje — en die had een fiets met een sterken bagagedrager, die wel expres voor kleine Mieke daaraan geschroefd scheen
te zijn. Eerst gingen ze dan samen bij de juffrouw thuis een snoepje
halen, en daarna werd Mieke naar haar huis gebracht, achter op de
fiets. Dat was dan haar rijtuig. Die fiets hoorde bij hen tweetjes. Die
was er nu ook bij. 't Was alles opeens zoo geruststellend geworden.
En ze vertelde alles, van de pantoffeltjes, en van de akelige laan,
en heel even kwamen er weer een paar tranen, maar die rolden beschaamd naar beneden, zou gauw ze konden, omdat nu toch de zon
al weer doorgebroken was.
„Weet je wat, poesje, ik zet je achterop ; dan zoeken we samen.
ij kijkt links en rechts, en ik vooruit, en als we ze zien liggen, dan
roepen we zoo hard hoera ! dat alle menschen schrikken."
Vlug werd Mieke bij haar buikje op den carrier gesjord, en daar
ging het. Maar de pantoffeltjes waren nergens. Dan ook nog in school
kijken. Die zag er heelemaal vreemd uit in de duisternis. Een donkere,
tochtige gang, en doode, schimmige lokalen. „'t Is hier nog erger dan
in de laan, hè?" „Ja," benauwd klonk 't kleine stemmetje en een
koud pootje greep de juffrouw angstig bij de . hand. „Gaat u mee
naar boven?"
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Maar op de trap, en in de hol dreunende bovengang, nergens
lagen de roode slofjes. Dan in 't lokaal zoeken, bij Miekes bank. En
daar hing heel stilletjes een grijs koordje, en een grauw knoedeltje
kwam uit 't vak kijken; 't leek of 't lachte; en dat was de zak met
de verloren schaapjes er in. „Hè, ik dácht, dat ik ze mee genomen
had, en ik had ze laten liggen." Nu brak de zon heelemaal door,
en 't werd weer de vroolijke Mieke van altijd. „U is de liefste juffrouw
van alle juffrouwen op de heele wereld," aaide haar stemmetje. „Zoo,
zoo, ja, dan dien ik je wel even thuis te brengen ook; dat hoort
de liefste juffrouw toch eigenlijk wel te doen. Maar eerst de lantaarn
op, en dan in draf."
En 't ging in draf, de lange, lange laan door, die nu heelemaal
donker was. „Houd je goed vast, hoor!"
„Ja, lekker gaat 't; ik durf nog wel harder; juffrouw, ik durf nog
wel harder."
Met een zwaai de brug over en 't plein op. Voor 't groote klimophuis afstappen. „Zoo poesje, we zijn er; nu - maar gauw naar
binnen."
Maar Mieke leek nog niet heelemaal klaar te zijn. „Hoor eens."
En toen de juffrouw zich bukte, om naar 't fluister-geheimpje te
luisteren, grepen twee kleine handjes haar om den hals : „ik wou u
zoo graag een zoen geven, maar 't is een geheimpje." En vlug, heel
vlug, werden twee, drie zoenen op haar wang gedrukt; toen vlogen
kleine voetjes beschaamd de hooge houten stoep op-; een deur werd
opengeduwd : „dààg, dag juffrouw !" en sloeg weer dicht. En nu had
„de juffrouw" tranen in de oogen, toen ze langzaam, nadenkend weer
op de fiets stapte, maar toch was er zon, heel veel warme, ubelende
zonneschijn om het mooie geheim, dat ze had, met Mieke --- en
met God.
M. A. M. B.
.

-

TIJDSCHRIFTENSCHOUW.
Kinderstudie. Deel V, Afl. 1 en 2. November 1921.
Prof. Dr. K. Herman Bouman : Over de Psycho-pathologie der Puberteit.
De puberteit, beheerscht als deze is door krachtige nieuwe instincten
en affecten, is inderdaad de meest kritieke psychische ontwikkelingsperiode, die de mensch doormaakt en de toetssteen voor de waarde van
den zich ontwikkelenden mensch.
Het criterium, waarnaar deze periode beoordeeld moet worden: n.l. de
vorming van de persoonlijkheid en de afwerking van het karakter, behoort
ook uitgangspunt te zijn voor een oordeel over de ziekelijke stoornissen
van dezen leeftijd.
Allereerst wordt nagegaan, die ontwikkelingsstoornissen, waarbij het
niet of onvoldoende komt tot het vormen van zedelijke begrippen en voorstellingen. Zulke zieken worden moreele idioten genoemd. Het ziektebeeld
is niet zoo belangrijk als men vroeger meende.
De overgangen van de normale puberteit 'tot uitgesproken psychopathie,
zijn zoo talrijk, dat het zeer moeilijk valt, altijd juist te onderscheiden,
waar de één eindigt en de ander begint. Verschillende kenmerkende zielseigenschappen van den adolescent vindt men overdreven bij den psychopaath terug.
De maatschappelijke gevolgen doen zich sterk gevoelen. 'Onder prostituées en crimineelen nemen de psychopathen een overstelpend aantal in.
Goede paedagogische leiding is van overwegend belang.
Verder worden : dementia praecox of scheizophrenie, vagabondage en
zelfmoord de psychopathen leveren een groot procent der jeugdige zelfmoordenaars -- besproken.
y^

Een kort overzicht van de psychopathologie der jongelingsjaren, vestigt
de overtuiging, dat hier een uitgebreid gebied voor paedagogische problemen ligt. Op studie van karakter- en sexueele psychologie wordt aangedrongen.
W. E. Wynand. Enkele opmerkingen omtrent den groei van meisjes
in de puberteitsjaren.
Dr. J. H. 0. Reys. De klasseindeeling bij het Gymnastiek onderwijs.
Dr. G. A. M. van Wayenburg. Paedologische schetsen X. De schoolleeftijd.
F. J. van der Molen. Literaire Kinderstudiën.
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Schrijver geeft een korte uiteenzetting van de verschillende inzichten
over angst in donker, ter inleiding van een fragment uit Pierre Loti : Le
roman d'un enfant.
W. H. ten Seldam geeft in de rubriek : „Uit boeken en tijdschriften" een
overzicht van den inhoud van 2 boeken en 3 tijdschriftartikelen over het
groepsgewijze onderzoek van het intellect, zooals dit tijdens den oorlog
voor het Amerikaansche leger en tegenwoordig met de schoolkinderen
gebeurt.
Tijdschrift voor Buitengewoo n o n d e r w ij s, 2e Jaarg.
No. 12, December 1921.
A. J. Schreuder schrijft een In memoriam over J. Truper ; de redactie over
S. Hiemstra.
W. P. Blokpoel geeft in een artikel „De Nazorg" een overzicht van wat
er tot nog toe op dit gebied in ons land gedaan is en behandelt de taak,
die weggelegd is voor den ambtenaar met dit onderdeel belast.
Boek en Tijdschrift bevat, een en ander uit die Hilfsschule Oct. 1921, voornamelijk uit de voordracht van Prof. Dühring over „Infantiliteit en Zwakzinnigheid."
Berichten en mededeelingen.
Onze Kolonie.
0 n s E i g e n B 1 a d, Jaarg. X, af!. 1, 1 Januari 1922.
W. v. d. Hengel: Rector collectie Januari.
Redactie : Onze Katholieke pedagogiek omhoog.
Adr. de Voogd : Het vraagstuk der lichamelijke opvoeding in een andere
belichting.
Fr. H. Thomas: Opmerkingen bij het voorafgaande.
L. van Thoor : God loone 't.
P. Gert. Royen, 0. F. M.: De eerste kinderwoorden.
Fr. S. R.: Het zuiver schrijven op de lagere school I.
L. P. P. Francke S. J.: De kinderziel.
Boekaankondiging.
Zeitschrift für Kinderforschung. 26 Jahrg. 11112.
August./September Heft.
A. Abhandlungen.
Dr. med. Hermann. Woher? Wohin? (Beitrag zu den 25 Jahrgángen der
Trüperschen Zeitschrift für Kinderforschung).
Zooals de titel reeds aangeeft, draagt dit artikel eenoriënteerendkarakter.
Aller-eerst wordt het werk van den heer Trüper dankbaar herdacht.
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Het probleem: waarom bij eenige kinderen, dezelfde middelen, dezelfde
stof, die gewoonlijk een groote belangstelling en de gehoopte omzetting in
wilskracht en „karaktersterkte en zedelijkheid" ten gevolge hebben niet
werken, zooals zij het gewoonlijk doen, is nog heden niet opgelost, ja nauwelijks in z'n beteekenis begrepen.
In de eerste plaats beslist karakteraanleg, ofschoon verstandelijke minderwaardigheid z'n invloed doet gevoelen.
De beteekenis van voorstellingen, onderwijzing en oordeelen, voor de
karaktervorming, wordt in het licht gesteld.
De vraag: Berust het wezen der zedelijkheid, de zedelijke of godvruchtige gezindheid, op voorstellingen, gevoelens of gewenning van den wil? is
fout, daar ze op alle drie berusten moet.
De beteekenis van het probleem der wilsvrijheid voor de heilpaedagogiek wordt aangegeven.
In hoever kan de verstandelijke wil vrij kiezen tusschen verschillende
soorten doen en laten in tegenstelling met het lagere drift en instinktwezen? Hierin ligt reeds het relatieve der wilsvrijheid. Een uitvoerige
bepaling van den vrijen of „redelijken" wil wordt gegeven.
Als we maar wisten, wanneer er van strafbare, schuldige onopgevoedheid en nalatigheid, wanneer van ontaarding van gevoels- en instinctaanleg, sprake is ! Dit beslist over de kwestie „konsekwentie en compromis."
Het vrije en onvrije willen staan tot elkander in zulk een verhouding,
als de algemeene psychische aanleg, die bij het kind voorhanden is, noodwendig bepaalt. Om dus achter die verhouding te komen is een psychologische karakterbeschrijving, die vrij moet ,zijn van ethische waarde oordeelen, noodig. Hierom is kennis der differentiëele psychologie, zoowel
als kennis van zedelijke afwijkingen mede om het probleem „des Sittlichen Irreseins" te helpen oplossen ook voor den (gewonen) onderwijzer
eisch.
Enkele resultaten van het nieuwere wilsonderzoek worden gereleveerd.
De beteekenis van den godsdienst voor de wilsopvoeding .wordt mede
belicht.
De wensch naar vereeniging van allen, die zich met de verzorging van
kinderen met zielsafwijkingen bezig houden, wordt uitgesproken.
Het artikel bevat een flink aantal verwijzingen naar de desbetreffende
literatuur.
B. Mitteilungen.
1. Dr. David Lunds : Der suggestive Einflusz des Films auf die
Kinder.
.
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2. Dr. Matz : Kindgemásze Erziehung und Gesetzesbestimmungen.
Nachschrift Trupér.
3. Julius Herden : Fursorge-Erziehung in Finnland.
4. Dr. Paul " Schumann : Zum Begriff „Heilpaedagogiek."
5. Kleinere Mitteilungen.
C. Literatur. I Buchbesprechung. II Ein gegangene Schriften.
Praktische Psychologie, 3 Jahrg.3. Heft. Dez. 1921.
A. Schilling : Beitrag zur Psychotechnik der Schreibmachine und ihrer
Bedienung.
Hermann Bues : Aufgaben, Organisation und Tâtigkeit eines Berufsamtes in einer mittelgroszen Stadt.
De voorlichting bij de beroepskeuze bij het Harburger Beroepskantoor
strekt zich uit over de manlijke en vrouwelijke jeugd.
Ze omvat de volgende terreinen: 1. Voorlichting bij de beroepskeuze
en hulp bij de plaatsing voor handwerks- en fabrieksleerlingen. 2. Voorlichting bij beroep en arbeid voor de arbeiders zonder voorafgaande scholing in Nijverheid, Handel, Land- en Boschbouw en de huishouding.
3. Voorlichting bij de keuze van beroep en loopbaan, voor de rijpere jeugd,
die als voorbereiding voor een later beroep verder onderwijs zoeken.
Voor de voorlichting der leerlingen, die academische en soortgelijke
beroepen kiezen willen, zijn in Harburg bijzondere vakafdeelingen
geschapen.
Het bureau is onderverdeeld naar de' verschillende beroepen.
Een bijraad bestaande uit vertegenwoordigers van Handel, Industrie,
Handwerk, Vakvereenigingen, scholen en de doktoren der stad, staat het
beroepskantoor ter zijde.
De medewerking der schol-en en onderwijzers wordt zeer gewaardeerd.
Maandelijksche mededeelingen, besprekingen over de verschillende vakken, bezichtiging van bedrijven, versterken den band tusschen school en
beroepskantoor. Ook met groepen van hoogstens 15 leerlingen worden
bezoeken in fabrieken, werkplaatsen enz. afgelegd.
Ouder-avonden worden gehouden.
Gegevens over de verschillende leerlingen wordt het beroepskantoor
verstrekt door een opstel der leerlingen, waarin de volgende vragen
beantwoord worden: le. Wat de leerling wil worden en waarom hij dat
beroep kiest. 2e. Of den jongen reeds een plaats als leerjongen gevonden
heeft en bij welken baas. 3e. Wat de leerling wil worden, als er voor hem
geen plaats in het gewenschte beroep gevonden wordt. 4e. Nauwkeurige
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aanduiding van den leerling. De leerling weet niet, waarvoor dit opstel
dient.
Verdere oriënteering over den leerling wordt mogelijk gemaakt door
de psychologische vragenlijst, die bij de onderwijzers niet erg in den
smaak valt.
Schrijver wijdt dit le aan het feit, dat de beantwoording van sommige
vragen nauwkeurig onderzoek vereischt; ten 2e mangelt het den onderwijzer dikwijls aan psychologische waarnemingsgave.
Rundschau. Hieruit verdient in het bijzonder de aandacht : I. M. Witte:
Neues . aus der Amerikanischen Rationalisierungsliteratuur om z'n belangrijke literatuurgegevens.
P. G. S.
Klein Warnsborn.

DAVID, „EEN MAN NAAR GODS HARTE".
Vergadering onzer afd. 's-Gravenhage.
Nog hoor ik een uwer degelijkste jongere leden
even beslist als eerbiedig de vraag stellen:
Hoe te handelen, wanneer bij het behandelen
der geschiedenis van David, Bathséba, Uria en Joab,
met meer gevorderde leerlingen, de vraag uit hun
midden rijst:
„Maar mijnheer! Hoe kon dan David zijn „een
man naar Gods harte"?
(1 Sam. 13 vs. 14,)

Na een zeer verklaarbare pauze en een paar opmerkingen, riemt
daar uit de voorste rijen een kloeke, jonge man op; zijne houding
is fier, slagvaardig, zijn manlijk gelaat teekent verontwaardiging en
hij uit zich als een geladen stuk geschut, als hij verklaart:
„Ik zal er mij nooit toe leenen : Davids handelwijze in deze „goed
„te praten" --- al heet hij ook een man naar Gods harte — ik ben
„het met de gehoorde exegése niet eens!"
De tijd verliep -- en het pijnlijke der voelbare moeilijkheid bleef
schrijnen. Ziedaar de oorzaak van het volgend referaat.
Er is een karakteristiek verschil tusschen Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis eenerzijds -- en Bijbelsche Geschiedenis
anderzijds. Dit geldt zoowel de leerstof als den leergang, den leervorm,
den leertoon en de leermiddelen.
De leerstof der ongewijde Geschiedenis is de altijd vertroebelde,
benevelde en aanvechtbare voorstelling van feiten en personen, aan
ons geleverd door een zondig en niet alwetend mensch. De Bijbelsche
Geschiedenis is het Werk van God, den Heere, die het hart aanziët,
de roerselen tot de - daden doorziet, die de nieren proeft, die regeert,
al gaan Zijne Wegen hooger dan inze wegen; aan Wien in den
strijd, dien wij de opvoeding noemen, de Eindóverwinning is, spijt
alle stout behaalde overwinningen van Satan ! die als triomfen in de
Hel gevierd worden.
Daardoor is de leerstof der Heilige Geschiedenis intiem, éénig in
haar soort — doch alleen als zoodanig genietbaar, wanneer zij haren
arbeid verricht door Goddelijk Licht bestraald.
Zij levert ons in de Wolk der Getuigen David : van de wieg tot
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het Graf ----- ja ! van vóór de wieg tot bóven het graf! Wij vernemen
Davids komst reeds als Ruth in Moab Gods verborgen omgang
vinden leert: en nog 3000 jaren daarna zijn Davids Psalmen eten
en drinken voor die duizend duizenden wier harten hongeren en
dorsten naar de Gerechtigheid!
Als een jongeling, teeder en gering, hoedt David vaders schapen,
is zich bewust van de mogendheid des Heeren als hij den leeuw en
den beer verslaat; wordt door vader en moeder niet verstaan, terwijl
broeder Eliab hem blijft onderschatten, zelfs na het bezoek van Samuel,
die als Godsgezant weigert spijs of drank aan te roeren aleer David
aanwezig is, David, de man naar Gods harte!
Straks verschijnt David in het krijgsgewoel, waar de Koning en
zijne helden sidderen, als de geweldige Goliath uitdagend optreedt.
Reeds is de Geest des Heeren vaardig over David. Saul huivert
om het lot van Land en Volk aan dezen teederen jongeling toe te
vertrouwen, maar als David den Koning beduidt: Ik ga niet in eigen
kracht, doch in de Mogendheid des Heeren, dan wordt er iets wakker
in Saul — hij zwicht en David staat tegenover Goliath. Deze
ergert zich, èn aan den aanblik van Davids persoon, èn aan diens
simpelen stok!
Wat vermeet Gij u wel!?
Die vraag is de lont bij het kruit — en het dondert in de oorerg
van den machtigen reus: Ik kom tot u in den Naam van den Heere
der Heirscharen, den God der slagorde van Israel, Dien gij gehoond
hebt — en de gansche aarde zal weten, dat Israel een God heeft!
Dan vliegt de steen — de reus duizelt en valt!
Soli Deo Gloria ! — en in de Hel werd dezen keer niet gezongen!
David werd verwaardigd de Eere Gods te handhaven. David verhoogde, verhoogt en zal verhoogen den moed van het Volk des Heererg
in den strijd met elken Goliath de eeuwen door : David de Man naar
Gods harte!
Geleidelijk voert de Heilige Schrift diep intiem ons door het leven„
de opvoeding van dezen David heen, totdat daar staat: (2 Samuel 11
vs. 2 enz.)
„Zoo geschiedde het tegen den avondtijd, dat David van zijn leger
,opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis, en zag van
,het dak eene vrouw, zich wasschende: deze vrouw nu was zeer
-

-

schoon „van aanzien".
Tot zoo ver -- en wij houden ons hart vast!
David was een mensch, David was een man, een MAN, een man
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een man ! -- en dat weet Satan — en dat kent Satan 1 die Satan, die
de jonge Eva, nog in den staat der Volmaaktheid, in het Paradijs
beloerd, bestudeerd heeft, die in haar aanschouwt de Kroon op het
Scheppingswerk Gods; Satan die in Eva de eere Gods naar de
Kroon steekt, als hij Eva met den nog vrijen wil, verlokt tot ongehoorzaamheid door het ondermijnen van Gods betrouwbaarheid, en
vervolgens door een regelrechten aanval op de macht harer actieve
die Satan die een Paulus met vuisten
en passieve bekoring!
die Satan, die den innig Godvreezenden Job het zoo besloeg,
nauwd maakte, dat daar staat:
„Toen vervloekte Job zijnen geboortedag!"
Die Satan had zijn loopgraaf gereed naar het vleeschen hart van
den man naar Gods harte 1
zegt de Heilige Schrift, die overwint, Ik
Openb. 3 vs. 21. En
zal hem geven met Mij te zitten in mijn troon, gelijk Ik overwonnen
heb, en ben gezeten met mijnen Vader in zijnen troon.
Zoo geschiedde het tegen den avondtijd, dat David van zijn leger
opstond, en wandelde op het dak van het Koningshuis, en zag van
het dak eene vrouw, zich wasschende : deze vrouw nu was zeer schoon
van aanzien. David is niet meer een jongeling, teeder en gering
neen, hij is volwassen en — Koning! de gevierde Kampioen voor
de Eere Gods 1 Zal David in deze zich wasschende, zeer schoone
vrouw eene andere, een onschuldige maar een bekoorlijke Goliath
zien ? Zal daar in de betoovering der bekoring de bede stijgen : Wend,
wend mijn oog af!
zal het zijn, als bij Job : Satan, hebt gij ook acht geslagen
Of
op mijn knecht David, den man naar mijn hart? ; toen ging de Satan
UIT van het aangezicht des Heeren? Wij sidderen -- zal het ook
naar Bilderdijk zijn:
Opgaan 1 Blinken 1

en — Verzinken 1?

Nu lezen wij, hoe David verneemt, dat deze zich wasschende, zeer
schoone vrouw de echtgenoote is van zijn trouwen, hoog edelen,
vromen veldheer Urfah.
Een strijd als aan den voet van den boom in het midden van het
Paradijs woedt fel en snel in David.
Ontwaakt niet de Augustinus in hem: „0, lieve, zoete, valsche
„zonde! 'k Heb duizendmaal u afgezworen! Hoe kunt ge opnieuw
„mijn vleesch bekoren!"
Hoe ? Hoe 1: De Satan kent zijn tijd. De Satan sist. De bliksem
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slaat uit Davids hartstocht — en de KONING zendt boden, en laat
de argelooze, zeer schoone vrouw -- halen!
En Satan viert triomf!
Welk een aanblik dan ook voor Satan, als de vrucht van zijn haat
tegen God te aanschouwen : hoe de man naar Gods harte zich baadt
in den schandelijksten wellust ! — en dronken van zijn helsche overwinning, vervolgt Satan zijn triomf en sleurt zijn prooi al dieper en
dieper langs het hellend vlak der zonde naar beneden. Daar is noch
tijd voor rust, noch voor bezinning, noch voor inkeering.
Davids gruwel moet voor den Godvreezenden Urfah en voor het
Volk des Heeren verborgen blijven.
Na de meest Godvergeten listen en streken, zooals de Hel alleen
die uitbroedt, wordt Urfah door David huichelachtig vermoord!
Jubel nu, o, Hel ! Uw Satan heeft eene overwinning behaald, zoo
groot ! zoo tot de volkomenheid doorgezet, als nooit te voren ! : Hij
heeft de Eere Gods gehoond, hij heeft de eere Gods GEVELD in den
man naar Gods harte! Jubel ! Juich ! Handklap ! Gij, Hel ! want de
jubel is verdiend! De man naar Gods harte in de klauwen van Satan
zinkt in den afgrond ! Satan's macht heeft getriomfeerd ! Juich: Wat
vermag Gods beminnen? Wat vermag Gods trouw? Het helsch bazuingeluid galmt Gods nederlaag uit! Toe maar! Satan ! Juich!
En wij?
Zullen wij bij den aanblik van David -zinkende, genietende in het stinkendste moeras van zonde, dood en verderf,
zullen wij, meê zingen, zij het in den diepsten ondertoon? Zullen
wij den term „goed praten" hier aanwenden ? Klinkt ons niet in de
ooren : Wreekt uzelven niet, Beminden ! maar geeft den toorn plaats:
IK zal het vergelden, Mij komt de wrake toe ! spreekt de Heere.
Oordeelt niet!
Doet de schoenen van Uwe voeten, want de plaats waar gij staat
is heilig land!
Of wel -- mag het voorbeeld van een Klopstock ons heilzaam,
heiligend trekken : Aan den rand van het slagveld, waar Satan in de
eindoverwinning meent te roemen, waar David wentelt in het vuilste
slijk, aan dien rand gekomen, deinst Davids schutsengel sidderend
terug -- -en terug! slaat de vleugelen voor het aangezicht, keert zich
af, buigt het hoofd — en snikt: 0, David ! David ! Gij ! Man naar Gods
harte ! en beeft het uit tot voor den troon Gods ! Dan opent zich
een wondere perspectief tot op Golgotha, waar de Zone Davids bij
„Het is volbracht!" den slang den kop vermorzelt!
De Eindoverwinning is des Heeren Heeren!
,
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De Hel verstomt!
De Heere verlaat niet, wat zijn Hand begon!
Het geheiligd Volk mag van zijn TROUW zingen!:
De Rots waarop ik eeuwig bouwe
Staat niet in mij --- maar -- in Gods trouwe 1 !
Wat zal ik dien trouwen Heer voor zijn gená vergelden?!
Zullen wij dan zondigen, opdat de genade des te overvloediger
worde ?
Dat zij verre ! Want het is ONMOGELIJK, dat zoo wie Christus door
een oprecht geloof is ingeplant niet zou voortbrengen vruchten der
dankbaarheid ! Hoort l David zingt : Ik lag gekneld in banden van den
dood, toen de angst der Hel mij allen troost deed missen en riep
den Heer dus aan in al mijn nood : Och, Heere, och, wierd mijn ziel
door U gered ! — Toen hoorde die trouwe God!
'k Zal bij den Kelk des Heils zijn Naam vermelden en roepen Hem
met blijde erkentenis aan!
De Heere heeft zijn Eere gehandhaafd
en David gered : Soli
Deo Gloria!
Ziedaar een Opvoedingsstof! Zij is als zoodanig niet toelaatbaar
in een Openbare school, noch in eene Openbare Kweekschool voor
Onderwijzers — als zijnde in strijd met „maatschappelijke deugden".
Zij is niet toelaatbaar in een bioscoop, omdat deze de goddelijke
tendenz niet verstaat, niet kan doen verstaan; terwijl zij uit winstbejag de duivelsche tendenz zou exploiteeren.
Vrage is hier Opvoedingsstof, aanwendbaar in eene Christelijke
school; aanwendbaar in eene Christelijke Kweekschool? ; aanwendbaar bij twee Christelijk verloofden? aanwendbaar in het Christelijk
Gezin ? aanwendbaar individueel bij den Christen, bij de Christinne ?
Aanwendbaar is zij ; want Gods Woord geeft haar als zoodanig ! Hoe dan? De 'Heere gaf haar — en onverbloemd, met deze vingerwijzing: Wie Hem NEDRIG valt te voet, zal van Hem zijn Wegen leeren.
Het terrein wordt hier beheerscht door den Omgang, waarop wij
een onuitwischbare scheidingslijn waarnemen tusschen Gods verborgen
omgang en Satans verborgen omgang.
God doet de ziel zijnen omgang vinden en voert haar op den weg
des Behouds --hier vindt de zoekende ziel. Satans omgang doet omgekeerd : Hij zoekt de ziel en als hij haar gevonden heeft, verliest zij, en
voert hij haar op den weg des Verderfs -- en -- het is Gods Genade,
die straks de pijn der zonde aanwendt als eene zweep naar Christus 1
Inmiddels
of — middelerwijl werkt daar eventueel : de verborgen
-
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of intiem vertrouwelijke omgang tusschen Moeder en achtereenvolgend
kind, rijpende jeugd en gerijpte jeugd; waaraan wij die tusschen
Moeder en dochter, dochter in de opeenvolgende phasen onze opmerkzaamheid wijden; zoo doen wij ook met Vader en zoon zeldzamer
tusschen Moeder en zoon ~ nog zeldzamer tusschen Vader en dochter;
(het moeilijk te omschrijven vrouwelijk element in het meisje), drijft
haar met een David en een Bathseba veel eerder naar de Godvreezende
Moeder, dan naar den Vader -- totdat zij al levende, zoekende,
biddende Gods verborgen omgang vindt.
De opvoeding kent vervolgens den eerbiedwaardigen omgang van
den predikant als pastor met de rijpende jeugd, zoowel manlijk als
vrouwlijk; doch hier kan het sexueele vraagstuk niet anders dan in
zijne oppervlakkige algemeenheid in behandeling komen tenzij in
een der uiterste gevallen het onderhoud zoo intiem en zoo actueel
wordt, dat de vinger Gods in David's en Bathséba's geschiedenis
heilzaam gezien kan worden.
Een andere omgang bestaat er tusschen gehuwden en tusschen
verloofden. Als beiden op hun levensweg door omstandigheden daartoe
geleid worden, dan, door goddelijk licht bestraald, mag de Geschiedenis
van David's val een heilige stofte ter opvoeding zijn.
En nu --- de omgang in de Christelijke school. Tweeërlei is hier
mogelijk: ten eerste, dat een jongen of jongeling, een meisje of
jongedochter, hetzij individueel of na een onderling gevormd oordeel,
of bij verschil van meening, midden uit de klasse eene diesbetreffende vraag den Onderwijzer, de Onderwijzeres ter oplossing
voorlegt. Dan dient de school den vrager of de vraagster op te voeden
in de leer, dat alle dingen met orde moeten geschieden ; wie bij het
rekenen aan de optelling en aftrekking bezig is, moge van de Worteltrekking gehoord hebben, moge er naar vragen — maar moet noodzakelijk wachten totdat de worteltrekking aan de beurt is.
Vrage thans: Zal het Leerplan eener Christelijke School, of eener
Chr. Kweekschool in de rij der te behandelen Bijbelsche leerstoffen:
„David en Bathséba" aan de orde stellen?
Twee-en-vijftig jaren geleden had ik voor het eerst Bijbelsche
Geschiedenissen, aan eene klasse van 80 leerlingen van 11 tot 13 jaren
oud, te vertellen. Volgens het leerplan der school volgde ik Zahn
op den voet en kwam aan § 52 » Davids val en boete". Ik vertelde
toen — en nog wel vier jaren lang daarna telkens als § 52 aan
de orde was den inhoud als droog roggebrood en dat des te
droger, naarmate ik met den inhoud minder en minder den weg wist.
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Ik zorgde voor de orde -- maar boeien kon ik blijkbaar niet -- en
-- overslaan -- scheen mij een gewetenszaak. Toen is er een oogenblik gekomen, dat ik Zahn naast den Bijbel legde, om Zahn eens te
controleenen — en nu bleek mij, dat Zahn den inhoud verminkt had
en de geschiedenis ontzield! en zulks, in zijne hoedanigheid van
paedagoog. Ik was toen 22 jaar oud en was buiten de termen
gevallen : van den prins geen kwaad te weten. Ik kon deze geschiedenis voortaan niet meer vertellen, want, ik kon de onderwijsstof
er uit, niet aan de bevatting der leerlingen brengen.
Zeven jaren verliepen — toen moest ik een eigen leerplan maken
— en -- ik liet Davids val en boete eruit, en legde het plan de
campagne aan de onderwijzers mijner school voor. Ondermeer merkte
een jonge man op, dat hij meende Davids val wel te kunnen vertellen — en dat zulks noodzakelijk was om den• draad der geschie-,
denis niet te breken in oorzaak en gevolg. Ik was toen zelf nog geen
volle dertig jaren oud — en plaatste Davids val tusschen haakjes
— wat zeggen wilde, als het onderwerp bij U aan de orde is, kom
ik stilletjes bij U luisteren.
Het verhaal luidde ongeveer: Aan David werd door de Ammonieten
de oorlog verklaard. Zijn veldheer sneuvelde toen bij het beleg van
Rabba en David trouwde vervolgens met de Weduwe van Uriah. Dit
had. David niet mogen doen, want het was in strijd met de wet des
Heeren. De profeet Nathan bracht David dit onder het oog en
David toonde diep berouw.
Na schooltijd merkte ik op, dat in zulks een eigen gemaakt en
pasklaar gemaakt verhaal de opvoedende stof, . namelijk de strekking.
van Gods Wet, geheel verborgen blijft, -- het doel wordt gemist,
omdat U, zij het onbewust, wijzer meende te moeten zijn dan God
en wij moeten niet wijzer zijn dan God. Luister eens naar Paulus:
Tot de Hebreën zegt hij : Gij Leeraars, hebt van noode, dat men U
leere: welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods 1 en nader
tot de Corinthen : Broeders 1 als tot jonge kinderen in Christus spreek
ik: Ik heb U met melk gevoed — en niet met vaste spijze want
gij vermocht het toen nog niet; ja gij vermoogt het ook nu
nog niet.
Hier leert Paulus ons
te vragen naar de beginselen waaruit wij
bij de Opvoeding te vertellen hebben, als wij leeraars zijn in 's Heeren
dienst.
b. te onderzoeken, welke daar zijn in Gods Woord de melkspijzen.–
en welke daar zijn de vaste spijzen.

:a
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Het beginsel is: God regeert en wij dienen! God, de Heere voedt
op, de opvoeding is Zijn Werk ! en wij volgen als bewuste werklieden eerbiedig, oplettend, opmerkend achter den Heere aan, om
waar te nemen: waar, wanneer, bij wien en hoe, ons door Hem een
taak wordt aangewezen. Daartoe schenkt de Heere verstand met
goddelijk Licht bestraald — en wie Hem nedrig valt te voet zal van
Hem Zijn wegen leeren.
Waaruit dan volgt, dat wij NIET onbezonnen den Heere vooruit
mogen loopen door aan 12 jarige kinderen geestelijke spijzen toe te
dienen, die de ervaring naar Gods bestel eerst meerdere jaren later
verwerkbaar maakt --- terwijl zij ontijdig toegediend het kwaad der
kwade samensprekingen doen.
Let wel op: Hieruit volgt dus niet: dat wij het kind heilzame
teksten, dierbare psalmen en gezangen moeten onthouden — want
al verstaan de kinderen nog niet ten volle en kunnen zij de verborgen
schatten in deze akkers nog niet waardeeren, die teksten, psalmen
en gezangen zijn geconserveerde teerkost op den levensweg, zij zijn
aan geen bederf onderhevig, veeleer geven zij op slapelooze nachten,
In stervensnood, ja tot in bordeel en gevangeniscel, op Gods tijd uit
de gezegende voorraadschuur van het geheugen eene vaste spijze
tot der Ziele Zaligheid.
H. NIEUKERKE.
's-Qravenhage.

SCHETSEN VOOR PAEDAGOGISCHE
STUDIECLUBS EN DOOR „ZELFSTUDIE",
Schets III. Dr. MARIA MONTESSORI.
A. Geschiedenis.
Eerste vrouwelijke doctor in de geneeskunde in Italië ; speciaal-studie
in kinderziekten; behandelt idiootjes; bestudeert de werken van Itard rn
Seguin; geeft haar dokterspractijk op om zich geheel te wijden aan de
opvoeding van zwakzinnige kinderen (overdag onderwijzen en waarnemen, 's avonds de waargenomen gegevens bestudeeren).
In 1900 gaat ze weer studeeren (philosophie, experimenteele zielkunde
en paedagogische anthropologie).
Wordt aangezocht om de leiding te nemen in een kinderhuis in een der
armste buurten van Rome. Jan. 1907, de eerste „Casa dei Bambini'
geopend. Spoedig verrezen er meerdere. Met deze kinderhuizen heeft zij
naam gemaakt.
In 1909 verscheen haar „Methode, zelfopvoeding van het jonge kind .»
In 1916 verscheen „1'autoeducazione (zelfopvoeding op de lagere school,
2 dl.)
In 1919 reisde ze naar Engeland ; 1920 in ons land ; van daar naar
Barcelona, waar ze zich vestigde „om de zedelijke en godsdienstige opvoe-.
ding experimenteel te bestudeeren," waarvan de resultaten in een derde
hoofdwerk zullen verschijnen.
Bronnen : 1. Dr. Maria Montessori, De Methode Montessori, vertaald
door T. Bruyn, Ploegsma, Zwolle, 1916, Hoofdstuk 2, • Ontstaan der
methode, (hieronder telkens aangeduid als „Methode").
2. Fr. S. Rombouts, Montessorianisme, Deel VII van Malmberg's Paedagogische Bibliotheek, Malmberg, Nijmegen, 1920. Hoofdstuk 1. en II. Zeer
aan te bevelen voor eerste kennismaking meet Montessori.
3. Dr. J. H. Gunning Wzn. Dr. Maria Montessori, de Italiaansche onderwijshervormster, Amsterdam, Mij. voor goede en goedkoops lectuur_
(Overzichtelijk).
4. D. Canfield Fisher, Een Montessori Moeder, Ploegsma, Zeist. (Dit
werk is typisch voor den- opgang, die 't werk van Montessori maakte;
argwanend ging deze Amerikaansche dame de Casa dei Bambini bezoeken
en enthusiast keerde ze terug).
-
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5. „L'Autoeducazione"
in het Engelsch vertaald onder den titel: The
Advanced Montessori Method (2 deelen) ).
B. Van theologisch standpunt.
1. Voor zoover M. hare ideeën publiceerde blijkt, dat zij in hare wetenschap der opvoeding niet staat op den gron,ds1a g d e r
0 p e n b a r i n g, zooals die in Gods Woord tot ons komt.
a. Hare opvatting van wetenschap is positivistisch, d.w.z. zij bouwt heel
haar systeem enkel op de waarneming van feiten. Zij schrijft : „Willen we
pogen een proefondervindelijke paedagogie op te bouwen, dan moet al wat
tot heden als waar is aangenomen ter zijde worden gesteld." „De kinderpsychologie en de paedagogie moeten haar inhoud ontleenen aan waarnemingen." Methode pag. 26. Bij die waarneming spelen de experimenten
eenexacte rol.
b. H e t d o e 1 der opvoeding ligt voor haar geheel in het kind en in
de menschheid. Haar opvoedingsdoel is anthropocentrisch, niet theocentrisch.
c. V o o r w ie r p der opvoeding is het kind als „natuurlijk" mensch, dus
niet als gedoopt kind, dat „in Christus geheiligd" is en „Christus' eigendom" is. Daarmee verlaat M. den grondslag van de specifiek Christelijke
opvoeding.
Doordat zij het feit der zonde tegen God over 't hoofd ziet, verwacht
zij van de zuiver natuurlijke zelfontwikkeling alle heil, terwijl de Christelijke opvoeding alle heil verwacht van het „in Christus wederom aangenomen worden tot menschen Gods en door den H. Geest te worden
„toegerust tot alle goed werk."
De Christen leert uit Gods Woord, dat onze natuur verdorven is en
daarom is niet ontwikkeling eerste eisch, maar heeling (= heil). Daarom
is de H. doop het theologisch uitgangspunt der -opvoeding. Die doop bepaalt
den gezichtshoek waaronder de Chr. opvoedkunde het kind ziet.
d. M i .d d e 1 deropvoeding is voor haar de vrije zelfontwikkeling van
het kind, niet -de gehoorzaamheid aan Gods wil. De mensch is ook in de
opvoeding autonoom. Vrijheid is haar een machtig opvoedingsmiddel,
maar haar vrijheid is niet de Christelijke vrijheid, die bestaat in gebondenheld aan Gods Wet (d.w.z. in 1 i e f d e tot God en tot den naaste).
2. P r a c t i s c h erkent M. de natuurwetten Gods voor het zieleleven„
inzoover zij zich nauw aansluit bij denontwikkelingsgang der natuur in
hare wetmatige openbaring.

Deze practische erkenning van Gods wetten in de natuur kunnen wij
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van haar leeren. De zedelijke normen voor ons zieleleven zijn echter van
veel hooger belang dan de biologische wetten.
3. In „L'Autoeducazione" schijnt M. d e n g o d s d 1 e n s t op te vatten als biologische functie.
Zij schrift : „godsdienst is geen vrucht van fantastische verbeelding,
het is de grootste werkelijkheid, de Benige werkelijkheid voor den godsdienstigen mensch. Het is de bron en de grondslag van zijn leven .....
om het leven te verkwikken en te verkloeken." -1)
Godsdienst geen dienen van God, maar een bloot menschelijke functie,
een stadium in de ontwikkeling der menschheid. Hierin staat ze aan de zijde
der emperische godsdienstpsychologen (James e. a.) die de religie als biologische factor erkennen, maar de waarheid der openbaring in twijfel laten.
4. Voor de pogingen om M. voor de Roomsche Christelijke wetenschap
op te eischen is merkwaardig te lezen Rombouts, Montessorianisme pag.
14, 29(!), 164, 171, 179.

De schrijvers bewijzen hier alleen, dat M. thans wat meer werk maakt
van haar Roomsch-zijn, en dat zij thans te Barcelona ook de Roomsche
religieuze oefeningen in hare oefeningen. opneemt, maar zij moesten bewijzen, dat M. de religie niet enkel op biologische gronden waardeert, (zooals James) maar van uit de Openbaring. Want ook de Roomsche Christelijke
wetenschap erkent de Openbaring als waarheid die boven de natuur
uitgaat.
Bronnen:
1. De onder A. vermelde werken.
2. Voor doel, voorwerp en middelen der opvoeding, Dr. H. Bavinck,

Paedagogische beginselen, Kok, Kampen.
3. Voor de waarde der Openbaring voor de opvoeding : Dr. H. Bavinck,
Wijsbegeerte der Openbaring, pag. 239, Kok, Kampen.
4. Voor religie opgevat als biologisch gegeven : Dr. J. G. Geelkerken,
De Empirische godsdienst-psychologie, pag. 250, 325.
5. Hoofdartikelen in „De Standaard" M-ei 1920.
6. Voor de invloed der zonde op ons zieleleven zie Dr. H. Bavinck Bijbelsche en Religieuze psychologie, pag. 106-127, Kok, Kampen, 1920.
7. Ons 'eigen blad, 15 Sept. 1920. Tilburg.
C. Van philosophisch standpunt.
1. Haar arbeid is:
1

) Cursiveering van mij.
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a. een schitterende critiek op het Empirisme, dat al onze kennis van
buiten af verklaart en de ziel van het kind als 'n onbeschreven blad „tabula
rasa" beschouwt.
Al haar didactische talenten wendt zij aan om het kind actief-van-binnenuit te laten.
En -de resultaten bewijzen, dat de leerstof niet wordt „aangebracht" maar
door 't kind wordt „aangegrepen".
b. critiek op het Intellectualisme.
Zij geeft het kind wat te doen.
Zij waakt angstvallig tegen onbegrepen, onbekende woorden. Bijv. als
de beginners zullen schrijven : „het lange potlood," dan moeten ze zulk een
potlood uit de kast halen. 't Gevolg is, dat de I.I. later bij 't lezen van een
onbekend woord niet voortgaan voor ze de beteekenis daarvan hebben
gevraagd.
Een driehoek beschrijft M. niet, maar ze zegt -eenvoudig dit is een driehoek. Zij verbindt de begrippen dus direct aan het object zonder
definities.
c. Een zwakke critiek op het Naturalisme à la Rousseau, die den knaap
enkel „natuur" wil laten waarnemen om hem als jongelingeerst voor het
probleem der religie te plaatsen. Met James erkent M. dat de religieuze
vorming van de vroegste jeugd af moet beginnen. Zij eischt voor hare
onderwijzers „in één ziel de zelfverloochening van den geleerde (om de
natuur exact waar te nemen) en de extase van den mystieken geest".
Methode pag. 12.
2. Zij staat niet op Theïstischen grondslag maar is M o n is t e daar
zij slechts één alles beheerschend principeerkent, n.l. h e t 1 e v e n.
Zij schrift : (Methode pag. 88 enz.)
Vervuld met diep ontzag voor het leven moet de opvoeder ......... .
eerbiedig de ontplooiing gadeslaan van het kinderleven...... Het kind
is een lichaam, dat groeit en een geest, die zich ontwikkelt ; deze dubbele
bestaansvorm, physiologisch en psychisch, ontspringt aan de eeuwige bron,
die het 1 e v e n heet. Zijn geheimzinnige macht moeten wij noch uiteenhalen, noch onderdrukken, maar slechts zijn achtereenvolgende openbaringen gad,eslaan.....
Het leven is een trotsche godin, die voortschrijdt, alle hinderpalen......
onder de voeten tredend."
')

1) Zie J. van Andel, Gelooven en opvoeden, Drukkerij De Standaard, 1921,
pag. 19.
2) Cursiveering van mij. Spatieering van M.
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schept, schenkt zijn gaven -- aIles binnen
„Het leven openbaart zich
grenzen en wetten, die onveranderlijk zijn. (pag. 89).
Al de verschijnselen van discipline en geestelijke ontwikkeling, die uit
den oorspronkelijken inwendigen chaos naar buiten treden als s c h e pp i n g, komen voort uit de orde, die in 't bewustzijn ontstaat." (pag. 317).
Vergelijk de „evolution creatrice" van Bergson!
Op haar reis van Engeland naar Italië in 1920 werd zij door Bergson
ontvangen te Parijs. Had zij reedseerder met zijn werken kennis gemaakt
of is hier een gelijk gestemd-zijn van twee oorspronkelijke geesten? (wat
dikwijls voorkomt).
„Het leven" is voor haar „de eeuwige bron" waaruit ons lichamelijk en
geestelijk bestaan voortvloeien.
„Het leven" schept
„het leven" schenkt gaven,
„het leven" ontwikkelt zich
en dat alles naar vaste wetten
in de lijn der evolutie.
Uit het leven, door het leven en tot het leven zijn alle dingen van waarde.
„Het leven" is bron, schepper en doel van ons bestaan.
3. Zij is P e r s o n a 1 i st e in de Opvoeding, daar zij alles verwacht
van de persoonlijkheid van het kind.
Ondanks haar Positivistische opvattingen van wetenschap kent zij toch
aan „den geest" (aan de persoonlijkheid) van den geleerde groote krachten
toe (Methode pag. 8 en 22).
4. Zij erkent een „e t h i s c h e" onderscheiding van goed en kwaad,
maar spreekt niet van zonde
in de beteekenis van „zonde tegen God."
Haar Ethica is los van den godsdienst, een zuiver biologische en sociologische factor in de opvoeding. (Methode pag. 79 en 312 .enz.)
Bronnen:
1. Als bij A. 1. 2. 3.
2. Hoofdartikelen in „De Standaard" Mei 1920.
Voor haar critiek op Empirisme, Intellectualisme -en Naturalisme, de
Rede van P. Oosterlee, op het 2e Nat. Chr. Schoolcongres, 1920.
D. Van psychologisch standpunt.
1. Hoewel M. diep graaft, de persoonlijkheid erkent, het levende subject
waardeert,is haar psychologie toch mechanistisch.
„Het leven openbaart zich .... binnen grenzen en wetten, die onveran
derlijk zijn." Methode pag 88.
„De trekken, vastgelegd in de soort, wisselen niet
ze kunnen slechts
varieeren", pag. 88.
-
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Het leven, dat de eeuwige bron is onzer lichamelijke en geestelijke
functies werkt dus volgens onveranderlijke wetten.
Daarom hecht M. groote waarde aan exacte experimenten. Zij is aanhangster van de experimenteele physiologische psychologie van Weber,
Fechner, Wundt.
„De instrumenten zijn als 't alphabet, men moet ze kunnen hanteeren om
de natuur te lezen." (Methode pag. 8) .
Zij vat de ziel niet meer op als verdeeld in vakjes, elk bevattende een
aparte vaardigheid of vermogen zooals de oude psychologie. Maar Dr. van
Wayenburg schrijft : „Nu lijkt het, of we in plaats van die „hokjes" groepjes min of meer samenhangende waarnemings-, handelings- en denkeenheden teruggekregen hebben, die zich tijdens het ontwikkelend zieleleven
bij het kind hebben geformeerd en die maar wachten op het door den
paedagoog verstrekte geëigende leermiddel om zich te kunnen uiten.
Is zoo'n leermiddel verstrekt, dan reageert zoo'n vaardigheid af : al de
raderen voor deze speciale uiting slijpen zich in, door herhaling wordt
gemakkelijkheid en geleidelijkheid bevorderd en al de bekende door M.
opgenoemde verschijnselen vertoonen zich." Kinderstudie Deel IV, afl. II.
Aug. 1920. Ploegsma, Zeist, pag. 115.
Zij kent dus niet de ziel als „Zentral-bezogenheit" van alle functies
niet de ziel als geestelijke substantie
niet het Ik als subject van kennen.
't Is dus niet de ziel, die leeft
maar het leven dat
„z i e 1 t" e n „1 i c h a a m t" volgens natuurwetten.
En dat „leven" wil zij experimenteel benaderen??
Gelukkig, dat zij in de practijk vrijwel hare instrumenten schijnt te vergeten en op de intuïtieve waarneming en de geniale compositie van haar
„mystieke geest" schijnt af te gaan!
Wat zij op die wijze ontdekt achter de zielefuncties is in werkelijkheid
niets anders dan het Ik, de persoon, de levende-ziel-als-substantie, de
„Zentralbezogenheit", de draagster van het „leven", het zichzelf blijvende
in den vloed der verschijnselen.
Maar zij kent niet genoeg de onberekenbaarheid van dat IK, als zij dat
wil brengen -onder den ban van een onveranderlijke biologische wet. Er
moge in onze zielefuncties veel mechanisme heerschen (associatiewetten ! )
dat is zeker, dat ons Ik niet mechanistisch is. Dat moest M. als Persoonlijkheidspaedagoge inzien.
2. Ondanks haar diepe opvatting van de psychische activiteit als
„orde-scheppend in den donkeren chaos daarbinnen," ondanks haar Personalisme, is haar psychologie in hoofdzaak zuiver b i o 1 o g i s c h e
psychologie.
,
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Zij zegt : „ Al de verschijnselen van discipline en geestelijke ontwikkeling, die uit den oorspronkelijken inwendigen chaos naar buiten treden als
schepping komen voort uit de orde, d i e i n 't b e w u s t z ij n o n ts t a a C. Methode pag. 317.
Het leven „schept" verschijnselen, in het bewustzijn.
En het bewustzijn werkt door de zintuigen. Zoodat het voornamelijk aankolrt op het contact tusschen inwendig „leven" en .... zintuigen.
Boe zij dat uitwerkt, lezen we in haar Methode pag. 316.
Zij onderscheidt in de ordening van den inwendigen chaos drie periodes.
a. „in de eerste maakt, geheel onbewust, -door een geheimzinnige drang,
de wanorde plaats voor orde, die zich uit door een welgeslaagde handeling, welke echter, daar zijbuiten het bewustzijn ligt, niet willekeurig kan
worden herhaald; ('t kind doet iets goed, „zonder erg") ;
b. in de tweede, een toestand van bewustheid, werkt de wil mede tot
de handeling en tot het vastleggen der bewegingen; ('t kind -doet „uit zich
zelf" iets goed met volle bewustheid) ;
c. in de derde is de wil in staat de handeling te doen ontstaan en, te
richten, ook in aansluiting aan een gegeven opdracht", ('t kind volgt een
bevel op).
„Een dergelijk proces merkt men ook op bij het ontstaan -der gehoorzaamheid." (Sic!)
In deze 3 periodes zien we geleidelijk orde ontstaan in het bewustzijn en
...
uit die -orde ontwikkelen zich discipline, geestelijke ontwikkeling enn .....
gehoorzaamheid!
Denken, willen en voelen zijn hier aanvankelijk slechts begeleidings-verschijnselen van het scheppende leven.
Heel de psychologische zijde van haar methode loopt dan ook niet over
de activeering der zielefuncties als zoodanig, maar op de activeering der
zintuigen door "het inwendige leven" en op de verschaffing van voedsel
voor die zintuigen om aan den scheppingsdrang van „het leven" ie vod
doen.
Haar psychologie is daarom afgezien van de filosofische beschouwingen
over „het leven" zuivere b i o l o g i e d e r z 1 n t u i g e n en daar heerschen werkelijk mechanische wetten tot op zekere hoogte. (Bijv. „Wet"
van Weber). Haar mechanistische opvatting der „ziel" hangt dus samen
met haar eenzijdige biologische psychologie.
3. Ondanks haar schijnbaar diepe levensopvatting doet zij daarom
te kort aan de hoogere geestelijke zielekrachten van den mensch. Vandaar ook dat de fantasie geen voedsel ontvangt, dat vertellen niet tot de
middelen der opvoeding behoort, dat zij enkel van de zintuigen uitgaat en
....

-
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kan schrijven : „De wil versterkt zich en ontwikkelt zich, als elk ander verrfwgen, door methodische oefeningen," pag. 314. Dit moge waar zijn van
biologische zijde bezien een hoog standpunt is het niet. Als de wil bij
cm menschen alleen maar methodische oefening noodig had!
Bronnen:
L Methode.
1. 't Artikel van Dr. van Wayenburg in „Kinderstudie", boven vermeld.
E. Van biologisch s t a n d p u n t.
1. D e b i o 1 o g i s c h e kennis van het kind, door Montessori in
haar methode bekend gemaakt is van zeer groote waarde voor ons. Dr.
Droogleever Fortuyn bezag haar methode van biologische zijde in het Vakálad voor Biologen (Juli 1920). Rombouts schrijft daarvan: „Het komt ons
voor, dat de schrijver met deze biologische terminologie („gevoelige penode") een der meest karakteristieke punten uit het Montessori-systeem
op gelukkige wijze onder woorden brengt. En al is de kinderpsychologie
-ads hulpwetenschap der paedagogiek stellig gewichtiger dan de biologie daar de ziel in het compositum humanum het hoogste is en dus ook als
liet hoogste gelden moet het kan niet ontkend worden, dat de kennis
der biologie speciaal op M.'s opvoedingsstelsel 'n eigenaardig en helder
licht werpt." Rombouts t. a. p. pag. IX.
A 1 s b i o 1 o g i e v a n h e t k i n d is Montessori's methode een schitterende bijdrage voor de wetenschap van het kind en d o o r o n s
tri e t straffeloos te veronachtzamen.
Maar dan ook gehouden binnen deze grenzen en niet uitgegeven voor
universeele psychologie 4f wetenschappelijke paedagogiek, wat Dr. M.
zelve trouwens niet doet. Zij geeft 'n methode
op biologische gegevens
anders niet. Maar dat is ook ontzachlijk veel, daar wij juist
gebouwd
deze zijde van ons werk het meeste hebben verwaarloosd onder invloed
van Empirisme, Intellectualisme -en Verbalisme en .... Psychologisme.
2. Van uit dit biologisch standpunt kunnen wij na onze voorgaande
critiek beginnen met hartelijke lwaardeering.
M. heeft een open oog voor het leven als biologisch verschijnsel. Ze bewonderde dat levende, dat actieve, dat ordenende, dat met lichaam en ziel
bezig zijn van 'n spelende kleuter, die z'n emmertje vol zand schept, gedulig weer.
Ze heeft in dat levende een wonder gezien.
Dat actieve van binnen uit, dat uit de kinderoogjes straalt bij het spel,
heeft haar geïnspireerd, heeft haar geboeid en is geworden het centrum
-

'n

337

waaromheen ze al haar kinderkennis groepeerde. (Toen ze óók haar philosophie en wereldbeschouwing en psychologie en opvoeding rondom dit
middelpunt schikte ging ze feil dat levende is geen god, is geen
eeuwige bron, is geen schepper, en ook geen gever van goede gaven. 't Is
slechts een eigenschap van de levende ziel en zelf gave).
Maar biologisch heeft zij gelijk als zij d a t l e v e n d e (eigenlijk de
levende ziel) maakt tot een „Zentralbezogenheit" tot h e t c e n t r a l e
p ii n t van de kinderkennis.
En ze heeft het aangedurfd om die levende actieve ziel te plaatsen in
't middelpunt van haar methode. Met het bekend gevolg.
Haar methode is daarom een zeer krachtige aanval op onze huidige
Yncthode, die te veel met de leerstof rekent en de biologische factoren van
het levende kind eenvoudig negeert.
Eén voorbeeld : Onze methode is : behandel de breuken als ze „aan de
beurt komen" in het leerboekje.
Montessori zegt : behandel ze „op het psychologisch moment" let op het
kind en op de z.g. gevoelige periode.
„Een fundamenteel vereischte" (om het kind waar te nemen) is, dat de
spontane uitingen der kinderziel in haar ontwikkeling aan den dag treden."
Methode pag. 25.
De vrijheid van het kind, in haar Methode, is dus niet het centrale punt,
maar ze vloèit voort uit den eisch om het kind te kennen en te weten wat
er „aan de beurt" is.
3. En 'om nu toch zuiver exact te kunnen constateeren wat er „aan de
beurt" is, heeft Montéssori leermiddelen uitgedacht, die zelf-registreerend
zijn. (Als 't kind te moeilijk neemt, begint het direct zich te vervelen en
neemt weer de juist voor hem op dat oogenblik passende.
„Mijn methode bestaat hierin, dat we een proef nemen met een of
ander leermiddel, en de wijze nagaan, waarop de leerling geheel onwillekeurig daarop reageert, gelijk men ziet, een wijze van doen, geheel gelijk
aan die van de experimenteele psychologie," pag. 130.
Hier speelt de zucht naar exactheid en de eenzijdige biologische psychologie haar weer parten.
De „gevoelige periode" behoeft niet door doode blokjes en doosjes te
worden geregistreerd de levende persoonlijkheid van den onderwijzer,
die met liefde het kind waarneemt, zal haar ook zonder de leermiddelen
van M. wel vinden en .... hij kan mogelijk, wanneer hij in 1 e v e n d
contact komt met de kinderziel die „periode" wakker roepen. Want
de kinderziel is geen mechanisme maar een levende ziel, die in contact
-
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met andere zielen (bijv. bij 't spelen met Moe) reeds van de wieg af geïnspireerd werd.
niet maar intel't Kind zoove e1 mogelijk actief 1 a t e n
lectueel actief (luisteren met gevouwen handjes) maar biologisch actief,
en d a n w a a r n e m e n en dan het op dat oogenmet alle zintuigen
dát
blik g e ë i g e n d e v o e d s e 1 voor z'n ontwikkeling verschaffen
is het wat wij van M. moeten leeren.
Maar hare uitsluitend op zintuigspsychologie en mechanistische zielsverklaring berustende leermiddelen hebben voor -ons alleen didactische
waarde niet hoog-wetenschappelijke exact-experimenteele waarde zooals M. er aan hecht.
Natuurlijk hebben vele goede onderwijzers ën onderwijzeressen sinds
eeuwen in de practijk dat waarnemen en tactisch optreden beoefend."
Maar dit is de misère, waarin we thans verkeeren, dat leen goed onderwijzer zoo dikwijls de handen gebonden worden, omdat in ons schoolsysteem de methode-boekjes -en leerplan heerschen en „regelmatig voortschrijdend" ons afjakkeren.
Er is nog veel werk voor M. in ons onderwijssysteem!
Bronnen:
1. Methode, 't boek van Rombouts, en „Vakblad voor Biologen", Juli
1920. ('t Artikel van Dr. Droogleever Fortuyn). ')
-

F. Van het standpunt der P a e d o l o g i e. (Kinderkennis).
1. Dat Montessori van uit biologisch standpunt het kind waarnam en
het 1 e v e n d e kind bij haar methode geen oogenblik uit het oog verloor is
hare groote verdienste. Voor onze kinderkennis zijn hare werken een niet
te onderschatten bron. Zij toonen ons het kind van een zijde, vanwaar wij
niet gewoon waren het kind te zien. 't Was voor haar -en voor velen onzer
waarlijk leen „ontdekking", dat een kind leert eten en drinken, grijpen en
zoo „van zelf", zonder
loopen, praten en vragen van binnen uit
't wordt hem niet
d w a n g. 't Kleine kind „leert" geen zinnetjes zeggen
maar de taal g r o e i t i n h e m. Na periodes van rust komt
opgelegd
er dan op eens weer 'n nieuwe woordsoort voor den dag.
En 't kind begint zonder dwang uit zich zelf allerlei functies t e o e f en e n in zijn spel. Dit alles komt spontaan uit de natuur van het kind
voort. Dat is een feit, dat we iederen dag in eigen omgeving kunnen waarnemen.
1

) Thans ook in brochurevorm verschenen bij Ploegsma te Zeist.

339

't Kind heeft een drang in zich om waar te nemen,. om te kennen, om de
wereld om hem heen te veroveren. En daarbij is het kind niet beschouwend, niet redeneerend, maar zelfstandig verwerkend. 't Leeft zich in, bijv.
in 't geen de timmerman -doet, en speelt timmerman, actief.
Dat M. deze feiten consequent heeft durven toepassen in een „school"
is een daad van de grootste beteekenis in de geschiedenis van het onderwijs.
In -de practijk heeft natuurlijk ieder goed onderwijzer partij getrokken
van deze spontane kinderlijke ontwikkeling, maar onze methode van onderwijs, ons schoolsysteem, onze officieele paedagogiek hadden haar in
de school totaal verwaarloosd en 'genegeerd.
2. De fouten, die we bij Montessori opmerkten i n hare psychologie
wreken zich echter in hare methode.
a. Zij vat de zielsontwikkeling (ontwikkeling van „het leven") mechanistisch op. Vandaar voorliefde voor exacte leermiddelen, die precies moeten passen bij de zich afwikkelende ziele- („levens")-functies. Die leermiddelen zijn niet om kennis aan te brengen, maar enkel om tot activiteit te
prikkelen.
Haar leermiddelen vormen dan ook de kern van haar methode. Zij zijn er
de wetenschappelijke exacte basis van. Die eenvoudige blokjes en staafjes
worden daarom door menig Montessori-vereerder met haast bijgeloovige
eerbied aangezien. In die nuchtere voorwerpjes ligt immers in volgorde
het beeld van de ontwikkeling van den kinderlijken geest! „Zeg mij aan
welk leermiddel gij zijt en ik zeg u op welken trap van rijpheid het kind
staat."
Doordat Montessori op e e n z ij d i g biologisch standpunt staat past dit
exacte systeem precies in haar stelsel. Want het is een feit, dat -er veel
mechanisme in onze levensuitingen is. Als daar zijn de reflexen, de instinctieve handelingen, de zuivere associaties, en vooral.... de werking
onzer zintuigen. („Wet” van Weber!)
Bovendien zijn deze mechanismen ongeveer voor alle menschen vrijwel
gelijk, zoodat een algemeen geldend leermiddel voor deze mechanismen
zeer wel mogelijk, ja zeer waarschijnlijk is. In dit opzicht kunnen we hier
ook wijzen op de speelgaven van Fröbel, waarmee duizende kinderen op
ongeveer gelijke wijze zich oefenden. Bovendien kunnen we wijzen op de
kinderspelen ook „leermiddelen" om zich te oefenen die eeuwen
stand hielden, omdat ze voldeden aan een biologische ontwikkelingsdrang.
Maar geheel anders komt de zaak te staan als we letten op de hoogere
geestelijke functies van het kind als zich ontwikkelende persoonlijkheid.
Dan zien we het mechanisme verbreken, dan zien we dat geen twee kin-
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deren gelijk zijn, dat geen twee kinderen gelijk reageeren op een leermiddel. Letten we bijv. op de taal [nu niet als spraakmechanisme opgevat,
zooals M. dit in haar Methode doet (pag. 265 enz.) maar als levende psychische taal] . Wie zal zich bevoegd achten om hier een algemeen geldend „normaalwoord" op te stellen, dat de diepe taalontwikkeling moet afreageeren?
Dat gaat niet, want ieder vogeltje zingt, zooals het gebekt is!
En als we nu de practijk der Montessorischol-en nagaan, merken we
spoedig op, dat zelfs in de eenvoudigste oefeningen telkens weer die persoonlijke aanleg den ban der leermiddelen verbreekt.
Dan komt de M. onderwijzeres en brengt door haar suggestieve invloed
(stiltespel pag. 170, 199) of door absolute tucht („absolute gestrengheid"
over wat „niet mag," pag. 79) of door de volgorde der leermiddelen zelf
pag 133, af door andere tuchtmiddelen (afzondering, pag. 87) den weerbarstige of onhandige onder den band der leermiddelen terug. Maar dat
dit alles nog noodig is toont aan, dat er aan de exactheid der leermiddelen iets ontbreekt. Onzes inziens is er ook in al onze biologische verrichtingen iets persoonlijks, dat boven het wetmatige, boven het mechanistische
uitgaat.
Montessori ziet dit zelf ook wel in, waar ze bijv. bij de taalontwikkeling
twee periodes onderscheidt, le de lagere, die de zenuwbanen en het centrale -deel voorbereidt, 2e de hoogere, die bestaat in het naar buiten treden
der hoogere psychische werkzaamheid langsdevroeger gevormde wegen". Methode pag. 265.
In hare verdere uiteenzetting der methode voor Spraak en Taal pag.
265-277 rept zij echter niet meer van die „hoogere psychische periode"
maar verdiept zich weer in het spraak- en schrijfmechanisme.
We komen hier tot haar tweede fout.
b. haar „psychologie" is in hoofdzaak zuiver biologie der zintuigen in
verband met het zenuwstelsel.
Alle energie wendt zij aan om de zintuigen te oefenen.
We krijgen hier dezelfde fout terug, die het oude formalistische ,,aanschouwingson-derwijs" (onzaliger nagedachtenis !) maakte. Men zou het
kind oefenen in het aanschouwen n i e t o m het voorwerp dat aanschouwd
-werd, maar om het aanschouwen zelf. Zoo gaf men uren „les" over 'n
stoof! Heel de methode van Montessori is op gelijk beginsel gebouwd.
Zij activeert niet de hoogere zielefuncties van het kind (denken, willen,
voelen, verbeelding, bewondering, liefde voor 't goede, afkeer van 't
kwade) zij láát het kind niet het mysterie van het leven, waarin het bewonderend rondblikt, zij vertelt niet van die wondere wereld van menschen-
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leven, zij verhaalt niet de groote werken Gods in de geschiedenis
wat
zij doet is de zintuigen f o r m e e l activeeren.
Dat f o r m e e 1 oefenen der zintuigen is noodzakelijk bij achterlijke
kinderen. Aan het onderwijs voor achterlijken ontleende zij dan ook hare
leermiddelen ! Maar voor normale kinderen v a 1 t d e f o r m e e 1 e z i ntuigsontwikkeling voor het derde jaar. l)
Voor het 3de jaar ongeveer oefent het kind de zintuigen en leert loopen
en praten.
Maar ná het 3e jaar begint het zoo echt te spelen. En dan is 't eigenaardig op te merken, dat de zintuigelijke waarneming verre onderdoet bij
het inleven in de beteekenis der dingen.
Het popje is voor de zintuigen hard, heelemaal geen zacht, levend wezentje
maar voor de kleine moeder is 't alsof het een warm-levend
hoewel het kinderoog moest - waarnemen dat Pop
kindje is. Pop -eet
hardnekkig de mond -dichthoudt. Zoo wordt een stoel veranderd in een
paard, de vloer een zee enz. enz.
Ga nu zulk een kind eens suggestief aanporren om de dingen toch goed
te betasten of ze hard zijn of zacht, ruw of glad, hoe groot ze zijn, hoe
zwaar, -enz., dan handelt ge tegennatuurlijk, want het kind hongert ` niet
naar exacte wetenschap van eigenschappen der lichamen, naar maat en
getal maar naar de beteekenis dier wondere wereld om hem heen. Dáarom vraagt het kind telkens naar het waarom en vanwaar en waartoe der
dingen. Daarom zijn beschrijvingen in de opstelletjes op school zoo weinig
geliefd. (Bijv. een opstel over „het paard".) Veel meer activeert ge de
kinderziel als ge ze laat vertellen in 't opstel „wat de boer doet met 'n
paard."
En 't is verwonderlijk, hoe fijn een zóó geactiveerde kinderziel kan
waarnemen. We moeten niet z'n oogen oefenen, maar z'n ziel activeeren,
dan kijkt hij vanzelf wel! Let maar eens op de goed getroffen détails in
naïeve kinderteekeningen!
'Hoofdzaak is voor het kind de beteekenis der dingen en daar op lettende
leert hij tevens nauwkeuriger waarnemen.
Zie voor dit gedeelte vooral: Kinderstudie, Ploegsma, Zeist. Deel III en
Deel IV. Paedologische schetsen, van Dr. G. A. M. van Wayenburg.
(Wordt vervolgd).
A. JANSE.
B.
t) Zie de zeer belangrijke artikelen van Dr. G. A. M. van Wayenburg in Kinderstudie, get. Paedagogische Schetsen.

EEN GEWETENSZAAK!
Meester moest op reis. De ,,spoorbo-ekjles" ') werden uitgedeeld in de
hoogste klas 't uur van aankomst ongeveer werd op 't bord geschreven
en nu sloegen ze aan 't werk. Eerst op 't kaartje de tabellen opgezocht en
dan met een tikje zenuwachtige haast (dat schijnt er zoo bij te behooren,
of is 't misschien door dè handigheid der boekjes?) aan 't speuren door
het cijfergewiemel.
't Resultaat was, dat Meester, als hij 't laatste stuk van zijn reis flink
door fietste, ongeveer om 12 uur Z a t e r d a g nacht thuis kon zijn.
Een paar gezichten schenen te zeggen : Als 't maar geen Z o n d a g
wordt ! Penibele kwestie, voor kinderen, opgevoed in streng wettisch-OudTestamentische soms wel Farizeeuwsch-spitsvondige Sabbathsrust-begrippen ! 's Zondags reizen!?
Meester voelde iets, doch zweeg.
's Maandags vroegen de schelmen : Meester hoe laat was U thuis? Klokslag twaalf uur, kon Meester naar waarheid zeggen.
Toen zei een vlegel in z'n traag dialect „dan eist de Meèster op Zondag
moeten ontkleè."
Gevolg: groote hilariteit in de klas -toen Meester vroeg of Klaas zijn
„goed" aanhield 's Zondagsavonds.
Om misverstand te voorkomen, moet ik nog erbij voegen, dat hier geen
sprake was van minder goede verhouding maar alleen vrije omgang
van Meester en leerlingen met elkander. Een weinig deelen in elkanders
leven. Is zulk een „dispuutje" geen tien deftige „lessen" over de Farizeeërs
waard?
B.
A. JANSE.
i) Op aanvrage zijn de vervallen dienstregelingen gratis te bekomen bij de
Directie van de Staatsspoor, afdeeling Publiciteit, Utrecht. Een kostelijk leermiddel!

KWEEK VERTROUWEN.
Ik liep te wandelen, lang gel-eden en 'k dacht aan mijn werk. Je kunt
dat soms zoo hebben, dat je je kinderen een voor een voor je ziet. Mijn
hart was er juist voor in de stemming en al denkende, kwam daar de
zelfbeschuldiging met aanklagen.
0, -die stemmen, die ons soms zoo kunnen opschrikken uit onze beh.aaglijke schoolmeesterszelfgenoegzaamheid.
We redeneeren ze dood, die stemmen. Maar soms kun je 't niet en
gelukkig en zoo ging 't mij op mijn wandeling.
„Ja," zei ;die stem, „alles goed en wel, ik weet het, je staat bekend
als een goed onderwijzer maar dan die jongen en die en dat meisje, ben
je -daar nou eigenlijk wel eens opvoeder voor geweest? Of was je daarvoor alleen een onderwijsautomaat?"
En tot mijn schaamte moest ik bekennen, dat 't laatste het geval was.
„Maar die kinderen hebben ook zoo'n eigenaardig karakter. En dat is
noueenmaal bij ieder onderwijzer zoo."
0, die eenzamen. Ina Boudier Bakker, vergeleek die hun hart niet met
een eiland, waar we nooit landen kunnen?
En werkelijk, als schimmen gaan ze ons voorbij. Nooit fonkelen die
droom-oogen eens van echt jongensgenot. Ondeugend zijn ze niet, maar
je hebt er geen plezier van. De prachtigste vertelling wet-en ze morgen niet
meer weer te geven.
Ze glijden ons voorbij en in de eenzaamheid van hun vreugdeloos bestaan groeien ze op, zonder levenssteun, zonder zielscontact.
Dikwijls zijn het kinderen, die thuis- óf verkeerd worden begrepen df
gauw een snauw krijgen. In elk geval nooit geliefkoosd worden.
En juist dat hebben ze zoo nodig.
,

Toen, op die wandeling kwam de zelfbeschuldiging en lik ging weer
naar school met nieuwe idealen, om juist die kinderen op te beuren, ja
levenssteun te geven, die 't niet van mij gehad hadden. En er kwam
groot verlangen in me, juist die kinderen gelukkig te maken.
In mijn vierde klas (ik heb twee middelklass-en) zat een jongen van
negen jaar. Aantrekkelijks was er niet aan.
Ik verdacht er zijn gezicht altijd van, dat 't maar eens per week met
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den handdoek )kennis maakte. Zijn handen waren altijd groezelig en
klam, zijn kleeren zoo zoo. Hij had een eigenaardig gevormd hoofd en
zijn grijze oogen dwaalden geheimzinnig, of ze nooit een vast rustpunt
vonden. Middelmatig in 't leeren, stil van karakter. Nooit was ie ondeugend, hoewel 't thuis een hengel was, zooals ik hoorde. Daarbij kwam,
dat ie neiging had tot stelen, dus dan is je eerste gedachte: Die moet
ik in de gaten houden.
't Leek me zoo'n karakter, dat je nooit leert kennen. En 'k moest
bekennen: Voor dien jongen moesten alle dagen wel gelijk zijn. Was
ik ooit wel voor hem opvoeder geweest? Had ik hem wel ooit vertrouwen geschonken?
Was -er iets weg, de kinderen keken hem aan en ik, onbewust of bewust,
ik ook. Dat gebeurde ook op zekeren morgen, toen -er een griffeltje of
iets dergelijks gemist werd.
„Wie weet er iets van?"
„Nee meester, ikke nie," schudde-ie al zijn bol. En 't speet me, dat ik
gekeken had in zijn richting ... .
Toen heb ik gezegd : „Nee jongens, Jan heeft 't niet gedaan. Als die
iets vindt, brengt ie 't bij mij, nietwaar."
En van dien tijd af klopte ik 'm eens goedkeurend tegen zijn wang.
„Jij gaat vooruit hoor. Je schrijft al veel mooier."
En zacht fluisterde ik er bij : „Nou morgen eens mooie, schoone handen.Dat staat zoo netjes, zie je."
En er kwamen schoone handen. En in die zonderlinge, grijze, dwalende oogen kwam vreugde. Zijn schuchterheid werd minder, want hij
werd mijn knecht, mijn sterke Jan, mijn vrind.
Hij is mijn vrind gebleven. Ik heb hem mijn vertrouwen ook verder
geschonken, en op zekeren morgen bracht hij een knoop bij me, een
leelijk oud ding, dat ie gevonden had, nog wel ver van school. En zoo
bleef het. Hij groeide onder mijn vertrouwen.
Toen voelde ik me een oogenblik patedagogisch triumfator, vergeef
me, _ lezer, het grootsche woord.
Hij is naar de hoogere klassen gegaan. En 't speet me, dat ik hem
moest missen. Maar als ik hem nu tegenkom, roept ie al uit de ver-te
heel vroolijk : „Dag meester."
Toen ik „O ostloorn" van Ulf ers nog eens in handen kreeg en van Joop
las, werd ik weer aan hem herinnerd.
Hoevelen zouden, menschelijkerwijze gesproken, nooit dieven of misdadigers geworden zijn, als ze met vertrouwen waren behandeld.
,
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En die daad, die voor mij een overwinning op mijzelf beteekende, werd
de moeder van andere.
En als weer die stem komt manen : „Denk er om vriend, denk om
deeenzamen, die thuis wel klappen maar geen liefde krijgen, dan ga ik
weer naar school met nieuwe idealen, met de begeerte om voor anderen,
net als mijn Jan, een opvoeder te zijn en geen drilmeester.
De stem van het hart in een rustig avonduur bedriegt nooit en langer
dan de leerstof blijft de herinnering aan de praktijk van het Christelijk
onderwijs ..... .
PIET ALTENA.

MALAISE OF REGENERATIE.
Tusschen deze twee gaat de strijd.
Malaise komt zonder onzen wil, regenereerende krachten zijn voor een
deel op te wekken door bewuste actie van onzen wil.
Het is op elk gebied thans malaise, ook op 't terrein van het rel. en
zedelijk leven, of wij 't zien willen ofniet. Ook op 't onderwijs-gebied.
Gelukkig ontbreken de regenereerende krachten bij ons Chr. onderwijs
niet, getuige het „Correspondentiebla.d" dat thans wekelijks verschijnt.
Het eerste nummer maakt een prettigen indruk ; moge het orgaan van
onze grootste Chr. onderwijzers-vereen. van groote beteekenis worden
voor ons Chr. onderwijs. Welke wijsgeer heeft ook weer gezegd, dat het
Christendom bij elk verval tévens weer krachten voor hernieuwing in zich
draagt?
In onze Vereeniging worden ook regenereerende krachten wakker, het
aantal leden neemt nog steeds toe, al zijn ter helaas ook haastige ,,deserteurs."
Verblijdend nieuws bereikte mij uit Indië, waar de studie der paedagogische vraagstukken m-eer belangstelling vindt dan voorheen, een tiental
gaven zich op als lid onzer Vereeniging en de heer Antheunisse te Keboemen schreef mij, dat hij spoedig nog méér leden hoopte te winnen, zoodat
deze actie nieuwe winst belooft.
Spoedig hopen wij ook uit Indië artikelen te ontvangen over het onderwijs daar, wat voor Moederland en Indië niet anders dan gezegend kan
werken. . . .
Tot onzen spijt konden wij de ingezonden „les" onder motto: „Waar zoo
de liefde viel" enz. niet de premie die uitgeloofd was, waardig keuren.
Als de schrijver ons verlof geeft de envelop te openen, zenden wij hem
het werk met bijgevoegde critiek terug; zoo niet, dan wordt de envelop
ongeopend vernietigd.
De quitantie's der contributieover 1921 kwamen grootendeels binnen,
mogen wij degenen, die zonder opgave van redenen weigerden te betalen
verzoeken, ons het geld zoo spoedig mogelijk over te maken op onze postrekening 47125, kantoor Coevorden? Wij hebben te veel vertrouwen in
de soliditeit -onzer Chr. onderwijzers, dan dat wij vreezen, door die achterbleven een „strop" te krijgen.
Malaise op financieel gebied kan ook door regeneratie worden hersteld!
Ende desespereert niet?
-
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Wij zijn ten allen tijde bereid tot tegemoetkoming als de billijkheid dat
vereischt, maar, men bedenke, dat 't eerste jaar altijd moeilijkheden schept,
doordat men tusschentijds toetreedt.
Op het plan om leen zomer-conferentie te organiseeren reageerden
slechts een tiental.
Dat is te weinig om de plannen door te voeren.
Toch waren wij verblijd met die tien, die ook namens anderen spraken,
door den hartelijken toon en de bemoediging op ons doornig pad.
Want echte vreugde in dit werk is niet mijn deel, helaas, daarvoor sta
Ik arme te .eenzaam als een vox clamantis in deserto.
Als er deze maand geen 100 bijkomen, die sympathie betuigen, dan stuit
het plan af op .... malaise in 't paed. vak met derzelver bij-vakken.
En dan zal ik steun -moeten vragen voor de uitgetrokken paedagogen.
en adresIk heb nog één zware grieve : twee leden hebben bedankt,
seerden hun kaart nog naar Hemmen. Ze waren dus 9 maanden ten achter
met 't lezen van het P. T. Gelukkig voor die lieden dat zij bedankten,
want ze smeten f 3.50 roekeloos weg.
Maar mijn ijdelheid werd toch deerlijk gekwetst : en ik moet eindigen
met deze verzuchting : „Oh Boerhave m'n heele secretariaat voor Uw Europeesche vermaardheid."
De Krim, Febr. '22.
R. DIJKSTRA
P.S. Dit was voor Februari bedoeld, maar is toen niet geplaatst.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW.
Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer. XIIIe Jaarg. 4e Afl.
December 1921.
L. Habrich : Das moderne Persónlichkeits-Id-eal als Lebens- und Erziehungsziel. (Voordracht R. K. paedagogische week, 's-Hertogenbosch).
Het begrip der persoonlijkheid wordt ontwikkeld aan de hand van wat
Franz Sawicki en Joseph Mausbach geschreven hebben. „De inhoud van
het begrip persoonlijkheid bepaalde referent als de moreele waarde
(Geltung) van het individu, terwijl het begrip persoon op zijn juridische
waarde slaat. In onderscheid met karakter, dat de standvastigheid van
het zedelijke streven aanduidt, omvat het begrip der persoonlijkheid de
volgroeide individualiteit, zoodat men de persoonlijkheid als karaktervol
ontplooide individualiteit aanduiden kan. De geestelijke inhoud van het
persoonlijkheidsideaal werd naar Sawicki als : Geestesvrijheid, geestesrijkdom, geestesgrootte, geestesheerschappij omschreven. Tot de klassieke drieheid, waarin Willmann het opvoedingsideaal samenvat, levensvol
kennen, geestrijk kunnen, gelouterd willen, volgt het persoonlijkheidsideaal nog het element der -ontplooide individualiteit tje."
F. Roels. De aanleg en zijn bepaling bij het schoolkind. (Voordracht R. K.
Paedagogische week, 's-Hertogenbosch).
Alvorens tot de behandeling van zijn onderwerp over te gaan, schetst
spreker in groote lijnen het ontstaan en de ontwikkeling der algemeene,
individueele en toegepaste psychologie.
Een der voornaamste vraagstukken op het terrein van onderwijs en
opvoeding, is -dat van den aanleg en zijn bepaling.
Het best definieert men den aanleg wellicht als een aangeboren dispositie tot bepaalde verrichtingen. Het voordeel dezer bepaling is, dat zij
den nadruk op de verrichtingen laat vallen, want slechts aan de hand dezer
verrichtingen is met zekerheid iets omtrent aard en grootte van den aanleg
te zeggen. De verschillende definitie's, die men van den aanleg gegeven
heeft, hebben dit gemeen, dat er slechts met betrekking tot de zintuigelijke,
motorische en verstandelijke functie's van aanleg sprake is. Toch zijn ook
gevoel en wil voor de ontplóoiïng van den aanleg van het grootste gewicht,
want in hoofdzaak zijn het eigenschappen van den wil, die in laatste
instantie de energie van plaats, waarin de aanleg bestaat, in energie van
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beweging omzetten. Verrichtingen worden in niet-gespecialiseerde (waarvoor geen bijzondere psychische eigenschappen noodig zijn, enkel lichaamskracht) en wel-gespecialiseerde onderscheiden. Deze laatste worden weer
onderverdeeld in lagere, midden en hoogere.
Om het praktisch belang wordt het onderscheid tusschen wetenschappelijken aanleg en levensaanleg, algemeene wetenschappelijken aanleg en
talent vermeld.
Bij nadere analyse van den aanleg kan men zijn aandacht onmogelijk
tot het individu alleen bepalen, men dient tenminste een deel der ascendentie binnen het onderzoek te betrekken.
De studie van -den aanleg is niet het minst van belang, omdat zij belangrijke gegevens bevat voor de individualiseering van het onderwijs. In de
schoolprestatie's vindt men geen vol-doende gegevens voor de beoordeeling van eigenschappen en vaardigheden van het kind. De intelligentieschaal van Binet en Simon, maakt het mogelijk de grootte van den aanleg
te bepalen, maar verschaft geen gegevens over de zoo belangrijke wils- en
gevoelsfactoren. Daarom heeft men de invoering van persoonslijsten
bepleit, die de onderwijzers in staat stellen gemakkelijk de kinderen in
hun geestelijke en lichamelijke eigenaardigheid te observeeren. (Bijv. die
van Roels en v. d. Spek).
Zr. Eugenia. De Psychologie van den onderwijzer.
Een vervolgartikel waarin een overzicht van den stand van de ,,psychologie van den onderwijzer" gegeven wordt.
Ons Eigen Blad. Xe Jaarg. No. 1, 2 en 3 ; 1 en 15 Jan., 1 Febr. 1922.
P. Gerl. Royen O. F. M. De eerste kinderwoorden 1, II en III.
De artikelen geven antwoord op de vraag : I. Hoe feert -een kind
spreken? II. Wat is de psychologische beteekenis der eerste kinderwoorden?
Doel : Belangstelling in de kleutertaal gaande te houden ; onze kijk op
de groote menschentaal te verdiepen en te verscherpen.
I. Eerst wordt de ontwikkelingsgang tot het napraten nagegaan ; de
ontwikkeling van spreek- en gehoormechanisme door schreien en brabbelen, de beteekenis van den spreekimpuls, gewekt =door indrukken van
buiten (na 6 m.), het napraten (9 m.), tot op 1-jarigen leeftijd de kleine een
levende echo is geworden.
Vervolgens het woordverstaan. De beteekenis van de onomatopeeën, van
mimiek en pantomimiek, van het muzikale deel der taal, wordt uitvoerig
uiteen gezet. In de associatie : woord aanwijzingsgebaar + mimiek
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zaak, nemen gebaar en mimiek de voornaamste plaats in. Eerst als de aanschouwelijke voorstelling ook zonder hernieuwde waarneming der zaak
gereproduceerd worden kan, kunnen gebaar en woordklank alléén reproductie ten gevolge hebben. De beteekenis van het gebaar neemt af, die van
den woordklank neemt toe. Nuontbreek nog de transcendentale akt, de
intellectueele schakel tusschen zaak en woord. Als de kleuter ontdekt, dat
't woord -niet de innerlijke voorstelling aanduidt, maar de uitwendige zaak,
heeft hij voor het eerst een woord begrepen en verstaan. Op- 't verstaan
volgt een nazeggen met klaar bewuste bedoeling.
II. Psychologische beteekenis der eerste kinderwoorden.
a. Gevoel. De eerste kinderwoorden zijn geen verstandelijke, maar
affectieve uitingen; zij dragen geen logisch, geen intellectualistisch karakter, maar zijn zuiver emotioneel en volitioneel.
't Emotioneele in de kindertaal: Met de gevoelens van wel en wee,
hangen strevings- en overgangsgevoelens ten nauwste samen. De twee
phasen van overgangsgevoelens komen het sterkst uit bij tegen- en meeval. De vernauwing van het bewustzijn in de oogenblikken van spanning is
't psychologisch moment en bij beiden hetzelfde. Vele kinderen gebruiker,
bij tegen- en meeval dan ook dezelfde uitroepingswoordjes. Bij 't dwingwoord hebben we pas zekerheid van de volbewuste uiting van een gevoelsverklanking.
b. Wil en verstand. De eerste kinderwoorden zijn nog allemaal imperatieven; stoel = ik wil op de stoel; stoel is dus geen substantief. Een kind
gebruikt bij de meest heterogene -dingen hetzelfde woord. 't Noemt niet de
dingen, maar ze wekken 't zelf-de gevoel, voornamelijk dat van : ik wil
hebben.
De allereerste namen : d. z. woorden met verstandelijken inhoud. Een
belangrijke leun bij 't woordverstaan zijn de onomatopeën (imitatieneiging). Als de kleine bij 't zien van -het geluidmakend ding den geluidsnaam uitspreekt, heeft het voor het eerst een naam gegeven. Langzamer-hand worden -nu gevoels en quasi-dingwoorden van hun exclusief emotioneel en volitioneel karakter ontdaan en objectieve aanduidingen. 't Kinderlijk bewustzijn is nog maar 'n aaneenschakeling van oogenblikjes. De
eene impressie volgt op de andere. 't Is een opeenvolging van feiten. De
eerste namen 'zijn geen blijvende dingnamen of substantieven, maar voorbijgaande feitnamen, woorden met een verbaal karakter, onpersoonlijke
werkwoorden. Wordt de voorstelling vaster, dan gaan deze werkwoordachtige feitnamen over in stabiele dingnamen. De kleuter heeft de blijvende dingen als zoocfanig leeren kennen, een geweldige belangstelling
ontwaakt, waaraan voldaan kan worden, doordat hij heeft leeren loopen.
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Alles heeft een naam, van alles wil hij de den naam weten en zelfs enkele
werkwoorden worden tijdelijk als substantieven gebruikt, (rijen = wagen).
Fr. Tharc. Horsten. O. F. M, De spellingskwestie ; niet eenvoudig ; niet
praktisch.
Dit artikel richt zich tegen het ontwerp Kluyver en Muller en is een
pleidooi voor de invoering der Vereenvoudigde Spelling. ' Het artikel keert
zich o.a. scherp tegen de regeling der naamvals-n. Dit ontwerp verdeelt
ons volk in menschen met n-looze spelling en menschen -die de n wel wil
schrijven. Deze laatste hebben een voorsprong op de eerste, want in ambtelijke stukken moet de n wel geschreven worden. Dit 'is ondemocratisch.

Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs. 3e Jaarg. No. 1 en 2. Jan. en
Febr. 1922.
F. E. van Riet en E. P. Schuyt : Elementaire verstandsoefeningen,
(vervolg).
Dit artikel handelt over de -ontwikkeling van het localiisatievermogen.
Algemeen wordt thans aangenomen dat het de bewegingsgewaarwordingen zijn, die bij de (ontwikkeling van het localisatievermogen de voornaamste rol spelen. Het juiste inzicht in de plaats, die de lichamen in de
ruimte innemen, begint eerst te komen, als het kind zich leert voortbewegen, al begint de ontwikkeling van het vermogen tot localisatieeigenlijk
al eerder (in het grijpstadium). Den eersten tijd wordt niets anders bewust
als boven-onder, voor -en achter. Dat komt omdat er belangrijke opvallende verschillen tusschen boven-onder, voor en achter bestaan. Dit is
niet het geval bij links en rechts, de heide kanten van ons lichaam zijn
gelijk en twee equivalente voorstellingen zijn moeilijk uit elkaar te houden. Resumé: „Wanneer twee figuren- symmetrisch liggen ten opzichte van
het mediaan vlak is de herkenning eenvoudig, omdat het verschil zoo
weinig spreekt. Moeilijker wordt de waarneming -evenwel ten opzichte van
een horizontaal vlak, het verschil komt dan meer naar voren, met het
gevolg dat beide deelen dus beter waargenomen en onthouden worden.
Door de bilaterale symmetrie van ons lichaam 'en van onze bewegingsorganen komt het dus, dat we beide helften van bilateraal symmetrische
figuren gemakkelijker als equivalent zullen waarnemen." De kinderen die
leerein filezen verwisselen lichter b én d, p en q dan b en p, id en q. Fouten
als krad voor krab, bab of dad voor bad enz. ei en ie, eo en oe ; 38 voor M.
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Ernst de Vries. Hoe ontstaan onze bewegingen?
Het artikel behandelt de oorzaken van gebrekkige coördinatie der spieren bij verschillende bewegingen, die van tweeërlei aard kunnen zijn. a. De
lagere zenuwcentra (kleine hersenen) zijn onvoldoende ontwikkeld of
defect; b. de intellectueele vermogens van het kind zijn te gering om de
associaties noodig voor de coördinatie te vormen. De therapie van beide
gevallen wordt besproken.

Montessoriopvoeding. 4e Jaarg. No. 25. 28 Jan. 5e Jaag. No. 1. 11 Febr.
1922.
0. Barendsen. Eenige inleidende opmerkingen.
Er is een merkwaardig moment gekomen in -den ontwikkelingsgang der
Montessori-beweging. De R. K. kerk en de Chr. onderwijsorganisatie zoeken van Montessori te nemen, wat hun heil kan bevorderen. *)
Elke opvoeding moet zijn basis vinden in een godsdienstig, -een metaphisisch of wetenschappelijk „geloof" ten als men de Montessori beginselen zoo zuiver mogelijk in praktijk tracht te brengen, moeten ze noodwendig geassimileerd worden in het geheele complex van ideeën, dat het
leven beheerscht. Samenwerking is mogelijk, omdat we maar één ding
willen : het kind bestudeeren, en onderzoeken of we met de Montessorimethode verder komen dan met andere methoden. Schrijver koestert voor
lager en voortgezet onderwijs wel hooge verwachtingen, maar bepaalt zich
voorloopig tot afwachten en toekijken.
0. Barendsen. Noodwendigheid van differentieering.
Een artikel, dat aandringt -op meer onderlinge waardeering van de overtuigde aanhangers van Montessori. „Honderd overtuigde Montessorianen
zijn honderd verschillende Montessorianen." Zij, die zich nauwkeurig aan
Montessori's methode houden, moeten hen, „die overtuigd van Montessori's
genialiteit haar methode zoo goed mogelijk in toepassing wenschen te
brengen, maar, zelf begaafd met zuivere intuïtie, ruimte willen houden voor
variatie naar eigen smaak" weten te waardeeren fen omgekeerd.
M. R. G.—v. M. Wat verstaan wij onder de Montessori Methode?
„Willen we de beteekenis en waarde van de wetenschappelijke paedagogie, zooals Dr. Montessori deze bedoelt, met haar toepassingen en resultaten dus leer-en kennen, dan zullen we moeten beginnen met vertrouwen
en aanvaarden -en de aanwijzingen moeten vglgen met wetenschappelijke
precisie, gedurende zeer langen tijd, zonder er iets toe of af te doen."
Klein Warnsborn. P. G. S.
*) De „Chr. onderwijsorganisatie" zal wel moeten zijn „De Christelijke Montessorie-studie- vereeniging."
Red.

BELANGSTELLING.
Wat men de onderwijzers ook voor smetten aan . mag wrijven, gebrek
aan werklust kan hun zelden verweten worden. Slechts weinigen voelden
zich naar het bereiken van 77a of zelfs b gereed. Na dezen mijlpaal divergeerde hun studie-richting naar allerlei zijden, litterair of mathematisch,
politiek of sociaal. Eigenaardig, dat al die latere studie zoo weinig met
het dagelijksch schoolwerk te maken had. Wel zat er een sterke mate.rieele
drang vaak achter, maar de behoefte, om door studie het gewone klassewerk te verbeteren, bleek dan toch niet groot. Dat de school den geheelen
mensch eischt, wat een prachtig propaganda-zinnetje voor een salarismeeting, maar het meerendeel van ons bewees in de praktijk, dat dit zoon
vaart niet liep. De eisch was er zeer zeker, maar er aan beantwoord werd
er niet. Zal het nu, al heeft de salarisregeling leemten, beter worden? Het
ware te wenschen, doch het betere draagt steeds weer den drang naar
meer in zich.
Toch is er een kentering te bespeuren. Hoe langer hoe meer wordt de
studie der paedagogiek door de onderwijzers aangevat, wel nog meest
dilettantisch, hier wat en daar iets, maar de belangstelling 1n onze kringen
begintzich toch meer op de paedagogische kwesties te richten.
Daar moet toch wel een of andere reden voor zijn. Ik meen die te speuren aan twee zijden. Vooreerst beweegt zich . de paedagogiek van onzen
tijd_ meer op den beganen grond en sluit ze zich beter aan bij de praktijk
van ons werk. Groote behoefte om de wet- en methode-kennis, die wij Op
onze opleidingsscholen in de zooveelste verdunning te slikken kregen, uit
te breidden, hebben wij nooit gehad. En de rest, waarvan we hoogstens.
enkele namen als associatie en reproductie, apperceptie en aanschouwing opnamen in al hun schimmige • vaagheid, werkte slechts mede, ot
ons den indruk bij te brengen, dat paedagogiek was het leutervak bij uitnemendheid. Maar als het gaat over Kerschensteiner en Montessori, over
Mannheimerstelsel en differentieering, dan zijn we daar in ons schoolwerk
direct bij geïnteresseerd.
Maar ook aan de andere zijde is wat veranderd. De bewogenheid van
den tijd, waarin wii leven, heeft ons dieper gemaakt. De débácle van de
cultuur, de mislukking van de menschverheerlliking, doet ons niet met
een cynisch gezicht victorie kraaien in een : Ik heb -het u wel gezegd.
Neen, het doet ons te meer hand in eigen boezem steken en ons ernstig
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afvragen, of ons leven, of ons levenswerk wel den toets kunnen doorstaan. En velen onzer, heeft dit ernstig onderzoek gebracht tot de overtuiging, dat het wel 'anders, dat het wel beter kon.
Velen hebben in moedeloosheid de schouders opgehaald, daar ze, niettegenstaande al hun arbeid, tot de verzuchting kwamen : Wat blijft er van
ons werk hangen ! Maar die ontmoediging duurde toch immers slechts
korten tijd. We gingen toch niet bij de pakken neerzitten, en ons poover
resultaat als een onoverkomenlijk fatum aanvaarden. Neen, het spoorde
ons aan, tot grondig onderzoek van onszelf, van onze werim. ethode, van
onze leerstof. En vol open vragen, -die ons geen oogenblik los lieten, wierpen we ons op periodieken en bladen, bezochten we congressen en vergaderingen, overal speurend naar antwoord op ons zoeken, en steeds
meedragend van wat ons verder helpen kon.
Maar wij, schoolmeesters, zijn niet revolutionnair aangelegd en elke
verandering in ons stelsel komt langs banen van geleidelijkheid. Nieuwe
ideeën bereiken onze practijk niet per vliegmachine, we ontvangen ze
liever met den degelijken schuit, terwijl we dan bovendien de gelegenheid hebben, van de vorige stopplaatsen berichten te' ontvangen, hoe daar
de nieuwigheid bevallen is.
Eigenlijk juichen we iedere mislukking der nieuwe snufjes toe, omdat
daarmede onze methode wordt gespaard, en vergeten we, dat ook ons
oude, eens nieuw was, en ons beproefde, geen buitengewone tevredenheid
wekt.
Met die Schadenfreude komen we toch niet, waar we wezen willen; de
negatieve kritiek werpt geen positieve resultaten af. We voelen ten slotte
gedurig weer : er hapert iets. Maar waar? Bij ons, of bij onze leerlingen
of bij beiden?
Als ik nu vraag, even met mij te onderzoeken, hoe het staat met de belangstelling der leerlingen op school en voor hun schoolwerk, dan ben ik
blij, niet te staan voor Atheners, want iets nieuws te zeggen, ligt boven
mijn ,bereik, maar hetzelfde te zeggen, is mij niet onaangenaam ; ik hoop,
dat het u nut kan wezen.
,

De jaren, die de kinderen over 't algemeen op onze scholen doorbrengen, vallen nog geheel in de periode, waarin de belangstelling allesbeheerschende factor is. De wil is nog te weinig gevormd, het remmingsvermogen nog te gering in omvang, dan dat het kind in de schooljaren zich
zou kunnen zetten tot een taak, waar het liefst niet mee te maken had.
Eischt men dat toch, dan is de straffe hand van buitenaf nodig," om het
kind tot het in zijn oogen onbelangrijke te brengen. Wat we toch geen
,
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van allen idiëel zullen noemen ! Dan pas zullen we immers het grootste
succes bereiken, als we het kind zoo ver krijgen, dat het spontaan, uit
innerlijke activiteit, de dingen aanpakt.
Het moet ons toch allen wel vaak zijn opgevallen, dat de grootste
suffers uit onze klasse, waarop we al een gansche medicijnkast van
paaedagogisch opwekkende middelen hebben verexperimenteerd, zoodra
ze de schooldeuren achter den rug hebben, hun doffe doezel afschudden.
Dat Jan, die geen enkel jaartal uit de vaderlandsche historie in zijn poreuzen bol kan houden, op 1600, Slag bij Nieuwpoort, na, een merkwaardig
geheugen blijkt te bezitten, als het merken van automobielen en motoren
betreft. Dat Piet, aan wiens opstel kop noch staart ooit te vinden is, een
gloeiend betoog weet te houden over den laatst gespeelden internationalen
voetbalwedstrijd, te midden van een schaar oplettende toehoorders, wier
schitteroogend medeleven in de klasse slechts matig werd opgemerkt.
We voelen dan toch, dat de levendige belangstelling deze geweldige
mietamorphose bewerkt. En het moet wel aan onze leerstof liggen of
aan de wijze, waarop we die stof brengen tot onze leerlingen, dat de
jongens, midden in de periode der bijna onbegrensde activiteit, in zoovele
opzichten nieuws- en weetgierig, vol speurzin en onderzoekingsgeest, ontdekkingsreizigers en uitvinders in den dop, avonturiers in hun gedachten,
zulk een groot deel van den -dag kunnen doorbrengen, zonder dat hun pols
wat vlugger slaat, hun oog gaat tintelen, hun oor zich spitst, hun hals
zich rekt en hun gedachten zich pijlsnel vermenigvuldigen. Voor het overgroote deel stellen ze in onze merkwaardigheden geen belang, zij raken
hen niet, omdat ze te hoog of te laag liggen.
Als ge me tegenwerpt, dat ik nu toch wel wat sterk generaliseer, dat
het immers vaak genoeg gebeurt, dat uw jongens op de geschiedenisles
als vinken zitten te luisteren, dat ze bij de natuurkunde-proeven over de
bank liggen om beter mee te kunnen doen en meer op te strijken, dat 'ze
een zucht van spijt slaken, als uw aardrijkskunde-uur voorbij is, dan bewijst ge daarmee, m.i. niets anders, dan dat belangstelling en school geen
.elkaar afstoonde polen zijn, dat boven ons leslokaal nog niet behoeft te
worden opgehangen als variant op Dante's hel: wie hier binnenkomt,
laat alle interesse varen ! Het geeft ons hoop, dat het mogelijk zal blijken,
middelen te vinden, om ook voor andere vakken, ook in het algemeen op
school de belangstelling te wekken, de geestesactiviteit te werk te stellen,
de weetgierigheid te bevredigen.
We zullen echter in vele gevallen onze leerstof dienen te herzien, opdat
wij het der belangstelling mogelijk maken, dat ze onze school binnentreedt niet alleen, maar er zich metterwoon vestigt. Zou het waar zijn,
-
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dat dan verschillende vakken in 't geheel niet aan de beurt kwamen, omdat
onze jongens er absoluut niet van gediend zijn? Ik geloof het niet. Wel
geloof ik, dat het ons heel wat moeite zal kosten, om de vakken, aan welke
door de school zelve alle geur of smaak ontnomen is, weer in een betere
reuk te brengen.
Voor alle dingen hebben we de ziel van onze kinderen te kennen.
Ieder heeft zijn eigenaardigheden, zijn moeilijkheden, zeker, maar ook
leder heeft zijn gevoelige plekjes, en voor ieder heeft een onderwijzer,
die zijn kinderen kent, een aparte behandeling. Zooals de tuinman precies
weet wanneer, waar en hoe hij zijn verschillende kweekplanten zal zetten,
hebben wij toch zeker ook nodig die kennis, dat geduld, die liefderijke
verz.orging, nu het voor ons geldt het opkweeken, opvoeden, van kinderen.
Het komt mij vaak voor, dat wij in de school. ons te weinig bekommeren om die kinderen van onze klasse, ieder persoonlijk. Neen, ik bedoel
niet, dat we hardvochtig tegenover ze staan, dat hun leed ons niet ontroert,
dat we hen bijv. bij ziekte niet bezoeken. Dat niet ! Maar bij de keuze van
ons werk, letten we bijna alleen hierop, of ons program nagenoeg overeenkomt met dat van andere scholen van denzelf den rang, of het eenigen
waarborg geeft voor het examen, dat ondergaan moet worden en dergelijke
zaken, die misschien heel goed zijn als aftreksel van de beroemde aan te
leeren kundigheden, maar toch een andere doelstelling geven, dan wij op
onze Christelijke Scholen behoorden te hebben.
Zou -echter de verschillende richting, waarin de belangstellingssfeer van
onze leerlingen is gelegen, geen onoverkomelijk bezwaar zijn om die belangstelling, eenigermate tot . richtsnoer van ons onderwijs te maken? Ik
meen van niet. Natuurlijk zal het wel altijd zoo blijven, dat de een geschiedenis tot lievelingsvak heeft, terwijl de ander zich meer door natuurkunde voelt aangetrokken, .hoewel. we ook niet te vergeten hebben, dat
de groote middenmoot geen bijzondere voorliefde voor een of ander vak
heeft, getuige de steeds wisselende beroepsplannen. Maar de directe belangstelling van het kinderleven Is niet zoo heel groot. De grootste invloed
wordt gewekt door het gevoel van lust of onlust. 't Eerste te kweeken,
't laatste tegen te gaan, dat is het, waarbij wij op onze scholen bij onze
leerstof, onze aandacht moeten bepalen.
Hoe ontstaat het gevoel van onlust bij den leerling en hoe wordt zijn
lustgevoel geprikkeld? Het kind in de schooljaren is het meest gevoelig
voor het resultaat, het tastbaar resultaat van zijn werk. Vandaar dat al,
wat volgens de wijze woorden van ouderen dient tot zijn bestwil, zijn
belangstelling gansch niet wekt.
Laten we maar als voorbeeld nemen het cijferen, het doodnuchtere,

357

poëzielooze cijferen. Zorg daarbij, dat het den jongens niet gaat schetnreren van alle haken; haakjes en accolades, dat ze niet verdrinken in de
repeteerende breuken, maar geef ze eenvoudig en practisch optel- en
vermenigvuldig werk. De geheele klasse zit te zwoegen om spoedig
klaar te zijn met een zuiver antwoord. Iedere uitkomst wordt met een
zucht van welbehagen zorgvuldig onderstreept. Dat is af, er is iets bereikt,
met moed wordt aan het volgende begonnen. De belangstelling is er, de
woeligste leerling heeft geen tijd, om te gaan verzitten, iedere stoornis,
zelfs een simpele vraag, wordt als noodeloos oponthoud, als verwarring
brengend gehaat. Er kan en er moet wat tot stand komen.
Met dit voorbeeld heb ik meteen de eisch gedemonstreerd; zorg er
vooral voor, dat je niet gaat boven de bevatting van de jongens. Ze
moeten hun werk aankunnen. Dat beteekent volstrekt niet: Maak het hun
zoo gemakkelijk mogelijk. In den grond der zaak verachten de jongens
alle werk, dat ook door die van een lagere klasse zou kunnen gedaan
worden. Dat raakt hun eer. Maar werk boven hun macht leidt tot moedeloosheid, tot bedrog. Nu zult ge me tegenwerpen, dat uw klasse zoo'n
groot verschil aan begrip bij de verschillende jongens heeft, dat het niet
mogelijk is, dezen regel te volgen. Maar als de toestand normaal is, kan
dit verschil toch niet zoo uiteenloopen. Zeker, als bij den overgang gelet
werd op ancienniteit, op gesteldheid der ouders, op 't aantal nieuwe aanvragen in verband met 't aantal beschikbare plaatsen, ja dan komen er
enorme verschillen. Maar dan is ook weer niét gelet op 't belang van het
kind, maar hebben ' allerlei, ik zou haast zeggen, kwasi sociale invloeden
meegewerkt, tot onheil van de leerlingen, wat toch eigenlijk onbehoorlijk
moet genoemd worden.
Als tweede eisch zou ik stellen : Wees beperkt in uw stof. In der Beschránkung neigt sick der Meister.
Er zijn zoo ontzettend veel dingen, die ons zelf heel interessant voorkomen, maar voor onze leerlingen niet de minste aantrekkelijkheid - bezitten. We loopen zelfs gevaar bij ons lievelingsvak te geuren met het etaleeren van al onze kennis, eigenlijk vinden we het dan fijn, onszelf dat alles
te hoorgin zeggen, en we vragen ons af, of onze leerlingen ons niet
geweldig knap vinden. Vooral tegenover oudere leerlingen voelen we ons
wel eens zoo. Maar dan vergeten we weer het belang van onze jongens. Dan
is het weer niet langer de toewijding die ons richtsnoer is, maar het wel
behaaglijk koesteren van ons teergeliefde eigen-ik. 't Grootste gevaar van
het te veel loopen we bij een vertelvak, als geschiedenis, waarbij we graag
zoo gezellig mogelijk door zouden willen babbélen, om nu de te behandelen periode eens haarfijn uit de doeken te ±doen, terwijl de jongens
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zwenirnen en verdrinken in de zee van stof. Ze mogen belangstellend
luisteren naar uw les, 't resultaat zal gering zijn, tot uw groote teleurstelling. 't Vaak repeteeren van hoofdzaken, hoe ?droog op zich zelf, verkri gt groote belangstellingswaarde, doordat de jongens vasten grond
onder de voeten voelen, zich sterk weten in hun te tasten succes; het
paraat hebben van kennis. Ik herinner me nog levendig, hoe heerlijk mijn
Utrechtsche jongens van 't 5de leerjaar, • het opzeggen van hun jaartallen
vonden, elken dag opnieuw, in koor. Maar ze kenden hun boekje dan ook,
ik zou haast zeggen van voor naar achter en andersom. Nu neem ik het
in 't geheel niet op voor alle wetenswaardigheden des heeren Pietje Best,
maar ter illustratie van de waarde van -eigen prestatie is het teekenend.
De groote vijand der beperking is wel het examen. Toch geloof ik, dat we
ook in dit opzicht al aan het kenteren zijn, dat vele examens hun eischen
omtrent parate feitenkennis al beginnen te verminderen en dat, zooals
bijvoorbeeld het program voor de Midd. Kol. Landb. School zegt, meer
waarde wordt toegekend aan goed begrijpen van de hoofdzaken dan aan
een groote feitenkennis.
Voorts zou ik willen noemen : het opgeven van weinig huiswerk. 't Is
zoo gemakkelijk de school alleen te gebruiken als contról e voor het thuis
gemaakt werk. Maar -de massa's huiswerk belemmeren vaak een gezonde
belangstelling in wat de school geeft. De stemming thuis, die allesbehalve
verheven wordt door een gedwongen tijd aan het werk besteed, werkt
zonder eenigen twijfel deprimeerend na in de school. Urgent is het, een
oplossing te vinden van het huiswerkvraagstuk en die kan alleen gevonden worden, doordat -de onderwijzer in de klasse zich op school geheel
geeft, en zijn leerstof economisch beheerscht.
Dan hebben we te ijveren voor een gezonde afwisseling van de lessen.
In de lagere klassen kunnen we zoo mooi schriftelijk en mondeling werk,
denkvak en handoefening op elkaar laten volgen, waardoor we aan geectelijke oververmoeiïng ontkomen. In de hoogere klassen, vooral van onze
MULO-scholen wordt zoo weinig meer in 't schrift gewerkt ; de eene ingespannen mondelinge les volgt de andere; we sjouwen net zoo lang door
tot onze kinders aan hun hazeslaapje toe zijn. Bij vermindering van het
huiswerk zal noodzakelijk meer op school geschreven moeten worden es
liet zal noodzakelijk blijken ons werk door handenarbeid en sport te laten
onderbreken. Onze 22 uren, vraagt ge? Ja, als 't niet anders kan, zullen
de schooltijden wel wat verlengd dienen te worden, maar de leerlingen
kunnen dit door de betere dagverddeeling ook volbrengen en de onderwijzers ...... werken graag wat langer, als er meer resultaat te zien is.
Met te spreken over voldoende voorbereiding heb ik eigenlijk al te lang
,

-
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gewacht, maar ik durfde dit ook niet goed aan. Het spreekt immers zoo
van zelf, dat we ons prepareeren voor onze lessen -en ik zou dit onderwerp niet aanroeren, ware het niet, dat mijn eigen geweten me zoo vaak
in dezen beschuldigde. Als we zoo jaar in, jaar uit, aan dezelfde klasse uit
hhetzelfde boek dezelfde leerstof behandelen, dan komt er een zekere
sleur in ons werk. We meenen dan maar al te vaak, dat voorbereiding nu
verder voor ons onnoodig is. Niets is minder waar. De sleur is de dood
voor de belangstelling, ze is duf en geestloos. Neen, prepareeren blijft
noodzakelijk, niet voornamelijk, om te controleeren, of we de stof nog wel
geheel beheerschen, maar in de eerste plaats om ons bij vernieuwing af
te vragen, of onze methode wel juist, onze stofindeeling wel de meest
economische is. En dan dunkt mie, dat hoe meer ervaring we hebben, hoe
vaker we ons hierop reeds bezonnen, hoe beter we overtuigd worden van
de noodzakelijkheid om onze indeeling, onzen leergang te overdenken. De
les zal er niet dan bij winnen, vooral in levendigheid, in overtuiging. Want
het behoeft toch geen betoog, dat de onderwijzer, die belangstelling wil
wekken voor zijn stof, zelf belangstelling voedt. Dat ik bij den onderwijzer liefde voor zijn vakken onderstel, is vrij natuurlijk. Even natuurlijk
wordt het m.i., dat vooral in de hoogere klassen, in MULO-scholen e.d.,
niet alle vakken aan één kracht kunnen worden opgedragen. Het voordeel,
dat de MULO-school met haar klasseonderwijzers heeft boven de H.B.S.
met zijn vakleeraren gaat hierdoor wel eenigszins te loor. Doch het
schijnt mij onmogelijk, dat een onderwijzer, die geen grein liefde gevoelt
voor de natuurkundige vakken, prettig en vlot daarin zal kunnen lesgeven.
Gesimuleerde belangstelling van den kant van den onderwijzer wekt nooit
echt interesse bij de leerlingen. Ze doorvoelen veel te goed de onwaarheld daarin. De winst aan belangstelling bij de wisseling van klasseonderwijzers, om aan ieder zijn liefste vakken te geven, weegt ruimschoots
tegen het daareven genoemde bezwaar op.
Als we alle eischen, die aan het onderwijs dienen gesteld te worden,
overwegen en opsommen, dan wordt onze taak niet licht. Integendeel, we
zien haar groeien en voelen ons er klein tegenover. Maar het is immers
alleen deze geestesgesteldheid, die het mogelijk maakt, dat wij vurig bidden om de groote Kracht, die in onze zwakheid volbracht wordt. Alleen
in onze kleinheid, in onze armoede van geest, schuilt het groote geheim
van den zegen der opvoeding.
Ten slotte nog eens, laten we onze jongens leeren kennen. Ze zijn geen
dienaars der wetenschap, die hun is : die hope, die himmliche Göttin en
die ze beoefenen om de haar eigen heerlijkheid. Nog minder zijn ze cynisch
berekenende naturen, die alle kennis - zien als : die tüchtige Kuh, die sie mit
-
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Butter versorgt. Het zijn alleen maar jongens, vol vragen, en weetgierig,
zwak in zelfbeheersching, slap in wilsenergie, maar vol activiteit en belangstelling, die wij hebben te regel-en, opdat het resultaat van onze opvoeding niet zij : min of meer gevulde schoolkennisautomaten, maar wordende menschen, die het leven, toegerust voor den dagelijkschen arbeid,
in kunnen gaan. We kunnen ze niet alles loeren ! Gelukkig ! Dan kan de
belangstelling voor veel nieuws blijven en wig hebben ze opnemen en verwerken geleerd.
Klein Warnsborn.

P. VAN AALTEN.
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VEREEN[GING
VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK.

DE KRIM, 10 April 1922.

Zeer Geacht Lid onzer Vereeniging,
Het blijkt meer en meer allerlei moeilijkheden in 't leven te roepen,
dat ons Boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December en de jaargang
van het Paedagogisch Tijdschrift van Mei tot Mei.
Om dit te voorkomen stellen wij U voor ook ons Boekjaar van
Mei tot Mei te laten loopen.
Dit behoeft U niets te kosten, U hebt tot 31 December 1921 betaald,
wij nemen ons voor U in Mei een quitantie van 1 Januari 1922 tot
1 Mei 1922 te presenteeren, in de hoop, dat U deze regeling billijken
wilt, nog liever zagen wij dat U dit bedrag 1 ) op ons giro-nummer
zoudt willen storten "vóór 1 Mei.
Zij die met het eindigen van dezen jaargang bedankten, kunnen nu
volstaan met deze 4 maanden te betalen, terwijl de nieuwe leden dan
verder betalen van Mei tot Mei, in den loop van het jaar.
Hoogachtend,
Uw Dw.,
Ds. R. DIJKSTRA, Secretaris-Penningmeestér.

1

) Gesteld op f 1.20, dat is 10 cent goedkooper dan een quitantie.

BEROEPSKEUZE ').
Tot de vele dingen die het leven van onzen tijd bemoeilijken, behoort ook
de steeds meer klemmende eisch d-er keuze van een beroep. Immers de
tijd der gilden, toen de zoon als vanzelfsprekend opgeleid werd in het vak
van zijn vader, liggen reeds ver achter ons. De dorpeling zoekt de stad en
daarmede veelal een nieuw beroep en zijn kind ziet zich in een nieuwe,
hem geheel vreemde omgeving geplaatst. De vrouw eischt ook haar maatschappelijke werkkring. De keuze wordt nog moeilijker door het splitsen
der beroepen in speciale onderdeelen. Stoommachines, electromotoren,
moderne vervoermiddelen, nieuwe uitvindingen (telefoon, draadlooze, vliegmachines), modern ingerichte fabrieken van nieuw gevonden produkten,
de uitbreiding van het terrein van 'den ambtenaar, dat alles maakt de keus
niet gemakkelijk. En tot -die keus dwingen bovendien de krisissen in vele
bedrijven, of ook de zucht der ouders om hun kroost hooger op te voeren
op de maatschappelijke ladder.
Is het te verwonderen dat de knaap en het meisje die de school verlaten,
met hun 13 jaren, en ook zelfs hun ouders niet een werkelijke keuze doen,
doch slechts op uiterlijkheden lettend of door de naastliggende omstandigheden gedwongen, op goed geluk -een greep doen in de massa beroepen
die voor hen openstaan?
In plaats van een kiezen na gemotiveerde beslissing wordt, wat beroepskeuze heet, veelal niet anders dan een raden ten teen greep op goed
geluk. De eerste beweegreden is meestal hoeveel verdienste, daarna komt
de invloed van familie en kennissen. Slechts zelden wordt gevraagd naar
de neiging en de geschiktheid. Om maar niet eens te spreken over overwegingen van moreelen en godsdienstigen aard, die ten onrechte bij de
beroepskeuze maar al te dikwijls worden nagelaten.
Dat geldt zoowel van arbeiders (zie F. Weigl, Erziehliche Beobachtungen
über die Berufseignung Jugendlicher 1917 bl. 444) als van int.ellectu!eelen.
De bekende christelijke arts J. van der Spek, die een onderzoek instelde
bij zijn academische kennissen, verklaart dat bijna niemand werkelijk een
beraden keuze deed voor zijn ambt.
Door deze lukrake wijze waarop een levenstaak wordt aanvaard, ontstaan dan ook de vele gevallen, dat iemand verongelukt of van beroep
1

) Lezing gehouden in den Zuid•Hollandsehen Bond Patrimonium, 7 Dec. 1921.
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wisselt. Uit de statistieken der Verein für Socialpolitik werd berekend dat
van arbeiders in de groot-industrie 42 % eenmaal, 32 % ' tweemaal en 7
zelfs driemaal van beroep hadden gewisseld.
Men moet evenwel zich over deze verkeerde greep van velen niet al te
veel verbazen, nog minder er een aanklacht uit putten. Immers de keuze
*van een beroep is zoo moeilijk. De twee oorzaken van deze moeilijkheid
liggen in de onkunde van de eigenschappen en kwaliteiten die voor een
bepaald beroep worden vereischt en in het gebrek aan zelfkennis welke
het schoolverlatende kind nog heeft. Immers de neiging is niet altijd
een bewijs van aanleg. Een jongen die op schoolbanken, tafels, muren en
boeken zijn teekenwoede tracht te koelen, levert daardoor nog niet het
bewijs dat hij bijzonderen aanleg voor de teekenkunst heeft, evenmin als
vlinder-, eieren- en steenenverzamelaars voor de kennis der natuur.
In 't algemeen dienen drie dingen bij een beroepskeuze overwogen:
-

-

-

1. de mogelijkheden die openstaan. Deze worden vanzelve bepaald
door de maatschappelijke omstandigheden en door het milieu waarin men
leeft. De eerste sluiten al dadelijk, althans tegenwoordig nog, voor velen
een kostbare opleiding uit. En het- milieu kan vaak een aanwijzing zijn voor
een bepaald beroep. Hier lette men op den invloed der bezigheid die van
vader op zoon een bepaalde vaardigheid aankweekt, en voor andere beroepen ongeschikt maakt.
2. de neiging. Laat men het kind toch niet dwingen zijn leven te foiteren met stagen tegenzin in zijn werk. Een der eerste vereischten voor een
opgewekte werkzaamheid en lust in het- dagelijksch werk is een werkkring waarvoor we iets voelen, waar we belang in stellen. Maar, natuurlijk, die neiging moet gepaard gaan met
3. de aanleg. En die te ontdekken, dat is de moeilijkheid. Tot den aanleg behoort het lichaamsgestel, waarbij de vraag moet beantwoord : Kan
ik, wat ik graag zou willen? Vooral deze vraag wordt vaak niet gedaan.
Hoeveel meisjes gaan niet studeeren, die later blijken niet sterk genoeg te
zijn van gestel. Immers studie is een zwaar werk. Dat bedenken sommige
ouders, die alleen handenwerk kennen, te weinig. Voorts behooren tot den
aanleg de verstandelijke vermogens en ten derde speciale vaardigheden.
Bij de specialiseering der beroepen is het te begrijpen dat vooral op de
speciale vaardigheden bij een beroepskeuze wordt gelet om te krijgen:
de rechte man op de rechte plaats.
Zoo schreef de bekende professor in de psychologie, Monsterberg, in
zijn boek Psychologie und Wirtschaftsleben, een hoofdstuk over Die Ausle-.
se der geeigneten Persánlichhelten. Hij stelde o.a. een onderzoek in naar
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de geschiktheid der aspirant-te►léfonisten bij de Bel! Telephone Cvmpany.
Deze maatschappij had van de meer dan 1600 telephonisten in haar dienst,
ongeveer een derde der candidaten-op-proef wegens ongeschiktheid moeten wegzenden.' Om dit voor 't vervolg te voorkomen nam Munsterberg
zijn psychologische proef. Hij bestudeerde het werk der telefonisten 'en
bemerkte dat er een achttal zeer speciale eigenschappen voor worden vereischt, o.a. nauwkeurig een cijfer onmiddellijk nazeggen ; de aandacht niet
laten afleiden; op een bepaald signaal een bepaalde handeling vlug uitvoeren; snelheid van vingerbeweging. Op deze acht punten werden nu de
aspiranten onderzocht en het resultaat was gunstig. Een paar geroutineerde telefonistjles, die zonder dat de professor hun vak wist, meededen, behaalden de hoogste cijfers.
Ook in het leger gaat men langzamerhand inzien dat elke man 't meest
nuttig is, als hij gebruikt wordt voor hetgeen hij het best kan. Vooral in het
Amerikaansche leger werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de speciale vaardigheden. En daaraan wordt ten deele toegeschreven de -enorme
prestaties, die het uit den Amnerikaanschen grond gestampte leger in den
grooten oorlog heeft vertoond.
De twee oorzaken dus die beroepskeuze bemoeilijken, namelijk de onkunde met het beroep dat men wenscht, en de te geringe kennis van eigen
vaardigheden die voor dit gewenschte beroep in aanmerking komen, moeten dus door twee dingen verholpen worden : lo. door vaklijsten, waarop,
men kan zien welke kwaliteiten van lichaamsgestel, verstandelijke vermogens en speciale vaardigheden voor ieder vak worden vereischt, en 2o.
een psychogram (beschrijving der geesteskwaliteiten) dat aangeeft welke
kwaliteiten de beroepskïezer heeft.
Het eerstgenoemde onderzoek, naar de vereischten voor de beroepen,
is ingeleid door Piorkowski in zijn in 1915 verschenen geschrift : Beitráge
zur psychologischen Methodologie der wirtsschaf tlichen Berufseignung.
Daarin verdeelt hij de beroepen in twee hoofdgroepen : de niet gespecialiseerde en de gespecialiseerde beroepen. De eerstgenoemde hoofdgroep valt
buiten beschouwing omdat voor deze niet gespecialiseerde beroepen zooals sjouwers, grondwerkers en gewone fabrieksarbeiders geen speciale
vaardigheden worden vereischt.
De gespecialiseerde beroepen deelt Piorkowski dan verder in drie groepen : 1.L de lagere beroepen die van de vakarbeiders nagenoeg alleen speciale vaardigheden eischen, (natmelilk een zeker tegen vermoeienis bestand opmerkzaamheids- en reactie-type) terwijl de verstandelijke vermogens daarbij ondergeschikt zijn. 2. de middelvakken, welke van de am-
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bachtslieden en lagere ambtenaren naast normale verstandelijke vermogens ook nog vereischen meerdere speciale geesteseigenschappen.
3. de hoogere beroepen, de wetenschappelijke, die leiding geven, waartoe
behooren rechtsgeleerden, artsen, predikanten, officieren, onderwijzers,
groote kooplieden, welke vereischen het vermogen tot zelfstandig en productief denken.
Dewijl voor de middelvakken de praktijk het meeste moeite biedt in de
beroepskeuze, werd de karakteristiek dier middelvakken het eerst aan een
onderzoek onderworpen -en wel door Lipmann in 1916 in zijn Zur psychologischen Charakteristik der mittleren Berufe. Door middel van een lijst
met een 150 vragen tracht hij de vereischt-en voor elk 'middelvak vast te
stellen. Hij vraagt b.v. of het voor het betreffende vak noodig is kleine of
onduidelijke of verwijderde dingen te kunnen herkennen of goed in 't halfduister te kunnen zien (noodzakelijk voor chauffeurs o.a.) ; of de vakman
kleine zwaarteverschillen dadelijk moet kunnen opmerken (noodzakelijk
voor postbeambte) ; of men de richting van -een geluid moet kunnen waarnemen (vereischte voor stuurlui en brugwachter) ; of men een onduidelijk
gesprek moet kunnnen verstaan (onmisbaar voor telefoon-juffrouw).
Om de geschiktheid voor hoogere beroepen, dus de geschiktheid tot
zelfstandig en productief denken te heoordeelen, achtte Piorkowski het
voldoende om te bepalen de mate van het combinatie-vermogen en bediende zich daartoe van de zoogenaamde drie--woorden-methode van Masselon. Hij geeft bijvoorbeeld op : de woorden spiegel, moordenaar, redding
en ontvangt o.a. -deze oplossingen:
a. Het slachtoffer ziet den moordenaar in den spiegel en daardoor
wordt het gered.
b. De moordenaar ziet zichzelf onduidelijk in den spiegel, denkt dat
het een ander is, en vlucht.
c. De moordenaar stoot tegen een spiegel, deze valt om en door het
gerinkel der scherven worden de menschen gered.
d. Een moordenaar overvalt een meisje en steekt haar met een dolk;
maar zij draagt daar juist een spiegeltje, zoodat de punt van het mes
afbreekt en het meisje gered wordt.
Uit de laatste oplossing besluit hij terecht tot de gave der fantasie. Maar
deze ééne drie-woorden-methode kan toch bezwaarlijk voldoende worden
geacht om een beeld te krijgen van de psyche, -de geestvermogens, in haar
geheel.
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Dr. F. Roels (Aanleg en beroep bi. 32) noemt b.v. eenige praktische
eigenschappen die de arts hebben moet : gevoel van medelijden, getemperd door de noodige zelfbeheersching, plichtsgevoel, geduld, discretie,
vlug en goed onderscheidingsvermogen voor het stellen eener juiste diagnose en een distributieve vorm van opmerkzaamheid, met het oog op de vele
symptomen, waarin een ziekte zich pleegt te openbaren.
Martha Ulrich (Die psychologische Analyse der hóhereen Berufe als
Grundlage einer künftigen Beruf sberatung) stelde een vragenlijst op voor
de hoogere beroepen met 103 scherp geformuleerde vragen, waarmee zij
veel succes had. Om een voorbeeld daarvan te geven kies ik haar vragen
31 36 over het geheugen:
31. Een duurzaam geheugen, d.w.z. het vermogen om indrukken gedurende langen tijd te onthouden?
32. Een betrouwbaar geheugen, d.w.z. het vermogen om indrukken onvervalscht te bewaren?
33. Een omvangrijk geheugen, d.w.z. de beschikking over een groote
schat van herinneringsvoorstellingen?
34. Een veelzijdig geheugen, in staat om indrukken van allerlei aard
vast te houden?
35. Een goed speciaal geheugen, voor een bepaald zintuig (welke
toon, welke kleur), voor ruimte -en tijd (waar en wanneer), voor aanschouwelijke zaken en gebeurtenissen (personengeheugen), voor teekens en
symbolen (namen, getallen, woorden) ?
36. Een slagvaardig geheugen, dat vlug en zeker reproduceert?
Aldus is men bezig te zoeken naar speciale vereischten voor elk beroep.
Maar in de tweede plaats moeten ook onderzocht den specialen aanleg en
de vaardigheden van den beroepszoeker. Daartoe wil men de school dienstbaar maken. Ieder klasseonderwijzer zou van ieder kind in elk schooljaar
,een psychogram moeten ontwerpen, een soort signalement van de speciale
vermogens en vaardigheden. Dan zal na afloop van de school uit die psychogranmen onmiddellijk zijn op te maken voor welke beroepen het kind
is geschikt.
Zelfs de vraag, hoe de onderwijzer de speciale vaardigheden zal kunnen onderkennen in zijn leerlingen, is beantwoord door Hylla die een
vragenlijst opstelde, waarin naast een vraag naar een vaardigheid, vermeld wordt bij welke gelegenheid de onderwijzer die kan waarnemen.
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Zoo b.v. het onderkennen van de geluidsrichting bij het blindemannetjeSpelen. En aldus krijgt zelfs de spieker en de leerling die een buitengewone
vaardigheid heeft om zich te laten voorzeggen, op deze lijst zijn, waardeeriing ; immers de spieker kan het onduidelijk schrift van zijn buurman,
of in de verte of in 't halfdonker zien ; - hij heeft dus een speciale vaardigheid voor letterzetter ; de specialiteit in 't zich laten voorzeggen is een
aangewezen telefoniste.
Men ziet, dit is een groote vooruitgang bij vroeger, toen alles werd over-,
gelaten aan de intuitie en het instinctief gevoel van den bekwamen pae
dagoog. Immers elke bekwame onderwijzer is nog maar niet begiftigd met
buitengewone intuitie ; daarom is deze wetenschappelijker methode een
goede stap voorwaarts.
Het ontwerpen van zoo'n psychogram kan ook het onderwijs ten goede
komen. Immers het wijst er , den onderwijzer en Heeraar op, dat opvoeden
de hoofdzaak, -en wetenschap bijbrengen slechts bijzaak is. Niet voor de
school, maar voor het leven moet de opleiding zijn. Thans tellen de cijfers
voor de vorderingen nagenoeg uitsluitend mee om den rang der leerlingen
te bepalen. Vandaar de vele vergissingen van de leeraars in de kwaliteit
van -een leerling. Men let te uitsluitend of hij het vóórgezegde en vóbrgeschrevene onthouden -en begrijpen kan, en let te weinig op.. zijn aanleg voor
zelfstandig denken. De nauwkeurig nazeggende . en onthoudende leerling,
die op school soms het hoogste cijfer behaalt, blijkt later minderwaardig
en .omgekeerd. De begaafde leerling komt daardoor niet altijd uit. Het
weten wordt tegenover het denken te veel overschat. Een goed inzicht in
de beroepskeuze, in de opvoeding voor het leven, in de schade die men
door te veel lesuren -den begaafden leerling aandoet, zal doen beseffen dat
voorstellen tot steeds meer uitbreiding van het aantal leervakken voor den
begaafde verderfelijk is. In dit opzicht komt onze huidige onderwijsmethode nog veel te kort. Verder ziende universiteitsprofessoren, zooals Bernhelm te Greifswald, klagen daarom terecht over het te weinig het denkvermogen oefenende voorbereidend middelbaar onderwijs. De werkelijk
.begaafden worden te veel -de dupe t-en bate der middelmatigen. Ook de
beroemde Vuilhelm Ostwald klaagt over het huidige voorbereidend onderwijs en ziet in den leerling die -er onbevredigd mede is, -een bewijs van
meerderen aanleg. In Duitschland heeft men, om de meerbegaafden tegemoet te komen, zoogenaamde Begabtenschulen opgericht, maar deze bewijzen alleen het ongeschikte der andere scholen en hebben hun groote opvoedkundige bezwaren, o.a. doordat zij de ijdelheid en eigenwaan bevorderen. Maar de begaafden, van alle standen, moeten ruim baan krijgen!
Dit is . meer democratisch dan de leuze :. gelijkheid voor allen. Want daar,
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door alleen krijgt het land en de maatschappij de rechte man op de
rechte plaats.
Wanneer nu aldus belde reeksen van onderzoek, naar de speciale vereischten voor het beroep, en naar de speciale vermogens van den beroepszoeker, voortgezet worden, is er nog een derde ding nodig, een inrichting:
als een soort beroepskantoor, dat als bemiddelaar optreedt tusschen den_
werkgever en werkzoeker. Zoo'n eerste centraal zielkundig beroepskantoor is opgericht door Dr. J. van Ginneken, die tevens de vragenlijst van
Lipmann uitbreidde door er aan tpe te voegen vragen naar den wil en
naar hoogere gevoelens, waarin Lipmann te kort geschoten was.
Voorts zijn in ons land met dat onderzoek bezig de arts Joh. van der
Spek in samenwerking met Dr. F. Roels, privaatdocent in de experimenteele psychologie te Utrecht, die een vragenlijst samenstellen voor de
hoogere beroepen, waarin o.a. wordt gevraagd hoe de invuller zelf tot
zijn beroep kwam, of hij in zijn beroep bevrediging vindt; voorts ook vragen in de richting der activiteit, van den wil en van de hoogere gevoelens.
Spoedig zal van hen uit de ingekomen antwoorden het licht zien de karakteristiek van het beroep van onderwijzer, daarna van den arts. Tevens
maken zij gereed een vragenlijst voor de Middelbare Scholen om te weten
te komen de speciale vermogens en eigenschappen der leerlingen met
een aanwijzing hoe de leeraar deze kan onderkennen om de
psychogrammen zijner leerlingen te kunnen opmaken.
Al juich ik nu deze methode om de beroepskeuze gemakkelijker te maken van harte toe, is het toch niet kwaad even te waarschuwen voor te
hooggespannen verwachtingen. Men meene namelijk niet dat nu door zoo'nn
Psychologische centrale zal worden uitgemaakt of een 13-jarige in een
bepaald beroep slagen zal of niet. Immers in theorie lijken die beiderlei
lijsten, voor beroepskenmerken en geesteseigenschappen van den beroepszoeker, heel mooi, maar van de praktijk moet in dezen veel afhangen.
Voor de beroepslijsten zal men immers alleen de kundigste , vaklieden
hebben uit te zoeken en dezen bereid moeten vinden die meer dan honderd
vragen serieus en onbewimpeld (dus met kennis en erkentenis van eigengebreken!) te beantwoorden, en daarna moet met veel tact het eindresultaat vastgesteld. En wat de lijst der geesteseigenschappen, het psychogram betreft, vergete men niet dat later de uitoefening van het beroep
zelve nog een opvoedende leerschool is. Het spreekwoord : door te doceeren leeren we zelf, is even oud als waar. Al doende leert men. En ook dat
andere, dat onvermoeide ijver veel overwint. Men beschouwe dan ook zoo'n
psychogram alleen als een raadgever, die aanwijst hoe de stand van
-

-
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zaken tot nog toe is, en hoe de waargenomen aanleg het best moet verzorgd om tot zijn recht te komen.
Zullen de ouders zich altijd houden aan de gegevens van het psychogram, ook al zijn deze overduidelijk en onwedersprekelijk? Mijn ervaring
in het onderwijs doet mij dit betwijfelen. Want niet al-leen ontmoet men
wel eens onderwijzers en leeraren van welke men zich afvraagt, hoe, hebt
gij zelf niet altijd gevoeld en gemerkt -dat gij voor het onderwijs de eerste
karakterkwaliteiten, geduld en duidelijkheid mist; maar het komt herhaaldelijk voor, dat men leerlingen, die b.v. een hinderlijk spraakgebrek hebben, en predikant willen worden, ernstig aanraadt om zich nog wel te
bedenken, evenwel zonder gevolg.
Maar heilzaam acht ik deze psychogrammen voor het onderwijs en voor
de beroepskeuze, mits meer dan tot nog toe gelet worde op de factoren
van den wil .en van het gemoedsleven der leerlingen. Immers de wil is voor
de ontplooiing van den aanleg var zoo groote beteekenis. Plichtsbewustzijn -en volharding zullen den aanleg moeten ontwikkelen en den
jongen van aanleg moeten leeren dat begaafdheid geen verdienste is, maar
een verplichtingoplegt. Men doet veel aan vakopleiding en vakonderricht,
maar nog veel te weinig aan vakopvoeding, dat -is vorming van heel den
mensch, ook van zijn gevoels- en wilsleven in verband met zijn toekomstig beroep.
Hier nu zijn we op het gebied, dat niet louter het kennen en het weten
raakt, maar waar moraal en godsdienst elkaar de hand reiken. Daaruit
volgt -de noodzakelijkheid voor een Christelijk adviesbureau voor beroepskeuze.
Door de actie van den arts Joh. van der Spek is dan ook een Christelijke
Psychologische Centrale -opgericht onder voorzitterschap van Prof. Dr.
L. Bouman, tevensDirecteur van de Valerius-kliniek te Amsterdam. In
een heldergestelde lezing op de Vergadering der Christelijke Vereeniging
van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland op 18 November 1920 te
Rotterdam 1 ), had de heer Van der Spek reeds de wenschelijkheid besproken van een Centrale van Christelijke zijde. Hij zeide daar : „Wanneer
het geheele leven wil staan onder de beademing van Gods geest, dan zal
in deze vaak teere levenskwestie de moreele gemeenschappelijke basis,
waarop raadgever en randpleger hun standpunt kunnen nemen, van overwegend belang zijn; te meer voor het Christelijk bewustzijn, hetwelk de
,

1 ) Geplaatst in het Orgaan van de Chr. Ver. van Natuur- en Geneeskundigen
in Ned. 1921 bl. 18. Zie aldaar ook het opstel van Prof. Dr. L. Bouman, School
en beroep, bl. 1.
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moraal als de andere zijde ziet van de religie, voor hetwelk de uitoefening
van het beroep slechts een deel is van het rijpingsproces van den mensch
tot God."
Ongetwijfeld zal de wijze, waarop raad gegeven wordt aan ieder die
raad vraagt, in de Christelijke Centrale veel verschillen van de wijze
waarop het niet-Christelijk bureau zijn raad geeft. Bij den Christen zal het
een onderdeel worden van een welbewuste levensleiding, beheerscht door
één idee en gaande in één richting, de richting van het Vaderhuis.
Dr. J. VAN DER VALK.

SCHETSEN VOOR PAEDAGOGISCHE
STUDIECLUBS EN VOOR ,,ZELFSTUDIE".
MONTESSORI (vervolg).
G. Conclusies, toegepast op de Christelijke Paedagogiek.

Theologie.
1. Christelijke wetenschap staat op den grondslag der Openbaring.
Daarom kan de Chr. Paedagogiek geen vrede nemen met een positivistisch
uitgangspunt, zooals dat van Montessori.
a. Hoogste doel der Chr. Paedag. is : de kinderen op te voeden als
kinderen Gods, Hem ter eer.e. Zij mag nimmer dat hoofddoel de verheerlijking Gods uit het oog verliezen en met Montessori practisch den
mensch tot hoogste doel stellen.
b. Bij het nastreven van dat hoogste doel heeft de Chr. Paed. in de
eerste plaats te luisteren naar hetgeen God ons aangaande het wezen en
de bestemming van den mensch heeft geopenbaard in de H. Schrift. Reeds
dáárom heeft zij aan de waarnemingsfeiten van Montessori niet genoeg
om de kinderen te kennen.
c. Waar God ons den weg der gehoorzaamheid 1) aanwijst, om recht
te leven en den weg tot Christus om ons gebroken leven te heelen
(heil), daar mogen wij met M. niet „de natuurlijke zelfontwikkeling" als
allesbeheerschend opvoedingsmiddel aanvaarden. Temeer, omdat de H. S.
ons leert, dat onze natuur door de zonde verdorven Is en wij geneigd zijn
van nature af te wijken van God, wat ook de geschiedenis der menschheid
bevestigt.
Waar het gaat over doel, voorwerp en middel der opvoeding, kan er
dus van een positief Christelijke Montessoriaansche paedagogiek geen
sprake zijn.
2. Op het terrein der b i o 1 o g i e, op het terrein der natuurwetten
voor de psychische en physiolbgische levensuitingen, ontmoeten wij Montessori en erkennen haar groote verdiensten, waar zij ons de oogen opende
voor deze wetten van God, die wij menigmaal veronachtzaamden, door ál
.

1) Was ook het leven van Christus niet een verloochenen van eigen begeerte
en een ,,g e h o o r z aa a m". zijn tot den dood des kruises".
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te eenzijdig ái onze aandacht te geven aan de zedelijke wetten en het specifiek religieuze leven. De Cbr. Paedagogiek behoorde in opmerkzaamheid
en waardering voor de biologische wetten niet onder te doen voor Moo♦.
tessori en ze als goddelijke wetten te eerbiedigen. Tegelijk met deze.
bekentenis van tekortkoming mag de Chr. Paed. er op wijzen, dat de
redelijke en zedelijke en vooral de religieuze normen voor het menschenleven op zich zelf reeds van oneindig meer gewicht zijn dan de biologische
wetten.
De practische Chr. Paedag., die te doen heeft met het levende kind,.
zooals het leeft en bestaat, moet met Montessori rekenen.
Doet zij dat niet, dan sluit zij moedwillig het oog voor zeer belangrijke
natuurwetten.
De geschiedenis geeft ons meerdere bewijzen dat de Chr. wetenschap
n 1 e t o n g e s t r af t verzuimde te lezen in het Boek der Natuur, bij het
licht der H. Schrift.
3. De Chr. Paedagogiek ziet het wezen der religie in onze verhouding
tot God. Haar einddoel is de verheerlijking Gods, „de aanbidding van het
Lam." Openb. 5 : 11-14.
Als M. de religie roemt „voor den mensch," voor „het leven," dan heeft
zij het wezen dier religie niet eens aangeroerd.
Religie om den mensch is valsche religie.
Wij wenschen de kinderen niet zonder meer te oefenen in religieuze
biologische functies als knielen, handjesvouwen, devote houding, gewijde
aandacht, enz., maar wij willen in de allereerste plaats hun zielsoog openen
voor de Openbaring Gods in de H. Schrift en in de natuur, -die ons de
deugden Gods verkondigen en . Christus Jezus als middelpunt der Godsopenbaring doen zien.
De „Bijbelsche geschiedenis" blijft daarom, naast Theïstische natuurbeschouwing het voornaamste deel van het Chr. onderwijs.
Dat de biologische uitingen der religie (handjesvouwen, enz.) óók beteekenis hebben voor het kind en méér dan wij gewoonlijk denken dat
hopen we in bijzonderheden van Montessori te leeren.
Conclusie: Montessori opende ons de oogen v o o r
Gods natuurwetten van het kinder 1 e v e n. Niet meer,
maar ook niet minder.
Ph110 soph1e.
1. a. De Empiristische idee, dat de leerstof moet worden ,,aangebracht" in het kind moeten wij in onze schoolpracti k loslaten en er_ reke-
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ning mee houden, dat heit kind de leerstof „aangrijpt" en zelf verwerkt.
Zooals wij de voeding niet aanbrengen, maar alleen het voedsel. Ons
onderwijssysteem moet dan in +dezer voege gewijzigd worden, dat ons
onderwijs zich richten moet naar het kind méér dan naar de methodeboekjes.
Hoewel de Chr. Paedag. in theorie steeds ageerde tegen de tabula-rasatheorie, heeft de methodiek -onzer scholen veel te veel onder invloed
van de „neutrale" methodiek gestaan om -principieel door te voeren in de
practijk, wat in -theorie werd geleerd.
De Montessoriebeweging biedt ons een geschikte geestesstrooming om
ons uit het practisch Empirisme los te maken.
b. Het Intellectualisme met zijn waan van „algemeene ontwikkeling"
heeft, vooral onder den druk der examens, ook op onze scholen veel kwaad
gedaan. Wij zijn dankbaar voor het tegenwicht in het Bijbelsch onderwijs
van vele onderwijzers, maar zijn er niet blind voor, dat er in ' ál onze
vakken
óók in het Bijbelsch onderwijs
nog veel intellectualistische
ballast is „kennis" zonder eenige levenswaarde die we moeten uitwerpen, wil de Montessoribeweging ons niet verrassen. De Naam van
Christus staat lep onze schol-en gegrift wij doen dien Naam oneere aan
als wij niet krachtig uit eigen beginsel gaan leven.
c. Vooral ons Bijbelsch onderwijs mag wel dubbel waken tegen dor
intellectualisme. Wij st-ellen niet den eisch dat het kinderhoofdje alles
zal begrijpen, maar als absolute eisch mogen we najagen, dat het
kinderh a r t er bij is, als we van de Goddelijke dingen spreken.
Zoo niet, dan zal de nieuwe religieuze strooming met zijn aansluiting
aan 't menschelijk hart ons werk ontzettende schade kunnen berokkenen.
Doáde orthodoxie is nog steeds de beste propagandiste geweest voor
vage subjectieve stroomingen.
Laten we ons verootmoedigen over al het hout, het stroo en de
stoppelen, die wij in ons bouwwerk aanbrachten en die in den gloed der
jeugdcrisis -en in den brand der tijden vergaan. Laten we ernstig bidden
en werken om toch 66k goud, zilver en kostelijke steenen te mogen
bouwen, steunsols, die onze kinderen niet begeven in de puberteitsperiode
en in den strijd der geesten.
Daartoe moet ons Bijbelsch onderwijs universeel zijn de heele
wereld omvatten het gansche kind opeischen en niet enkel maar
z'n geheugen-mechanisme en een versjesafratel-enden mond activeeren.
Dat óók de biologische zijde van het leven bij de religie past dat we
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ó6k die zijde moeten .activeeren --- daarvoor zal ongetwijfeld Montessori's
werk ons kunnen dienen.
2.. Wat Montessori zegt van de goddelijkheid van het kinderlijk „leven"
verwerpen we met afschuw. „Het leven" is niet God. En hoewel het van
God is, verteeren we het leven, zooals het zich openbaart, allerminst, omdat
in ons leven de gebrekkigheid, de ziekte, de ontbinding, de zonde, in een
woord de dood heerscht. Ook in het kinderleven op de school ! Ook nog
daar, waar in beginsel de prikkel des doods en de kracht der zonde is
overwonnen door Christus Jezus. Ook op het in Christus geheiligde kind
past Montessori's kinderlevenvereering allerminst.
Bij de openbaring van Gods genade in betrekkelijke gaafheid en grootheid len reinheid en goddelijk leven -door den Heiligen Geest past ons
nog geen aanbidding van dat leven, maar dank, verwonderende dank aan
Hem, die dat leven gaf.
God is de bron, de schepper en het doel van alle goddelijk leven.
We willen nooit vergeten, dat de ontwikkeling van dat goddelijk leven
nooit uit des menschen hart is te verklaren, maar steeds uit d e
genade Gods buiten ons.
3. Daarom verwachten wij niet alles van de persoonlijkheid onzer kinder-en, maar wel van de goedheid Gods. Om de openbaring van Zijn goedheid tot ons bidden we iederen dag weer. En we zien die goedheid tot ons
komen -evenzeer b u i t e n ons in natuur en imenschenleven (vooral ook
in de H. Schrift als boek om uit te leeren !) als binnen in ons hart.
Daarom verwerpen wij het Monisme van Montessori en houden ons aan
het Dualisme. (Object en Subject zijn twee, en niet te vereenigen in de
idee „leven"). Het Monisme kan 'niet bidden en danken en loven in den
waren zin -des woords ! Daarmeedoodt het de hoogste levensfuncties van
den mensch!
4. De onderscheiding van „wat mag en niet mag" vatten wij niet op
als biologische .en sociologische factor in de eerste plaats, maar betrekken
wij op onzen hoogsten Wetgever. Daarin heeft de Chr. opvoeding zulk een
heerlijk voorrecht en verkeert zij in zooveel gunstiger positie als Montessori.
En toch stelt Montessori's practijk onze practijk in zulk ;een droevig
licht. Montessori geeft ons in onloochenbare f e 1 t e n te zien, dat een
school zeer wel bestaan kan met een minimum van geboden, mits deze
maar diep gaan en absoluut zijn en mits wij de kinderen vrij laten om
ze zelf als zedelijk vrije menschen toe te passen.
Och, dat Montessori onze oogen -eens mocht openen voor het schrikke,
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lijk feit, dat -wij in de school de zedelijke vrijheid onzer kinderen onmogelijk maken door onzen rompslomp van verordeningen ; dat wij Gods
geboden krachteloos hebben gemaakt voor. de school door onze inzettingen.
God gaf ons tien geboden met de vrijheid om ze momenteel te gehoorzamen of te overtreden. Wij geven onze kinderen duizenden voorschriften om toch maar te zorgen, dat het kind niet meer kan zondigen. We
hebben de neiging om ze „gedurig in 't oog te houden" we staan te
loeren om toch vooral de overtreding onmogelijk te maken door ons
„alziend" oog.
En welke geboden! Eén kind vol levensdrang mag 2' uur achter elkaar
niet praten ! Dat is on-natuurlijk. We vechten tegen de natuur! » Natuurlijk" is er geen enkele school en geen enkele schooltijd waar niet ,,gewauweld", „gekletst" en „gebabbeld" wordt (zooals we die natuurlijke functies
noemen).
We vechten tegen de natuur ! Hoort, hoort ! opvoeders ! Vandaar, die
„natuurlijke" rivaliteit tusschen onderwijzers en leerlingen, kruisjes, verwijten, scheldwoorden soms, die Tederen morgen en iéderen middag over
ons ganschie opkomend geslacht in de schooljaren wordt uitgegoten. Ik
overdrijf hier niet. 'k Stond in de mobilisatie-jaren eens als soldaat voor
een school. Telkens weer hoorde ik -de scherpe stem van den meester,
geïrriteerd, bij wijlen goedmoedig -- maar de grondtoon leek toch gedurig
de opgewonden stemming van de kat, die met de muis speelt. 'k Zal
't nooit vergeten, hoe ik daar stond hoe 'k nijdig werd op dien ... .
kinderbeul ! Later weer voor m'n eigen klas zag ik eens met schrik m'n
eigen beeld in hem •-- 'k - hoorde daar buiten m'n eigen stem .en ... .
'n mensch, geen „meester" zag ik daar luisteren en boos worden.
Ja, maar, onze strijd is een gedurige strijd tegen kinderzonde, schoolzonde, en die strijd is scherp en zwaar. En strenge meesters worden later
bedankt om hun strengheid, die nuttig werkte, zegt men.
Dat is waar!
Maar wat is zonde? Als 'n kind zonder vragen z'n griffel opraapt, omdat ie anders niet kan schrijven? Als 'n kind „naar achter" gaat, als 't noodig is, zonder vragen? Als 'n kind bij z'n werk de som ziet „uitkonen" en
z'n verrassing wil uitzeggen tegen z'n medemensch naast hem? Als 'n
kind eens naar buiten kijkt naar Gods lieve zon? Als 'n kind eens 'n oogenblikj e gaat staan naast z'n bank? Als 'n kind in z'n ijver om te schrijven
aan de volgende regel begint voordat het commando gegeven werd?
Zijn dat zonden?
Neen, onze inzettingen, die de natuur van het kind dooden
dát zijn
-
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zonden. Dat wij lasten ' opleggen te zwaar om te dragen - dát is zonde.
Dat we de kinderen niet durven vertrouwen, dat we ze nooit eens het
initiatief gunnen, nooit eens vrijheid geven om naar eigen inzicht te handelen -- nooit eens permissie geven om eens wat te praten met mekaar -om mekaar eens te helpen om uit eigen beweging eens wat op te rapen
of te halen...... enz., dat zijn zwarte zonden van ons schoolsysteem.,
Uiteigen ervaring weet ik, hoe het naast veel zelfverloochening (we
heerschen zoo graag, óák 'n zondige trek !) ontzachlijk veel tact, en strijd
tegen oude gewoonten, en overwinning van oude vooroordeelen (zelfs bij
de ouders) en verandering van methode kost, om ons los te worstelen uit
den maalstroom van „schoolhouden", waarin onze eigen schooljaren, onze
opleiding en onze „leerschool" ons hebben geworpen.
Maar we m o e t e n e r u i t. Terwille van Gods geboden, die haar
kracht verliezen in de school voor het kinderbewustzijn terwille van den
eerbied verschuldigd aan de wetten der kindernatuur, die God gaf en die
we niet mogen tegenwerken willen we niet dooden wat God aan leven gaf.
-

In navolging van Montessori zouden wij kunnen geven een minimum
van geboden, maar die dan diep ingrijpend en alles beheerschend zijn en
in organisch verband met de Wet Gods absoluut zijn.
En dan niet zooals thans „geboden om overtreden te worden" maar geboden ,,met absolute gèstrengheid gehandhaafd," zooals M. zegt.
Bijv. zoo : Van de 10 geboden, die voor alle menschen gelden is het 5e
gebod ook speciaal op de school van toepassing. Dus, kinderen, moeten
je mij gehoorzamen, om Gods wil. Nu geef ik één groot gebod: dat .is hier
komen werken je plicht doen en dan met dl 1e macht. Als j e dit gebod
in 't oog houdt, mag je vrij griffel oprapen, enz. enz. enz..... noem maar
al de schoolverordeningen .op— dat alles om te werken (ook mekaar helpen, even wat zeggen, even rusten enz.) Die van deze vrijheid
misbruik maakt krijgt strenge straf.
In verband met andere Montessori-ideeën straks te noem-en, is dit niet
onmogelijk door te voeren, -maar vé l meer mogelijk dan 't oude systeem,
dat vecht tegen de natuur.
't Zal voor ons Chr. onderwijzers een zoeken en tasten (en ook wel eens
mistasten) worden, een worsteling soms op leven en dood tusschen vrijheid eenerzijds en levenstucht anderzijds — 't kan ons bloed en tranen
kosten — maar 't moet, al was 't enkel dáárom, dat onze school, die naar
Christus genoemd is, ook In hare tucht Christelijk moet zijn en niet in den
grond heidensch, zooals thans! En 't resultaat is reeds gezien in de Mon-
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tessori-scholen en in vele klassen onzer scholen waar vrije zelfzucht der
leerlingen en liefde voor de (n) onderwijzer (es) den toon aangeven tusschen periodes van „ouderwetsche worstelingen tegen de natuur" die veroorzaakt worden door de fouten van onze methodiek.

Zedelijke vrijheid is een van de hoogste goederen der mensehheid --- ze
is mogelijk, doordat de mensch „Beeld Gods" is. De geschiedenis bewijst het.
Montessori wil vrijheid terwille van de biologische natuur.. Wij ook.
Maar bovendien willen wij de vrijheid, terwille van de redelijke en zedelijke natuur. Een klok zondigt niet, die kan niet anders dan tikken. De
mensch heeft 'n betrekkelijk groot terrein van „vrije" wilskeuze. God
plaatste hem voor die keuze. Zullen wij dan onze kinderen tot automatengedreven-door-angst-voor-den-meester maken? Wij willen ze ook in de
school weer voor die wilskeuze plaatsen en hen Gods wetten voorhouden, 66k straffen om de zonde.
Dat zal dan het „in Christus geheiligd" kind onze straf aanvoelen als in
Gods Naam opgelegd!
Dan krijgen we na schoolzonden ook „school"berouw, „school"bekeering
ook van heele klassen, heele scholen misschien te zien! Tot nog toe zijn dat groote zeldzaamheden. Of niet? Ik heb menigmaal opgemerkt, hoe
een kind daarbuiten veel teerder van conscientie was dan in de school. De
zucht naar buiten, om vrij te zijn, om „losgelaten" te worden is meestal
grooter -dan het berouw bij de schoolblijvers. Dát f e 1 t neem 1k niet waar
buiten de school. Dat . gemis aan berouw is ook niet eens natuurlijk, laat
staan dan Christelijk. En dat is de schuld van „de school".
Psychologie.
1. Wij zien niet op den achtergrond der zielefuncties „het leven" „dat
zich naar vaste wetten ontwikkelt," maar de levende ziel als geestelijke
substantie, die heeft te gehoorzamen aan de haar gestelde n o r m e n,
maar niet beheersent wordt door natuurwetten.
Bij Montessori is er alleen „het leven", dat zich naar vaste wet afwikkelt
zoodat zij het leven der ziel moet nemen, zooals het is. Wij erkennen, dat er boven „de ziel die zóó is" moet erkend worden „de ziel, zooals
ze moet zijn." Montessori kent alleen ziels-ontwikkeling we -erkennen
daarboven ook normen, die de ziel kan overtreden of g e h o o rz a m e n. Bijv. als we een denkfout maken is dat niet in de eerste plaats
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een gebrekkige ontwikkeling der ziel, maar een overtreding van de denknormen. 1)
Als onze kinderen een som goed maken is dat voor ons méér dan een
vrucht van 't groeiproces der ziel — 't is een g e h o o r z a m e n der ziel
aan de denknormen. 2
Daaruit volgt, dat onzeopvoeding niet beheerscht wordt door de antwikkelingsidee -en de opvoeding der menschheid niet beheerscht wordt
door de evolutie-gedachte --- maar dat beide beheerscht worden door het
al of niet gehoorzamen aan de redelijke en zedelijke normen, die door God
gesteld worden.
Wij vatten de activiteit der ziel dus niet mechanisch, maar redelijk en
zedelijk op.
we voeden geen „levens" op, maar
Ons IK is meer dan ons leven
personen.
2. Uit het bovenstaande volgt, dat wij niet dwepen met de „exacte"
leermiddelen van Montessori. Zij wil met hare leermiddelen de ontwikkeling af-reageeren. Wij zien in onze leermiddelen en vooral in de persoonlijkheid van den onderwijzer de middelen om in te werken op de ziel
van het kind, op zijn IK.
Onze leermiddelen zijn daarom niet eenzijdig op de zintuigen gericht;
maar meer op „het hart" van . het kind. (Hart dan in Bijbelschen zin genomen als centrum des levens).
'Het duidelijkst springt het verschil tusschen ons en M. in 't oog bij de
gehoorzaamheid.
Zij ziet de gehoorzaamheid zich bi'olkgisch ontwikkelen aan de hand der
leermiddelen en door „methodische" oefeningen sterkt zij den wil.
wi zien in de gehoorzaamheid een diepere factor, het hart, dat zich
onderwerpt aan normen.
Ziet M. krachtens haar beginsel in de ongehoorzaamheid alleen gebrek
in de ontwikkeling wij zien er ook in : overtreding — en, zoo 't ongehoorzaamheid aan Gods gebod is : zonde.
Duidelijk blijkt hier, hoe wij den weg der zintuigelijke oefening absoluut
onvoldoende achten, waar het de normen des levens geldt.
Alleen in zoover aan elke zielefunctie ook een biologische zijde te onderscheiden valt (van ondergeschikte beteekenis meestal) bijv. de cobrdinatie der bewegingen bij een wilshandeling, het spraakmeahanisme bij de
)

-

Hoewel hier natuurlijk bovendien een gebrekkige ontwikkeling van ziel en
lichaam in 't spel kan zijn.
2) Hierin ligt het onderscheid van physiologische en psychische ontwikkeling.
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dus weer op biologisch tertaal, in zoover kunnen we M. waardeeren
rein, niet op zuiver psychologisch gebied.
3. Bij doorwerking der Montessori-idee dreigt het gevaar, dat de biologie van het kind de psychologie zal overheerschen. Daartegen heeft de
Chr. Paedag. op haar hoede te zijn en de hoogere zielsvermogens op de
rechte wijze te waardeeren, ook bij haar practische arbeid.
Ons onderwijs mag niet opgaan in biologische zintuigsoefeningen, alleen
reeds ter wille van de hoogste goederen der menschheid niet (ook niet om
der wille van het kind, zie onder Paedalogie). Een van de heerlijkste middelen om de ideëele goederen der menschheid over te leveren is de goede vertelling. Niet het zeurenover 'n plaat, niet het bespreken van leerstof maar
het vertellen, zooals in oude dagen de „overlevering" van mond tot mond,
van geslacht tot geslacht overging.
niet als stem- en „zang"Ook het lied heeft zulk een hooge waarde
maar als lied met innerlijke waarden. De persoonlijkoefening opgevat
heid van den onderwijzer grijpt onzes inziens veel en veel dieper in, dan
de leermiddelen.
De geschiedenis toont zoo overtuigend den invloed aan van persoon op
persoon, dat het ons een raadsel is hoe M. den onderwijzer alleen noodig
acht om waarnemingen te doen en leermiddelen te zoeken en bil het kind
te brengen.
Zelfs in de dierenwereld spelen waarschuwing en voordoen van ouderen
aan jongeren een groote rol. Ook daar bestaat niet zuiver zelfopvoeding;
dan alleen voor de eenvoudigste biologische functies als eten en drinken,
slapen en zich voortbewegen e.d.

( Wordt vervolgd).
B.

A. JANSE.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
De minachting van het onderwijzersberoep is nog nooit zóó aan den dag
gekomen als in onzedagen, zoo lezen we in een citaat in het Zeitschrift
fur christliche Erziehungswissenschaft und Schulpolitik. Niet zelden betwist men de reden váfn ons bestaan, en gelooft in ernst, de jeugd zonder
ons, alleen door de vormende invloeden van arbeid en gemeenschap te
kunnen opvoeden. Zoo weinig gelden heden ten dage persoonlijke krachten,
vakkunde, ervaring en onzelfzuchtige bero-epstoewijding !
Des te meer hebben we den plicht, de onschatbare waarden, die de echte
opvoeder vermag te geven, weer te doen inzien, en in een verdiepten opvoedingsarbeid ons volk het hoogste te geven, waartoe wij in staat zijn.
Onder het regime eener teugelloosheid, die de doodvijandin van alle
gezag is, zoo schrijft Prof. Rein van Jena in Der getreue Eckart, Heft 5,
kan zich nooit een gezonde jeugd ontwikkelen. Hier zit het euvel ! Waar is
heden nog ontzag bij de jeugd? Met de oplossing der autoriteit in het
staatswezen ging de ondermijning van de leidende machten in het schoolleven hand aan hand. Aan de schoolgemeenschap is de leider ontnomen,
wiens geest het geheel doordringen -en bezielen moest; want wat nu nog
als rector fungeert, is een voor één of meer jaar gekozen beroepsleider,
die het verkeer met ouders en autoriteiten heeft te onderhouden. Voor het
innerlijke leven der leerlingen, is hij schaakmat gezet. Al heeft vroeger een
schoolpaus zijn gezag wel eens overdreven, hij heeft zeker minder onheil
aangericht dan het gebrek aan samenhang, dat zich in een schoolgemleenschap zonder leidend hoofd moet openbaren.
***

Het Zeitschrift tur christliehe Erziehungswissenschaft und Sehulpolitik
geeft in zijn 10de aflevering gedachten over de oplossing van het leesboeken-probleem.
Men wil een nieuw leesboek, dat als leermiddel van groote beteekenis
zijn moet. Beter is echter een verzameling kleine leesboeken met de
noodige parallelreeksen voor de afwisseling. Verder wil de schrijver afzonderlijk leesstof voor stad en platteland, in overeenstemming met het
geestelijk niveau der omgeving.
Geen maakwerk! Uit den literatuurschat des volks behoort een gepaste
keuze te worden gedaan, naar onderscheidene gezichtspunten. Daartoe behooren literator, philosoof, paedagoog, kinderpsycholoog en schoolpracti-
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cus samen te werken. De generatie van onze dagen mag niet van de rijke
werelden van godsdienst, geest en kunst worden vervreemd gehouden en
de nadruk niet eenzijdig op het practisch-nutttige worden gelegd.
We gelooven (zonder chauvinistische zelfoverschatting ! ), dat het
Deutsche Vaterland goed deed, eens bij ons Hollandsch voortgezet leesonderwijs in de leer te gaan.
***

In den oorlogstijd sprak Bethman-Hollweg het ` gevleugelde woord:
„Freie Bahn dem Tuchtigen." Maar, vraagt het maandschrift Pharus, wie
zijn de „Tuchtigen"? De volksmond is om een antwoord niet verlegen: die
iets tot stand kunnen brengen.
In vele gevallen kan echter niet op scheppende „Leistungen" gewacht
worden ; men moet trachten, de toekomstige „Hochleistung" te onderkennen. Met schoolprestatie's stemmen zij niet altijd overeen. Modelleerlingen
worden later soms doorsneemenschen, en slechte leerlingen verrassen
somtijds de wereld door ontdekkingen en uitvindingen.
Waarop berust de „hoog-prestatie"? Voornamelijk op twee hoofdfactoren : bijzonderen aanleg (hetzij universeel of eenzijdig) en taaien volhardenden wil, die hindernissen overwint.
In de schoolprestatie zijn soms nog allerlei bijkomende factoren werkzaam : uitwendige dwang, onderlinge hulp, meer of minder hulpmiddelen,
sociale verhot dingen.
De schrijver van het artikel (H. Schuszlier te Frankfort a/M.) deelt een
paar sterksprekende voorbeelden mee. Op een reis door Hessen ontmoette
hij in een boerendorp een knecht, die het eindexamen-Gymnasium en verscheidene semesters juridische studie achter den rug had. Met de schitterendste aanbevelingen zijner onderwijzers en leeraars was hij op het gymnasium gekomen, waar hij een der eersten was in de klas. Maar gewoon
aan dwang, werd de academische vrijheid zijn ongeluk. Hij toonde zich
als een wilszwak mensch, die zijn studie verwaarloosde, en geen enkel
examen meer kan afleggen, -zelfs geen voldoende levenspositie in het vrije
beroep kon bemachtigen. Naar de ziel gebroken, keerde hij op zijn dorp
terug, en • werd boerenknecht.
Een andere leerling bleef tweemaal zitten ; verliet het gymnasium op
14-jarigen leeftijd; leerde het handwerk zijns vaders; bezocht het vervolgonderwijs, en werd door zijn taaie wilsenergie, niettegenstaande zijn zwakke intellectureele begaafdheid, een bruikbare zakenman, die het bedrijf van
zijn vader uitbreidde, en het in zijn vaderstad tot eer en aanzien bracht.
Welk een verschil : deze, en zijn mede-gymnasiast, de boerenknecht!
Vl.
T. v. d. K.

UIT DE KLASSE.
't „GoatIie".

Joop zit op - zijn knieën op den vloer van 't schoollokaal en kijkt met
verwonderde aandacht naar 't „gaatje" in een van de planken. Dat gaatje
is er zoo maar ingevallen, tusschen het bord en de voorste bank. Eerst zat
er een bruine knoest, maar na een geduchte schoonmaakbeurt is het een
mooi, rond, gaatje geworden. Karel heeft 't vanmorgen 't eerst met veel
verheuging ontdekt: „D'r zit een gaatje !" Maar Joop kon het toen niet
zien, omdat hij op de derde plaats zit, en niet zoo erg groot is.
Joop is heel alleen in 't lokaal ; misschien wel heel alleen in school, want
toen hij al bijna bij zijn huis was, moest hij terugkeeren om zijn aardrijkskundeschrift te halen, waaruit hij noodzakelijk nog een rijtje plaatsen
moet loeren voor de repetitie van 's middags. Nu is 't op zichzelf al een
vreemd iets, om heel alleen in school te zijn. Je kunt om de banken
heenloopen, precies zooals je wilt; je kunt ook in de laatjes kijken, als
je daar zin in hebt, ja zelfs wel in de kast, of in de cijferlijst.
Er is niemand, die je dat belet, maar je doet 't toch niet, omdat je weet,
dat je 't ook niet zou doen, als er een meester of een juffrouw in de buurt
was. Maar op je knieen naar een . gaatje kijken, kun je natuurlijk wel
doen; dat is ook al e wonderlijk, om 't te laten voor wat 't is. 't Is nog
vreemder dan 't ~ kleine potloodslijpertje, dat kort geleden zijn intocht 1n
school heeft gedaan, en waarmee Joop ook eens een punt heeft mogen
slijpen. Toen heeft hij half parmantig en half timide staan draaien en zijn
dikke hamstersnoetje vertrokken tot een voldaan lachje, toen hij een
prachtige lange punt uit 't wonder te voorschijn haalde. Maar dit gaatje is
nog vreemder. Zou 't diep zijn daaronder? Joop steekt er een vinger in,
maar voelt geen grond. Een arm kan er helaas niet door ; dat zou misschien niet raadzaam zijn ook, want stel je voor, dat daar onder in die
diepte eens een macht was, die je aan dien arm ging trekken.
Een potlood kan echter geen kwaad. Jonge, met dat potlood voel je ook
geen grond. Een ladje dan! Joops wordt heelemaal opgewonden en zet zijn
boventanden in zijn onderlip, want, 't latje raakt ook geen bodem ! Dan 't
rietje, waarmee de juffrouw met zingen de maat slaat. voorzichtig,-voorzichtig gaat 't, een eindje vinger gaat nog mee, maar 't ondersteeind blijft
zweven in de onbekende donkerte beneden. Weg met 't lor, op de tafel weer.
Waarom Is 't ook niet langer?
-
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Dan, er is niets aan te doen, Joop moet zijn proefnemingen voortzetten,
moet de kaartenstok er aan gelooven. Voorzichtig neemt hij hem van 't
haakje; 't is de mooie, de nieuwe met 't gummipuntje om de kaarten niet
te krassen. De bovenmeester is nog niet zoolang geleden met een armvol
van die kostbaarheden komen aandragen en heeft in elke klas er een
afgegeven. Ja, op zoo'n ding moet je zuinig zijn, maar ten dienste van de
wetenschap moet Joop hem nu gebruiken, want er is niets anders in de
buurt, dat zoo lang en dun is. Daar gaat hij al. Zakken, zakken ; 't is toch
een wonderbaarlijk iets, om spannende proefnemingen te doen. Nóg geen
grond ! nog niet ! Joop ligt plat op zijn buik. De vingers gaan mee 't gat
in en zwaaien daar den stok rond. Zou je daar nou -nóóit iets mee voelen?
En dan opeens gebeurt 't, het onoverkomelijk ongeluk, dat een kleur
doet vliegen over heel Joops dikke jongensgezichtje, tot onder zijn `witte,
wapperende kuif toe. De stok wordt eigenwijs, maakt zich verraderlijk los
van de vingers en gaat alleen zijn onderzoekingstocht in 't duister voortzetten. Een schrik een heel dof plofje ergens beneden, en Joop zit alleen
op den grond, zonder stok.
Hij legt zijn eene oog voor de opening, maar kan niets ontdekken, dan
staat hij op, klopt zijn broek af, en gaat als een geslagen hondje naar
huis.
's Middags, -na 't bidden, hangt Kees de vreemde kale kaart van Australië op, en grijpt de juffrouw naar den kaartenstok, die, omdat hij nieuw is
en een gummi puntje heeft, altijd nog precies op 't haakje naast 't kaar
tenkatrolletje hangt. En dan waait er een windvlaag van verwondering
door de heele klas : de stok is weg!
„Zeg, waar is de stok!"
Daar staat Joop op in zijn bank, en met een kleur, die weer tot in zijn
witte kuif vliegt, geeft hij 't antwoord : „In 't goatjie" en wacht af wat er
nu gebeuren gaat ; naar de gang gestuurd, of 't aan den bovenmeester gaan vertellen -- of regels. Maar gelukkig begrijpt
de juffrouw opeens, dat 't geen boos opzet van hem was, maar een echte
wetenschappelijk ontdekkingstocht, en daarom begint ze blij en jolig te
lachen. Is 't niet prachtig, zoo'n onderzoekende kindergeest? En dan lacht
de heele klas, opgewonden : hè, in 't goatjie!"
Maar Evelientje zegt : „Wat gek is dat, nou hebben wij hem noodig,
en nou ligt hij daar onder den grond; gek is dat, hè juffrouw?"
En omdat ze daarmee een van de allerzwaarste levensproblemen heeft
aangeraakt, waarmee Evelientje zelf gelukkig nog nooit te maken heeft
gehad, gaat gauw de les over Australië beginnen.
Z.
M. A. M. B.
-

EEN KIEKJE NA SCHOOLTIJD.
(Het Vroolijke Reislied).
Er staat een verhuiswagen voor de school ; zoo'n geweldig groote,.
waar een heele inboedel tegelijk in geborgen kan worden. Om drie uur
al, is hij langzaam komen aanwaggelen in al zijn pracht van rood-en-gele
letters met zwarte schaduwrandjes, en nu staat hij daar stil en geheimzinnig, als een reus, die goedig wacht, tot 't kleine kaboutervolkje naarhuis is, om dán zijn werk te beginnen. Want de inhoud van den wagen
mag pas naar de schoolzolder-bergplaats getransporteerd worden, als
ook -de laatste handwerkklas is uitgegaan.
Zoo staat hij aan den . kant van den weg, even hellend, geheimzinnig
en stom.
Om half vier kort. ,4n eerst de groote jongens uit school; de allergrootste, die al stappen als mannen, en met een nonchalanten zwaai hun pet
afnemen, alsof ze zich daar eigenlijk een beetje boven verheven voelen.
De ernst en de kalmte van den schooldag zit nog in hun pogen, maar
als ze den wagen zien, stooten ze mekaar aan. „Jó ! wat een kokkert!
wat -een knol!" In minder dan geen tijd zitten ze er op; bij de achterwielen, bij de voorwielen, overal Beklim. Ze hijschen elkander omhoog
als apen, en dansen op den wagenzolder een woesten klompendans. Maar
de bovenmeester komt nog even zijn aftrekkende jongens inspecteeren;
„jó, de meester!" en met één machtigen armzwaai wordt de wagen leeggeveegd. Fluitend en stoeiend, want de jool zit er nu een keer in, gaat
de troep naar huis. Daar zal wel weer wat anders zijn, om den levenslust
er in te houden en misschien ook niet.
Dan slaat de bovenmeester 't kronkelende tuinpaadje naar zijn huis in.
De andere meesters nemen hun fietsen, praten nog even na, en verdwijnen gauw elk in hun richting, flink aantrappend, want 't Is geducht koud.
Een paar kleintjes, zulke heel kleine broekemannetjes uit de eerste
klas, hebben geduldig den gang van zaken afgewacht. 't Léék, of ze
een potje knikkerden, in de luwte van de haag van overbuurmans huis,..
maar in werkelijkheid zaten ze op den loer als volleerde spionnen.
Opeens staken ze hun spelletje, gluren even den weg af ; neen, onraad
is er niet. En dan probeeren zij op den wagen te komen; Heintje 't eerst.
Twee gore handjes spannen zich krampachtig; twee kleine beentjes
trekken zich op. „Gaart, geef me 's een zetje." Gewillig, met rimpels in
,

-

't voorhoofd, duwt Gaart met alk kracht, en veel kennis van zaken,
onder 't gespannen bruin-grijze broekje ; eerst met zijn handen, dan met
zijn ' hoofd. Hoepla ! daar gaat Hein, op 't eerste stapje. Nog een stapje,
en dan staat hu op den bok, bovenop den onbereikbaar hoogen bok, en
kijkt met overwijnnaarsblik om zich heen.
„Haá !" ,,Gaart, koen er ook op t" Nummer twee klimt en valt, klimt en•
wordt getrokken, en eindelijk is die _ , ook .boven. „Háá " roept ook
Gaart; -- -- -- -- „als nou die venters maar niet komen."
Maar neen, die komen riet ; die zijn nergens te zien ; en de kleine
jochies gaan zitten, trekken de groote gestreepte paardendeken om zich
heen. Nu zijn ze voerlui, op een echten wagen met échte paarden er voor.
„Vort pe-erd ! " „vort knol! " Met de klompjes trappelen ze tegen 't voorschotje van den bok, om hun paarden aan te zetten. „Vort knol! ". Bovenop ligt een reuzenzweep. Die trekken ze naar zich toe en probeeren er
mee te zwaaien. 't Gaat een beetje topzwaar, maar dat went wel. Hoe
langer hoe vroolijker worden ze ; 't moet wel met -een geweldige vaart
gaan, te oordeel-en naar 't verwoede klompengetrappel. 't Is best te
begrijpen, dat je bij zoo'n vroolijken tocht zingen gaat. E 't is ook heel
begrijpelijk, dat je dan een versie zingt van weggaan, van verhuizen, om.
zoo te zeggen. Gaart begint ér mee -en. Heintje valt hem bij : „Wij wenschen ook daarheen te gaan, naar 't oord van vreugd en vree." 't „Dan
zingen we eeuwig mee" wordt vol overtuiging uitgehaald, en daarna gaat
't weer van voren af : „Wij wenschen ook daarheen te gaan, naar 't oord
van vreugd _en vree......" Met koud-paarse neusjes en grijze wangetjes
-- boven op den verhuiswagen.
M. A. M. B.
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