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KIND EN GEBED.
Voordracht, gehouden op den Vacantie-cursus in Christelijke
Paedagogiek te Amsterdam, 28 October 1921.
Kind en gebed. Waarlijk, dit onderwerp is wel bij uitstek teer en kiesch;
bijna had ik gezegd : gewijd, heilig.
Eenerzijds: het kind — de fijne mensch-bloem, en die nog in knop, in
ontluikenden knop. Er is toch eigenlijk in heel Gods schepping niets meer
wonderbaars.
Anderzijds : het gebed —,de bewuste gemeenschapsoefening der ziel
met den Eeuwige ; van persoon tot persoon, want dat alleen is bidden. Er
Is geen dieper, voller, rijker leven hier beneden.
En dan die twee samen het kind èn het gebed ! —
Natuurlijk zal het om meer dan één reden onmogelijk zijn dit onderwerp
.uit te putten. Er mag, er moet hier naar alle zijden beperkt worden. Naar
den aard dezer samenkomst staan dan het kind en het gebed op de school,
en wel de lagere school, in het brandpunt van onze aandacht. Het kindergebed in.het gezin, in de kinderkamer, in de kerk ; ook het gebed van het
kind in de eenzaamheid en het gebedsleven der rijpefe jeugd blijven als
zoodanig buiten beschouwing; worden althans slechts zijdelings belicht,
voor zoover zij met het schoolgebed samenhangen, of gegevens daarvoor
bieden. En overigens, wat ter zake achterwege mocht gebleven zijn In mijn
inleiding en toch naar -uw oordeel aan de orde had dienen te komen, zal
straks in de bespreking wel naar voren worden gebracht.
-

Allereerst dient de vraag onder de oogen te worden gezien, of kind en
gebed wel jets met elkander te maken hebben; of er bij het kind van eigen
dijk gebedsleven wel sprake kan zijn. Men zou kunnen meenen, dat bidden
lets is voor later leeftijd ; zoo al niet uitsluitend voor den volwassen
mensch, dan toch hoogstens eerst voor de rijpere jeugd. En dat het gebed
in de kinderjaren en den puberteitstijd slechts bestáat in een uitwendige
,gewoonte-vorming, voorbereiding voor het latere, echte gebed, surrogaat
van het eigenlijke bidden.
Te ontkennen valt m.i. niet, dat dit bij menig kind min of meer zoo is:
liet gebed een gewoonte-gebed, uit navolging.
-
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Opgemerkt dient, dat dit element van gewoonte-vorming en navolging
het kindergebed als zoodanig geenszins waardeloos en onecht maakt. Alle
geestelijke en zedelijke opvoeding van het kind — ook alle verstandelijke
ontwikkeling — hangt ten nauwste met navolging samen en maakt van
gewoonte-vorming een dankbaar gebruik. Er is dus geen enkele reden om
de echtheid van het kindergebed -te betwijfelen, wanneer ook in het kinderlijke bidden blijkbaar een groot element van navolging en gewenning
werkt.
Evenwel — en hier komt het ten deze op aan — de ervaring leert, dat
waarachtig gebedsleven in de kinderziel ontwaakt, wanneer volwassenen
medewerken om dit op te wekken en te leiden; ja zelfs, dat dit spontaan
voor den dag komt, ook waar elke gebedsopvoeding ontbreekt. Telkens
verrast u zelfs het zeer jonge kind door zijn religieuzen aanleg, zijn spontane oorspronkelijkheid inzake de religie, zijn vaak verwonderlijk fijne,
godsdienstige intuïtie. iZoozeer is men dan ook wel getroffen door deze
onmiskenbare ontvankelijkheid van het jonge kind voor het goddelijke, dat
men deze wilde verklaren uit het feit, dat de kinderziel _nog zooveel dichter
zou staan bij de goddelijke wereld, waaruit zij kwam, dan de ziel van den
volwassene. Zuiver Platonisch gedacht, zag men er in een herinnering van
het kind aan Gods hand, waaruit het kwam (A. v. Zedlitz bij A. M. van de
Laar Krafft, Het Kindergebed. Serie I, No. 7, Practisch Christendom,
Utrecht, G. J. A. Ruys 1921 blz. 4). Ongetwijfeld mogen. wij hier bewonderen het onmiddellijke Godsbesef, dat den mensch van nature eigen is;
opmerken, hoe Gods Geest wederbarend ook reeds in zeer jeugdige harten
werkt ; en ons herinneren Jezus' woord (Luk. 18 : 16) : „Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het koninkrijk Gods".
Waar zoo de drang tot het gebed in het kind aanwezig is en zich openbaren gaat, is het vrij baan laten voor en leiding geven aan het kindergebed noodzakelijk voor ieder, die het kind —en met name dan het
gedoopte kind, het kind des Verbonds — wil vormen en opvoeden tot volle
geestelijke ontplooiïng; is het in meer dan in één opzicht verarming, verminking, verdooving, ja gedeeltelijke dooding van de kinderziel, wanneer
aan het jonge kind het gebed onthouden wordt; is het schade, zéér ernstige
schade berokkenen aan de kinderziel, juist in haar religieuze centrum, ja
in 'de kern van dit religieuze centrum, wanneer het gebedsleven van het
kind niet goed geleid wordt.
De christelijke onderwijzer en onderwijzeres houde zich dit voor gezegd.
Ik weet het, de christelijke school is geen kerk, geen evangelisatie-vereeniging, geen bekeeringsinstituut. Maar bij het onderwijs en de opvoeding,
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door haar beoogd, bedoelt zij dan toch alzijdige, harmonische vorming van
heel den jongen mensch ; dus ook, en niet het minst, godsdienstige vorming; ja, erkent juist zij de religie als de basis en den zuurdeesem van heel
deze vorming. Zij bedoelt niet alleen bij te brengen intellectueele kennis
en maatschappelijke vaardigheid. Zij wil opvoedingsinstituut wezen voor
verstand en hart. Naar haar hoog ideaal wil zij opvoeden tot volledige
menschen Gods, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. (2 Tim. 3 : 17),
en heeft zij dus ook te voeden en op te voeden het religieuze leven, ook
het gebedsleven, van het haar toebetrouwde kind. Een school met den
Bijbel zal niet ieen gewone school zijn, waar bovendien nog een Bijbel is,
waar negatief nooit met den Bijbel wordt gespot en positief er uit wordt gelezen en verteld. Een christelijke school zal niet een gewone school zijn,
waar bovendien dan nog intellectualistisch en rationalistisch de christelijke
geloofswaarheden worden onderwezen, godsdienstonderwijs wordt gegeven, en sommige positief-christelijke vormen en gebruiken worden in acht
genomen. Neen, een christelijke school zal een school wezen, waar onderwijzenden en onderwezenen rondom Christus samenzijn; waar dus ook gebeden wordt, d.i. bewust gemeenschap geoefend wordt met God, en ook het
eigen gebedsleven van het schoolgaande kind gevormd en gevoed, gekweekt
en geleid wordt.
Het eigen gebedsleven van het kind. Het spijt mij buitengewoon, dat ik
meen te moeten constateeren, hoe niet alleen in der religie vijandige kringen geloochend wordt, maar ook in onze eigen, christelijke kringen niet
steeds en genoegzaam erkend wordt, dat ook het kind reeds een eigen
gebedsleven heeft ; een gebedsleven, dat niet moet aangeleerd worden,
maar gevormd, geleid, gevoed, ja, in den vollen zin des woords : opgevoed.
Een droef voorbeeld hiervan kwam mij dezer dagen nog onder de
oogen, toen ik in het Noord-Hollandsch Kerkblad van 7 October 1.1. een
artikel las van de hand van Prof. Dr. F. W. Grosheide over „Het Kindergebed", dat begrijpelijkerwijze in verband met deze mijn voordracht mijn
belangstelling boeide, maar waaraan ik nu, helaas ! maar al te duidelijk
demonstreeren kan, wat ik met mijn opmerking van zooeven bedoel.
De schrijver van dit artikel begint met een boutade tegen het subjectivisme van onzen tijd. Aldus : „onze tijd is vol subjectivisme. Wat niet
direct, van zelf uit het hart opkomt, wat niet zelf verworven geestelijk
bezit is, dat heeft voor velen geen waarde. Men heeft van niets zoo grooten
afkeer, als van formules. Immers formules zijn dood. Ze worden wel neergeschreven, uitgesproken, opgezegd nog liever, maar men denkt .er niet
bij en denkt er niets bij — welaan, zoo wordt geroepen, wat heeft dat voor
zin of waarde? Is het niet veeleer God onteerend dan tot prijs van Zijn
-
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naam? Er zijn er" — zoo gaat hij dan voort — „die het kindergebed ook
tot de formules brengen. Wij zeggen onze kinderen iets voor, wij ouders
of ouderen althans, iets wat wij gemaakt of overgenomen hebben. Maar
voor het kind hebben die woorden geen beteekenis. Het kan ze wel nazeggen,
straks onthouden en opzeggen, maar het denkt er niet bij, het heeft er
niets aan. Men kan een kind van alles leeren zooals men een dier
kunstjes leert." Prof. G. acht „al zulk praten een gevolg van te
veroordeelen subjectivisme," dat „leeraart onder het voorgeven, dat absolute eerlijkheid eisch is, dat men niet anders moet belijden, dan men ervaren heeft. 'Men moet ook niet anders bidden dan men ervaren heeft. Dus
nooit een formule, of men moet haar beleefd hebben, ten volle beleefd. En
als men niets beleeft, moet men niet belijden. Ook niet bidden?" — vraagt
Prof. G. dan, en antwoordt : „Gelukkig wordt het zoo niet gezegd," waarin
hij reeds een „inkonsekwentie" ziet van het subjectieve standpunt, waar-voor God te danken is. Niettemin gaat hij nog verder in op de overweging:
„blijft het dan niet oneerlijk voor ieen volwassene en voor een kind om
iets te bidden, wat er niet leeft in het hart?" Waarop hij verklaart, dat z.i.
zóó „de kwestie niet (moet) worden gesteld. Het is foutief de zaken van
deze zijde te bezien." Met verwijzing naar het Onze Vader en de verklaring
daarvan in den Heidelbergschen Catechismus spreekt de hoogleeraar dan
van den diepen zin en den rijken inhoud van dit allervolmaakste gebed, een
diepen zin en rijken inhoud, welken niemand geheel in zijn gedachten heeft,
als hij het Onze Vader bidt. Toch wordt daarom het bidden van het Onze
Vader geen „soort toovermiddel", als zou het voldoende zijn om maar de
woorden te spreken. Neen, „we bidden het Onze Vader slechts, in zooverre
als we het bewust bidden, als de ziel er in leeft en in die mate mogen we
rekenen op de genadige verhooring Gods" .... „Maar nu heeft het Onze
Vader nog andere beteekenis. Het leert ons wat we bidden moeten, het
geeft ons het ideaal. We zijn ook in ons bidden zoo vol tekortkomingen.
God vergunt ons tot Hem te komen met door Hem zelf gegeven woorden,
juist ook, opdat wij meer en meer zouden leeren bidden, gelijk het behoort."
Daarop gaat dan het artikel van Prof. G. aldus voort : „Het kind moet
leeren bidden. En een der middelen, waardoor het kind leert bidden
is, dat vader en moeder het woorden voorzeggen, die het zelf nastamelt
als zijn gebed. Ook van het kind geldt het, waar wij niet weten te bidden,
gelijk het behoort, bidt voor ons de Geest met onuitsprekelijke zuchtingen " „Ook al begrijpt het kind nog niet, wat het zegt, het mag door
Gods genade, ja het moet bidden."
Tegen deze wijze om de teedere, psychologische en paedagogische kwestie van de onderlinge verhouding tusschen het subject, dat bidt, 'in casu
.

,
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het kind, en de objectieve factoren, die den inhoud van het kindergebed
mede-vormen 'en daar leiding en onderrichting aan geven, op te lossen,
moeten wij ernstig opkomen. Geenszins willen wij geacht worden aanhangers te zijn van een subjectivisme als door Prof. G. geschetst. Een
open oog hebben wij voor de beteekenis der objectieve factoren, ook voor
het gebedsleven. Dat er gewenning moet zijn; dat ook in zijn bidden veel
door het kind moet worden opgenoinen, dat het nog niet ten volle begrijpt
of begrijpen kan ; dat ook formulier-gebeden hun betrekkelijke waarde en
recht hebben ; dit alles stemmen wij grif toe. Maar met alle kracht ver
zetten wij ons tegen een voorstelling en een praktijk, als zou het gebed iets
zijn, dat louter van buiten uit, objectief het kind zou moeten aangeleerd en
door het kind nagezegd zou moeten worden, totdat het later ook zou gaan
begrijpen, wat het bidt. Zulk een objectivisme is niet minder verwerpelijk
als het door Prof. G. gewraakte subjectivisme. Gelijk reeds door mij werd
opgemerkt op het Tweede Nationaal Christelijk School-Congres ten vorigen jare te Utrecht, zoowel in mijn daar gehouden referaat : „De godsdienst bij het kind" als in de daarop gevolgde bespreking : Twee klippen
zijn er, waarop wij ons moeten hoeden te stranden; de eerste is de waan,
dat het godsdienstig leven van het kind geheel zelfstandig zich van binnen
uit ontwikkélen moet ; de andere is de meening, dat de godsdienst, ook bij
het kind, loutèr uitwendig aangeleerd zou zijn. Subjectieve en objectieve
factoren moeten hier in voortdurende wisselwerking harmonisch samen gaan. In heel het godsdienstig leven van den volwassene, zoowel als van
het kind. Ook in het gebedsleven. En elke godsdienstige opvoeding moet
hiermede rekenen.
Ik weet het, Prof. G. bedoelt ook niet zulk een eenzijdig objectivisme,
als men uit sommige zinsneden van zijn artikel zou opmaken. Dat blijkt
wel overvloedig uit. andere uitlatingen in de rest van zijn artikel zelf. Ook
van hem zouden wij kunnen neerschrijven : „Gelukkig wordt het zoo niet
- gezegd" en „blijkt de inkonsekwentie van (zijn objectieve) standpunt." We
lezen immers ook uitspraken als deze : „De ouders mogen niet toelaten, dat
de kinderen maar zoo wat prevelen en opdreunen, onder het bidden van
-vader of terwijl de grooten al aan 't eten zijn of van tafel opstaan. Ook
het kindergebed is gebed, spreken tot God. 't Moet heilig zijn." Met ons
verzet Prof. G. zich dus tegen het gedachteloos afraffelen van gebeden en
wil hij eerbied bij het bidden ; dus een Subjectieve stemming en bewustheid. „De woorden, die wij het kind leeren, moeten zeer eenvoudig wezen,
zóódat het kind ze al heel spoedig kan begrijpen. En zoo menigmaal de
gelegenheid zich voordoet, moet het kind op den inhoud van zijn bidden
worden gewezen." „Ook wat vader aan tafel bidt, moet zooveel mogelijk
,
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z66 zijn, dat de kinderen er al spoedig althans iets van kunnen verstaan.
Het gebed in tegenwoordigheid der kinderen zij sober en eenvoudig, opdat
zij weldra mee kunnen bidden." Al zouden wij er liever den nadruk op
hebben gelegd, dat reeds zoo vroeg mogelijk het kind reeds zoo veel mogelijk van het gebed moet begrijpen ; al zouden wij liever hebben gezegd,
dat een onderrichting aangaande den inhoud van een gebed altijd aan het
leeren van zulk een gebed door het kind moet vooraf gaan ; wij constateeren met voldoening, dat ook Prof. G. niets moet hebben van louter objectieve, onkinderlijke, groote-menschen-gebeden, integendeel de objectieve
factoren wil aanpassen aan het kinderlijke, subjectieve bevattingsvermogen. Helaas ! het wordt, zij het ook vaak onbewust en onbedoeld, telkens
vergeten : ook van het bidden geldt Jezus' woord : indien gij, volwassenen,
niet wordt als de kinderkens, en niet het omgekeerde.
Ook voert de hoogleeraar een pleidooi, dat onze hartelijke instemming
heeft, vóór het aanpassen van den inhoud van het kindergebed aan de
subjectieve ervaringen van het kind ; zijn ondeugend-geweest-zijn, zijn
kennis-gemaakt-hebben met armoede of ziekte in zijn omgeving, enz.
En eindelijk omschrijft Prof. G. ook het doel der opvoeding van het kinderlijke gebedsleven o.i. zeer juist aldus : „Onze kinderen zullen zelf gaan
bidden".... „En dat eerste zelfbidden zal allicht zijn een gebed om tijdelijke zaken Toch 't begin van zelf bidden. Eenmaal zelf begonnen
ontwikkelt zich het bidden. Het kind gaat dan ook in der waarheid bidden,
om wat het tot dusver sprak als formulier-gebed. 't Bidt om wat het vader
bidden hoorde. Tot er ieen tijd komt, dat.... niet meer het gewone gebedje
wordt opgezegd, maar een eigen vrij gebed van de lippen komt. Dan is
het doel bereikt." Zoo eindigt het artikel van Prof. G., dat met zulk een
krasse boutade tegen het subjectivisme begon en aanvankelijk dreigde in
het objectivisme vast te loopen, tenslotte toch met het subjectieve karakter van het gebed — meest intieme uiting immers van het subjectieve, religieuze leven — ten volle te erkennen. Wij zouden alleen willen vragen:
zal het ooit waarlijk op later leeftijd tot zulk een zelf-bidden komen, wanneer stelselmatig eerst het bidden louter objectief is aangeleerd? Moet
niet van het begin af, hoezeer ook geleid en gevormd met het objectief
gegevene, ook het kindergebed zijn gebed, d.w.z. bewuste, subjectieve,
persoonlijke gemeenschapsoefening der ziel met God? Is alles in orde, als
er maar is eerbied en soberheid en aanpassing aan de omstandigheden
van het kind? Is het voornaamste hier juist niet, dat het kind van den aanvang af zelf bidt, om nu van buiten af geholpen, dit al meer en al beter te
gaan doen?
Men late het kind van het begin af toch ook eens zelf den vorm en den

7
inhoud van zijn gebedje kiezen. Zulk een eigen gebed zal dan dikwijls zeer
zonderling zijn, maar ook voor ons ouderen vaak zeer beschamend. Of
wat vindt gij van dit gebed, dat het kind van een mijner vrienden eens aan
tafel bad : „Lieve Heer ! laat mijn soep toch als . 't u blieft • gauw koud
worden; ik heb zoo'n honger ! ?"
En als men — want ook dit behoort m.i. te geschieden — het kind gebedsinhouden, gebedsvormen, gebedshoudingen, gebedsgewoonten leert.
zij men er dan toch vooral op bedacht ,deze te verduidelijken voor het kind,
opdat het er zijn ziel in kunne uiten. Ja vooral, wanneer men het kind aan
formulier-gebeden went — en ook dit heeft m.i. onmiskenbaar zijn waarde,
zelfs zijn noodzakelijkheid — wake men er zorgvuldig voor, dat het kind
er zijn ziel in blifve leggen.
Inderdaad, bij dit alles neme men Jezus, die zijn discipelen het Onze
Vader leerde bidden, ten voorbeeld. Als godsdienstigen vorm, handeling,
kenden die discipelen natuurlijk het bidden reeds. Ook baden zij ongetwijfeld
reeds zelf. Maar nu leert Jezus hun een gebed, dat eenerzijds zoo diep en zoo
vol is, dat niemand het met zijn biddend bewustzijn tot aan de uiterste grenzen omvat, en dus ieders gebedsleven er tot in het oneindige in groeien kan,
maar dat toch ook anderzijds weer zoo sober .en eenvoudig is, dat ook een
kind er met zijn ziel in leven en er zijn ziel in uitgieten kan.
,

Is, gelijk in heel de opvoeding ,00k in de gebedsopvoeding van ha kind
er nu eenmaal niet alleen het subjectieve en ook niet alleen het objectieve,
maar 'een voortdurend in elkaar grijpen van die beide; is zij kortom opvoeding, d.w.z. het aan een subject, dat eigen leven heeft, reiken van het
voor dit subject geëigende objectieve voedsel, dat het aan zich assimileert,
zóó dat het groeit in zijn levensontplooiïng, dan zal het er dus ook voor
de gebedsopvoeding op aankomen om er zich welbewust rekenschap van
te geven, wat ten opzichte van het verkeer met God de geaardheid van de
kinderziel is, om dan in overeenstemming daarmede zulke objectieve middelen aan te wenden als het kinderlijke gebedsleven vermogen te wekken,
tot bewustheid te brengen, te vormen, te leiden, te zuiveren, of hoe ge het
verder noemen wilt.
Reeds Maarten Luther heeft daarom als eisch gesteld, dat de jeugd op
kinderlijke wijze zou worden opgevoed in Godsvrucht; verlangt, dat er
aanpassing zou zijn reeds in de godsdienstige taal aan de eigenaardigheden der kinderziel ; en dus als eerste voorwaarde gevorderd kennis van
deze ziel. Kinder-psychologische kennis en inzicht, en dus studie, is derhalve noodig voor een welbewuste, zuivere, paedagogische theorie en prak-
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tijk ook inzake het kindergebed. En de nieuwere kinderstudie geeft te dezen
opzichte stof in overvloed.
Wie, alleen maar lettend op wat hij aan bezwaren zou kunnen inbrengen tegen sommige empirische, experimenteele, statistische methoden der
moderne kinderpsychologie, haar alle paedadogische waarde zou menen te
mogen ontzeggen en met name ten opzichte van het kindergebed zou wanen te kunnen volstaan met de vrome opmerking, dat alléen de' Heilige
Geest bidden leert, zou schromelijk vergeten, dat de Heilige Geest, nu afgedacht van zijn onmiddellijk wederbarend werk in het verborgene der
harten, hiervoor dan toch middelen gebruikt, middelen, welke Hij ons bij de
opvoeding ter beschikking stelt. Zoo iemand zou even dwaas en kortzichtig zijn, als de man, waarvan Dietrich Vorwerk ergens spreekt (Kindergebet und Kinderpsychologie. Fr. Bahn, Schwerin i. Mecklb. 1913
S. 10), die Zaterdags een koster ijverig bezig ziende aan het in orde brengen van het kerkgebouw, geërgerd vroeg, of daardoor soms menschen tot
geloof en bekeering zouden worden gebracht. Zeker, er is ook een paedagogische en religieuze takt, die zonder opzettelijke scholing — ik denk
b.v. aan de moeder, die het jonge kind aan haar schoot zijn eerste gebedje
laat doen — intuïtief grijpt, wat nodig is. Maar vooreerst is deze takt lang
geen algemeene, doch een betrekkelijk zeldzame gave. Dan wordt zij gewoonlijk eerst in den weg van lange ervaring geoefend. En eindelijk, ook
waar zij aanwezig is, zal zij te meer bereiken, wanneer zij de gegevens
der kinderpsychologie in den weg van ernstige studie zich eigen maakt.
om er haar voordeel mede te doen. Vorwerk wijst er weer zeer terecht op,
dat er een natuurlijk schilderstalent is, maar dat alle groote kunstschilders
niettemin zorgvuldig hebben bestudeerd de wetten van het perspectief en de
menging der kleuren op het palet. (a.w. S. 14).
Wanneer wij er ons thans op enkele hoofdpunten rekenschap van gaan
geven wat de kinderpsychologie van onzen tijd ons te zeggen heeft in
verband met het kindergebed, stip ik voor u het volgende aan.
Het kind is niet sterk in concentratie. Slechts met moeite vermag het zijn
opmerkzaamheid te vestigen op één bepaald punt. Spoedig wordt het afgeleid en rasch is zijn aandacht vermoeid. Dit geldt zoowel van willekeurige als van opzettelijke concentratie. En waar bovendien het kind sterk
buitenwaarts, naar de zijde der zinnenwereld leeft, en weinig binnenwaarts
en in de richting van het abstracte, behoeft het geen betoog, dat innerlijke
en geestelijke concentratie het zeer zwaar valt. Nu is uit den aard der
zaak concentratie, en wel innerlijke concentratie en een zich richten der
ziel op den Onzienlijke, onmisbare voorwaarde van alle waarachtige bidden.
-
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Zoo volgt dus, dat bij bidden met kinderen kortheid en zooveel mogelijk
concreetheid der gebedsvoorstellingen wenschelijk is.
Een tweede belangrijk gegeven, door de nieuwere kinderpsychologie
aan het liCht gebracht ,is de groote phantasie-rijkdom van het kind. Zoo is
b.v. het liegen van kinderen in vele gevallen gevolg van een ongebreideld
werken hunner verbeelding en openbaren vele van hun dolle streken het
uitgelaten spel hunner phantasie. Omgekeerd is juist deze rijke phantasie
een welkom aanknopingspunt om hun belangstelling te trekken en hun
aandacht te boeien. Bij het vertellen maken wij hiervan gebruik, maar ook
voor het bidden is dit van belang. Bijvoorbeeld, wanneer wij van dit zielkundig gegeven gebruik maken om het kind te doordringen van de tegenwoordigheid Gods, onmisbaar element bij het bidden ien prikkel voor den
noodzakelijken eerbied. Dank zij deze eigenschap kan het kind gebracht
worden tot een zeer levendig besef van Gods aanwezigheid, ook al ziet
het Hem niet. En niet minder kan tot verwakkering van dit besef met behulp dezer phantasie medewerken allerlei natuurverschijnsel als b.v. het
onweder, dat gemeenlijk grooten indruk op het kind maakt. Ook en niet minder menige innerlijke ervaring, die krachtig toespreekt. Zoo de stem van het,.
geweten, die het kind herinnert aan .de oogen Gods, die alles zien.
Van belang is ook — dit in de derde plaats — het sterke gemoedsleven
van het kind. Anders dan bij den volwassene ligt daar, en niet in het verstand, het zwaartepunt van het kinderlijke leven. En waar nu ook in het gebedsleven niet het intellect, maar het hart en het gemoed de voornaamste
plaats innemen, staat het gebed ook om deze reden het kind zeer na. Kinder:leed en kinderverlangen, kinderzorg en kindergekrenktheid over vermeend
of werkelijk ondergaan onrecht drijven het kinderhart vaak zoo wonderbaar
krachtig tot God uit. Vooral vrees. Kinder-vrees en kinder-gebed zijn twee
lingen. Het kind grijpt het gebed aan als middel om zich van zijn vrees te
bevrijden. Het vindt er in rust 'en moed. Alleen in het donker, verdwaald op
den weg, bij vrees voor straf, onder zorg over schoolwerk, vlucht het kind
tot God, den Tegenwoordige, den Alwetende, den almachtigen Helper.
Evenwel ook nog langs anderen weg ontvangen wij licht. Als wij namelijk
in verband met de resultaten der nieuwere kinderpsychologie letten op de
verschillende soorten van gebed.
Het dichtst bij de kinderlijke psyche staat het eigenlijke bidgebed, d.w.z.
het gebed, waarin van God iets wordt gevraagd. Vooral nood-gebeden zijn
echte kindergebeden. Gebeden in ziekte, gevaar, moeielijkheden van allerlei aard. En daarnaast neemt ook overigens het gebed, waarin een be-
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paalde wensch geuit wordt, een groote plaats in. Letterlijk alles wat voorwerp is van kinderlijk begeeren, brengt het kind in zijn gebed tot God.
Eigenaardig is ook, hoe het daarbij met God in onderhandeling treedt op
den voet van vraag en aanbod; beloften, ja geloften doet; zelfs verwijten en bedreigingen tot God richt bij niet-verhoord-worden ; b.v. „Ik bid niet
meer, als dit of dat niet gebeurt."
Hierbij vraagt onze aandacht ook de spontane voorbede, die het kind
doet voor anderen. Zonder daartoe te behoeven aangespoord te worden,
bidt het bijv. bij ziekte der ouders voor hun herstel, in het belang van een
schoolkameraadje enz. Meestal strekt de inhoud dezer gebeden zich niet
uit buiten den kring der naaste omgeving. En merkwaardig is ook, dat
deze voorbede vaak het karakter aanneemt van wat ik zou willen noemen
een omgekeerde voorbede: het bidden tegen anderen, tot het vloekgebed
toe. —
Verder af van de kinderziel staat het gebed met zonde-belijdenis. Over
het algemeen mist het jonge kind, wanneer dit niet kunstmatig geprikkeld
wordt, een ieenigszins diep zonde-besef. Zonde is voor het kind, zooal niet
een onbegrepen grootheid, dan toch vooral slechts het enkele vergrijp.
En ook dit verliest voor het kind in den regel zijn beteekenis, wanneer het
door niemand opgemerkt is en geen gevolgen heeft, b.v. van straf. Toch
moet hier dadelijk bij gezegd, dat het bewustzijn der alomtegenwoordigheid en alwetendheid Gods hier een belangrijke wijziging kan aanbrengen,
en het geweten bang plagen kan, ook al wordt de straf ontgaan.
Bij • deze houding der kinderziel ten opzichte van de zonde komt het
dus ten zeerste aan op taktvolle leiding. Men mag zich er niet mede tevreden stellen slechts in algemene, zij het dan ook op zichzelf juiste
termen, in het gebed te gewagen van de zondigheid der kinderen. Dat gaat
over de hoofden en langs de harten heen. Ook hoede men er zich voor
het kind, ook wanneer het niets bepaalds heeft misdaan, in zijn gebed van
zijn zonden te laten getuigen en om schuldvergiffenis te doen vragen. Dat
beteekent niets dan napraten. Het is een dressuur, door De Génestet in
zijn bekende Leekedichtje: Leer en Leven terecht aldus gehekeld:
„Piet, die zich strakjes in de les
Een zondaar zal verklaren,
Trekt nu, zoo'n zondaar als hij is,
Zijn zusje bij de haren!"
Nog veel minder suggereere men het kind zondebesef, met angst voor de
hel en al den aankleve van dien.
Wanneer het kind werkelijk iets verkeerds heeft gedaan ; wanneer er in
de klas werkelijk iets slechts gebeurd is — in de klas als geheel, anders
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spreke men met het kind onder vier oogen — ga men op dit concreete
fat in. Daaraan vastknoopend wekke men het zonde-besef op en ga dan
daarvoor met het kind of de klas in gebed. Een onderwijzer, die het vertrouwen van het kind bezit, kan zoo ongetwijfeld invloed oefenen op het
schuldgevoel, liet zonde-bewustzijn en de belijdenis van zijn zonde en
schuld door het kind ook in zijn verborgen gebed. En op deze basis kan
dan geleidelijk het besef groeien, dat wij nooit biddend tot God kunnen
gaan zonder belijdenis van zonden en vragen om vergeving.
Langs dezen weg krijgt ook de bede om „een nieuw hart," om heiligmaking enz. inhoud en beteekénis in het kindergebed. Drijft eerst de zucht
tot zelf-handhaving tot dit gebed, straks gaat het hooger motief van zelfverbetering werken, en geleidelijk wordt het wat het wezen moet, een inroepen van Gods kracht in de worsteling met de zonde, lievelingszonden,
karakterzonden, geheime zonden vooral..—
Het verste staat de kinderpsyche af van het dankgebed. Dit hangt samen
met weer een andere eigenaardigheid van de kinderziel. Niet zoozeer gemis aan dankbaarheidsgevoel als wel gemis aan geheugen-kracht werkt
hierin. De populaire opvatting als zou het geheugen van kinderen veel en
veel beter zijn dan dat van volwassenen, is niet juist. Integendeel, het geheugen bij kinderen houdt veel minder goed vast en werkt veel meer
louter mechanisch dan door logische verbindingen. Nu onderstelt het dankgebed een trouw geheugen, dat Gods weldaden niet vergat. En het kind,
dát minder geheugen-sterk is, spoedig vergeet, veel meer leeft in heden
en toekomst dan in het verleden, heeft daarom bizondere moeite met het
dankgebed. Bij het danken met kinderen moet men er dus op bedacht zijn,
vóér het gebed concreet, levendig de redenen aan te geven tot dankbaarheid. En in het gebed doet men dan goed met de dankzegging te beginnen
en deze te laten voorafgaan aan de zonde-belijdenis en het vragen.
Natuurlijk moet men zich ook hier weer wachten dankbaarheid te
suggereeren of als vanzelf sprekend te veronderstellen. Dus niet doen,
zooals zekere onderwijzer van de lagere school, welke ik in mijn jeugd
bezocht, en waaraan ik overigens in menig opzicht met groote dankbaarheid terugdenk, die haast tot vaste gewoonte had, om de namiddadessen
te openen met het laten zingen door de klasse van Gezang 12 vs. 1:
0 goedheid Gods ! nooit recht geprezen,
Heet hij een mensch ,dien gij niet treft?
Hoe snood ondankbaar moet hij wezen,
Die 't hart niet vroolijk tot u heft!
een lied, dat nu juist niet nauwkeurig de stemming vertolkte, waarin de
klasse op dat oogenblik in den regel verkeerde.
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Als in het voorbijgaan worde hier ook nog even iets opgemerkt aangaande het kind en de gebedsverhooring.
Overeenkomstig de 'eigenaardigheid der kinderlijke psyche, welke bepaaldelijk ingesteld is op uitwendige ervaring, is het kind geneigd om het
resultaat van zijn bidden tegemoet te zien in concreete, uitwendige gevolgen. Zoo, dat de zieke, waarvoor het bad, beter wordt ; het teeken, waarom biddend gevraagd werd, komt. Voor een uitwerking van het gebed op
zijn innerlijk leven heeft het kind minder belangstelling en aandacht. Gevolg van een en ander is, dat wanneer de verhooring komt, deze onmiddellijk en dankbaar als een daad Gods wordt aanvaard. Maar ook omgekeerd,
dat de depressie zeer diep kan zijn, als de verhooring uitblijft. Hier kan
zelfs de eerste religieuze twijfel, b.v. zelfs aan het bestaan van God, ontkiemen. Het is daarom noodig de zaak der gebedsverhooring met het kind
opzettelijk te bespreken en het er op te wijzen, dat de wijze, waarop God,
die het gebed altijd hoort èn verhoort, dit laatste doet, zeer onderscheiden
is, en vaak geheel anders dan wij hebben verwacht of gewenscht.
Tenslotte zij het mij vergund nog het een en ander in het midden te
brengen betreffende het gebed op de school.
Het kan bezwaarlijk worden ontkend, dat bidden op de school voor
eigenaardige moeilijkheden plaatst. Toch zouden wij het daarom geenszins
willen zien verdwijnen. Integendeel ; wat zou 'een christelijke school — wij
wezen er reeds op — als zoodanig nog zijn, wanneer daar niet meer gebeden werd? Wij hebben ons van deze moeilijkheden echter ernstig rekenschap te geven en naarstig den weg te zoeken en te volgen om er bovenuit
te komen.
Al dadelijk is het een bizondere moeilijkheid, dat het schoolgebed uit den
aard der zaak overwegend klassikaal geschiedt. En deze moeilijkheid is
te grooter, omdat de klasse eener school, in onderscheiding van het huisgezin en de kerk, waar eveneens gemeenschappelijk wordt gebeden, en
waar dit op zichzelf ook reeds zijn eigenaardige moeilijkheden medebrengt, in den regel veel en veel minder dan het gezin ien de samenkomst
der gemeente een organische, geestelijke eenheid is. Er zitten in de klasse
gemeenlijk allerlei soort van kinderen; kinderen, die reeds thuis het rechte
bidden hebben geleerd en wellicht reeds kwamen tot persoonlijk gebedsleven, bij wier gebedsleven en gebedsgewoonte gij u als onderwijzer dus
kunt aansluiten, om die beide door uw leiding verder te ontwikkelen; ook
kinderen, wier gebedsleven thuis reeds min of meer misvormd en verknoeid
is, en bij wie gij, als onderwijzer, de zware taak hebt om dit voor uw deel
te herstellen en te verbeteren ; eindelijk ook kinderen, die aan het gebed
,
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vreemd zijn en er gansch ongewoon tegenover staan, die gij voor het eerst
in het heiligdom des gebeds moet, moogt binnenleiden.
Doch — er werd reeds op gezinspeeld — daar komt nog iets bij. Alle
religieuze vorming en opvoeding is in den grond der zaak individueel. Wil
zij ten volle doeltreffend zijn, dan moet zij toch eigenlijk persoonlijk geschieden, van ziel tot ziel. Al is het, gelijk in de kerk, zoo ook op de school,
onvermijdelijk, het massale bevredigt en volstaat op dit heilige terrein toch
nimmer.
Nu moet mij hier een opmerking van het hart. Deze : het gebed op de
school behoeft niet louter klassikaal te wezen ; het mag zelfs niet tot het
enkel maar massale beperkt blijven. Elke onderwijzer en onderwijzeres
heeft kostelijke gelegenheden, en ook een dure roeping, om nu en dan eens
onder vier oogen met ieder zijner of harer leerlingen afzonderlijk te spreken en ook te bidden. Daar zal een zeer groote en gezegende kracht van
kunnen uitgaan ,wanneer een vertrouwelijk gesprek, een vermaning, een be-.
straffing op zulk een samen onder vier oogen bidden uitloopt. Dat zal een ongemeenen band van wederzijdsche vertrouwelijkheid leggen ,en versterken. Uwe leerlingen zullen u, gij zult uwe leerlingen oneindig beter verstaan, als ook dit niet-klassikale samenbidden u vereenigd heeft. Het zal
u de gelegenheid openen om u op ongezochte, voorzichtige en kiesche
wijze er van op de hoogte te stellen, hoe het staat met het persoonlijke
gebedsleven van uwe leerlingen. Gij zult hen daarin kunnen helpen. En het
zal u een zeldzaam voorrecht zijn, te bespeuren, dat, vooral uw oudere
leerlingen, zulk een eigen gebedsleven kennen, en dat ook uw invloed en
leiding er toe hebben medegewerkt, dat straks met het verlaten der school
het gebed niet uit het leven uwer jongens en meisjes zal verdwijnen als
een uitwendige schoolgewoonte, maar zal blijven als een persoonlijk verkeer hunner zielen met God.
Doch keeren wij tot het klassikale schoolgebed, waarmede in den regel
de schooltijden geopend en gesloten worden, terug.
Ik begon met de allicht overbodige verklaring, dat ik deze gewoonte,
ook reeds als gewoonte, evenzeer toejuich als die om in het gezin eiken dag
en althans de hoofdmaaltijden met gebed te beginnen en te eindigen. Het
schoolbedrijf heeft 'evenals de kinderziel broodnodig, dat er oogenblikken
zijn van hooger wijding, waarin onderwijzenden en onderwezenen zich
gezamenlijk richten tot God. Ook dat dit op vaste tijden geschiedt, is allerminst een bezwaar ; evenmin als het op zichzelf verwerpelijk is te achten,
dat daarbij vaste formules worden gebruikt van enkele steeds gelijke bewoordingen. Integendeel, de geregelde gewoonte, de vaste gewenning, het
steeds gelijke, het liturgisch onveranderende heeft, juist ook in 'het gebedsleven, groote vormende krachten en rijke;geestelijke en zedelijke waarde.
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Dat dit schoolgebed kort moet wezen, behoeft na het hiervoren reeds
opgemerkte geen toelichting noch betoog. Evenmin, dat het naar zijn inhoud
en bewoordingen in overeenstemming moet zijn met de kinderlijke bevatting. De biddende onderwijzer heeft de mond van kinderharten te wezen
tot God. En dit moet in zijn toon en woordkeus uitkomen. Beide moeten
kinderlijk zijn, ook al raakt zijn gebed, onuitgesproken of uitgesproken,
oneindig veel verder, immers tot de mysteriën Gods.
Wel meen ik, dat er met eenigen nadruk op dient te worden gewezen,
dat het schoolgebed geen enkelen keer mag verworden tot doode formule,'
tot sleurgewoonte, en dat de eenvormigheid van zijn inhoud nimmer mag
leiden tot een slechts uitwendige deelname der kinderen. Het gebedsmechanisme, dat in onbezielden toon slechts wat gebedswoorden afraffelt
is even weerzinwekkend en schadelijk voor de kinderziel — voor haar niet
alleen ; óók voor de ziel van den onderwijzer ! — als het stuitende uitschreeuwen, gedachteloos, gevoelloos, zielloos, van een van buiten geleerden psalm of een ander lied, of het machinaal opdreunen zonder bewustheid en eerbied van een bijbeltekst. Wat in het 'huisgezin niet mag voorkomen, al komt het helaas! maar al te dikwijls voor, dat er vaak vrij
onmiddellijk na het tafelgebed onzeker gevraagd moet worden :
hebben wij al gebeden? of dat het bid- en dank-gebed bij den maaltijd verwisseld worden, mag mutatis mutandis ook op school niet voorkomen.
Niet minder zal er onverbiddelijk gezorgd worden voor een eerbiedige houding onder het gebed. Doch deze zal in den regel vanzelf niet ontbreken,
wanneer de onderwijzer, die in het gebed voorgaat, door heel zijn doen eerbied uitdrukt en de kinderen zelve mee-bidden. En dit laatste, mee-bidden,
zullen zij, wanneer de onderwijzer naar het kinderhart bidt met heel zijn ziel
in zijn gebed.
De vraag is in den laatsten tijd aan de orde gesteld, of de gewoonte op
zeer vele scholen om vier maal per dag het schoolgebed te doen, geen
overlading is. Er zijn stemmen opgegaan, om zich te beperken tot twee
maal bidden, of ook om bijv. twee maal van de vier keer het gebed te
vervangen door het zingen van een lied. Nu zijn er inderdaad gevaren
verbonden aan dit veelvuldig bidden, vooral wanneer men bedenkt, dat
ook buiten den schooltijd, thuis, ' het kind nog meermalen per dag bidt.
Evenwel, ik zou niet zonder meer willen beslissen : bidt vier maal ! of ook:
doet dit niet ; bidt twee maal ! In het algemeen zou ik er nogmaals op
willen wijzen, dat het gebed als korte, liturgische handeling, zelfs bij viermalig gebruik per dag, geen bezwaar behoeft op te leveren. Twee maal af
viermaal bidden; alleen bidden M bidden afgewisseld met zingen —
hoofdzaak is, dat het gebed op de school fristh en echt zij. Dit is van vi-
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taal belang. Het overige is bijkomstig. De beste wijze, waarop dit vitale
belang tot zijn recht komt, welnu.... die is de beste!
Wel zou ik in verband hiermede nog twee opmerkingen willen maken.
De eerste is deze: het komt mij voor, dat het in den regel geen aanbeveling verdient, om, gelijk hier en daar wel schijnt te geschieden, een • kind
in het klassikaal gebed te laten voorgaan. Het moge waar zijn, dat een
kind soms dit onbevangen en stichtelijk kan doen, daartegenover staat
meer dan één groot gevaar, b.v. het forceeren van de kinderziel, het kweeken van pharisaeïsme, enz. In de tweede plaats merk ik op, dat naast het
liturgisch vaste, eenvormige, waarvan ik de groote voordeelen noemde,
plaats moet blijven in het schoolgebed voor het spontane, het „eenmalige",
het wisselende. Ook dit toch is niet minder van hooge beteekenis en kan
voor veel doodenden sleur behoeden. Het vrije gebed zal oneindig variëerend zich aansluiten bij de wisselende gebeurtenissen in het schoolleven.
Het zal anders zijn des morgens en na de middagpauze; anders bij het
komen in en bij het gaan uit de school; ánders bij het begin en bij het
einde der schoolweek. Het zal zich aansluiten bij de Bijbelsche geschiedenis, die werd verteld, of bij het Schriftgedeelte, dat werd voorgelezen. In
verband hiermede zou ik wel willen aanraden, om wanneer de eerste les
van een schooltijd de Bijbelles is, eerst te vertellen en dan het
gebed te doen, en in ieder geval om eerst de Schrift te lezen,
zoo nodig dan een kort woord over het gelezene te zeggen en
vervolgens te bidden; niet omgekeerd: eerst bidden en dan lezen.
Ook voorvallen, die zich in den schooltijd hebben voorgedaan,
b.v. de levendige indruk door een of ander vergrijp gewekt,
kunnen variatie brengen in het gebed; al mag natuurlijk het gebed nimmer
dienst doen om een afstraffing of een vermaan toe te dienen, waar men
buiten het gebed niet toe kwam. En niet het minst verdient het aanbeveling
in het gebed melding te maken van de persoonlijke omstandigheden van
kinderen uit de klas, als verjaardagen, ziekte, herstel enz. Ook zal men er
naar trachten door een enkele opmerking, althans af en toe, het hart der
kinderen ruim en warm te maken vóór men met hen bidden gaat. De
gebruikelijke tik met een lineaal op den lessenaar en het commando:
bidden, kinderen! is zeker niet de gewenschte inleiding tot het schoolgebed.
Tenslotte. Men make zich geenerlei illusie, dat er van het schoolgebed
een heilzamen invloed zal uitgaan op het oudere, maar ook reeds op het
zeer jonge schoolkind, wanneer het schoolmilieu niet deugt. Het kind is
fijngevoelig, merkt gauw op, oordeelt critisch, meer dan menigeen denkt.
Het godsdienstige zieleleven van het kind hangt nog zoo heel nauw samen
-
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met zijn omgeving. De volwassene kan zooveel beter zich tegenover zijn
„Umwelt" handhaven dan het kind. Daar dient men zich dus terdege rekenschap van Je geven. De atmosfeer, waarin gebeden wordt, vloeke niet
met het gebed en de gebedsstemming. Uw gebedsvorm, gebedstoon, gebedswoorden mogen niet in disharmonie zijn met het gebed als zoodanig.
Jezus kon daarom zijn discipelen bidden leeren, zij kwamen daarom tot
Hem om het van Hem te leeren, omdat Hij in ongestoorde gemeenschap
verkeerde met den Vader en zijn discipelen dit aan Hem bespeurden. Het
kind merkt intuïtief, of wij in verbinding staan met God of niet. Het voelt
bij ons bidden, of wij er in zijn of niet. Ook voor en na ons bidden. Hij, die
zelf vreemd is aan het echte bidden, kan kinderen wel gebeden leeren,
maar niet leeren bidden. En omgekeerd, zoo er bij ons is gebedseerbied,
gebedsleven, gebedsstemming, die dan vanzelf uitkomen in onze houding,
onzen toon, onze woordkeus, dan zullen deze onbewust inwerken op de
kinderen, voor wie en met wie wij het gebed doen. Meer nog, zij zullen
nawerken in de zielen onzer kinderen, lang nadat zij onze school hebben
verlaten. Ons gebed zal levenslang voor hen een kracht blijven, waaraan
hun ziel zich in eigen gebed vermag op te heffen.
Hier is meer dan navolging en herinnering. Hier is zoo waar, wat Edith
Muurford opmerkt in haar „Dawn of religion in the Mind of the Child"
(cf. A. M. v. d. Laar Krafft, Het Kindergebed, blz. 6 v.) : „Daar is gelijkenis
in de mysterieuse psychologische wijze, waardoor alle kennis verkregen
wordt. Afstand, ruimte, dingen en menschen rondom het kind werken
daaraan mede. Maar, in het proces waardoor het tot Godskennis komt,
hoort er een verschil te zijn : want zijn Godskennis, ongelijk aan zijn kennis van de dingen rondom hem, krijgt hij op zoo'n wijze door een mystieke
ontroering van eerbied en liefde — een ontroering gewekt van buiten af
en toch op vreemde wijze opwellend van binnen uit." Voorwaar ! de onderwijzer, die zich rekenschap geeft van de eischen zijner taak, inzonderheid
zijner gebedstaak jegens het kind, heeft wel aanleiding om tot de zijne
te maken de bede van Pestalozzi (cf. D. Vorwerk, Gebet und Gebetserziehung, zweiter Band, S. 46, Fr. Bahn, Schwerin i. Mecklb. 1913) : „Laat
mij aan het heil dezer kinderen als aan mijn eigen arbeiden met vreeze
en beven."
Dr. J. G. GEELKERKEN.
,

SCHETSEN VOOR PAEDAGOGISCHE
STUDIECLUBS EN VOOR „ZELFSTUDIE".
MONTESSORI (Slot).
Biologie.
1. Maar juist op dit gebied van de ieenvoudige biologische verschijnselen heeft Montessori hare sporen verdiend. Als zij hare philisophische
ideeën en psychologische uiteenzettingen liet varen en hare methode streng
begrensde — en • als hare vereerders eens ophielden hare methode van
universeele beteekenis te achten, dan ware onze voorafgaande critiek niet
noodig.
In dit gebied ligt hare „ontdekking", die van groote waarde is, ook voor
de Chr. Paedagogiek.
Mét haar zien wij verwonderd, hoé het kind uit zich zelf leert eten en
drinken, grijpen en zien, loopen en praten en spelen. Uit zich zelf begint
het kind de wereld om hem heen aan te vatten, waar te nemen, in te voelen
en uit zich zelf begint het die wereld te dramatiseeren in z'n spel.
Deze wondere activiteit van de kinderziel (van „het leven," zegt M., maar
we vergeven haar nu wel die terminologie) deze wondere activiteit heeft
haar geboeid.
En zij heeft gevonden, dat wij ook in de school niet het kind behoeven
te dwingen om de wereld te leeren kennen — maar dat die levenswijsheid
ongedwongen .wil groeien van binnen uit. Zij heeft gevonden, dat wij dien
kennisgroei van het kind op de school hebben geforceerd, omdat we niet
genoeg vertrouwen hadden in de natuur van het kind. Zij heeft gevonden,
dat we deden als de boer, die aan z'n plantjes gaat trekken, om ze spoediger te doen „langer worden".
Kennis moet groeien, vaardigheid evenzoo. En voor groei is noodig : licht
en lucht en warmte en bewegingsvrijheid. Dat is reeds voor het dier zoo.
Maar wij hebben in onze scholen den groei van kennis en vaardigheid willen maken tot een kristallisatie-proces, tot kristallengroei ! Stil en koud en
doodsch is het in zulk een glas met „groeiende" kristallen, precies n-vlakkig breiden zich te lagen uit — zóó „groeien" de kristallen — maar zóó
groeit geen dier — zoo groeien zeker geen menschenzielen.
Onze methodes zijn er op uit om precies n-vlakkig de laagjes kennis aan
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te brengen. Maar 't lukt ons niet, want 'n kind leeft. 't Schijnt soms goed
te gaan — 't is dan stil en koud en dood in ons schoollokaal — de kennis
groeit gelijkmatig — maar meer dan schijn is 't niet — zie maar eens hoe
de kinderen straks naar buiten springen, zie maar eens wat er ná de
schooljaren van ons mooie kristallisatieproces overblijft. Een brokkelige
ruw-korrelige massa — vol scheuren en gaten ien „leemten". Dat deed
het leven. De stukken vlogen er af — 't leven verbrak de ijskorst, die we
aanlegden om de levende groeiende kinderziel.
Een mensch „leert" z'n leven lang. Letten we nu op den
natuurlijken groei van deze levenskennis, dan merken we een groot
contrast met den kennisgroei op de school. Hier momenteel, daar urenlange lessen — hier door 'n enkel woord, daar door een stroom van woorden — hier door actief meeleven en opzoeken, daar door passief „leerera"
— hier door eigen initiatief, daar op commando — hier spontaan, daar
gedwongen — hier onvergetelijk, daar met kunst- en vliegwerk van memorisatie en repetities en examenzweepen er in gehouden „tot het examen
voorbij is".
Menigeen onzer heeft dat schrille contrast tusschen natuurlijke kennisgroei en idit kristallisatie-proces gezien, als hij na z'n examens z'n boeken
in 'n hoek van z'n kast smeet — als hij z'n leerlingen buiten de school
zoo heel anders zag dan in de school — maar Montessori komt de eer
toe, dat zij het leven in de school durfde toelaten, zonder vrees voor „te
veel leven", (in den zin van herrie en lawaai, de groote vogelverschrikker
voor ons, die immers naast de domheid geen grooter plaag kennen, dan de
bewegelijkheid der kinderen).
wij kozen voor onderdrukking van het leven (in de beteekenis van leven
èn van lawaai).
Montessori koos voor cultiveering van het leven (in beide beteekenissen).
En haar resultaat toont overtuigend, dat het kán en veel beter werkt.
't Kind biologisch actief — met heel z'n levend bestaan — van binnen
uit — en vooral handelend, de kennis en vaardigheid actief veroverend
door middel van de zintuigen.
Dáárvoor is de bewegingsvrijheid noodig, die zij in haar methode zoo
meesterlijk uitwerkte en in hare scholen zoo verrassend toepaste.
De Chr. Paedagogiek kan deze biologische beginselen in haar
geheel overnemen.
Maar dan als biologische paedagogiek in de rechte verhouding tot de
normatieve paedagogiek en der Christelijke zielkunde, die de redelijke en
zedelijke normen erkent. De biologische zijde van Montessori's methode,
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mits binnen deze grenzen gehouden, is . bij uitstek Christelijk, omdat ze
natuurlijk is — en de natuur is immers van Hem, wien alle macht in hemel
en op aarde is gegeven?
Het komt ons voor, dat ons Chr. Onderwijs zijn Christelijke roepingverwaarloost, als het niet met volle kracht zich toelegt op de theoretische
en practische toepassing van het biologisch beginsel der activiteit van het
kind in de school.
We behoeven daarbij niet de leermiddelen van Montessori, we behoeven
niet te wachten op wettelijke voorschriften, ieder kan alvast in z'n eigen
klas z'n leerlingen waarnemen — meer op hen letten — zich bij hun
leven aansluiten : Bijv. hen zekere zelfstandigheid geven, zekere vrijheid
van handelen binnen absolute grenzen: eens een praatje met hen maken;
eens 5 minuten „rusten" (heuch geen tijdverlies) ; eens een lesje lezen, dat
ze zelf aanwijzen; een geschiedenisles vertellen waar ze zelf om vragen;
'n lied zingen, dat ze zelf opgaven ; eens alléén laten werken, zonder dat
de meester er bij is (ze zijn daar trotsch op, als ze dat hunnen); eens „wat
zeggen" tegen mekaar over 't werk — of ook over wat anders ; eens
mekaar helpen; eens zitten waar ze zelf willen als 't maar is „om te werken"; eens zorgen voor de bloemen; eens boekjes uitdeden uit eigener
beweging; eens naar buiten kuieren als ze hoofdpijn hebben; „naar achter"
gaan als 't noodig is ; als een achterlijke vraagt: meester hoe moet ik
„politie" schrijven ga eens een knappe uit eigen beweging naar 't bord en
schrijve het voor ; als er een moeilijke „vorm" niet uitkomt, gaat de 1.1.
eens naar 't antwoordenboek om eens te zien of er 'n. cijfertje folit kan zijn
of dat heel de som niet deugt, enz. enz. met duizenden kleinigheden te
vermeerderen, die ons nu 't leven zuur maken.
Natuurlijk moeten de kinderen in deze nieuwe schoolsfeer opgevoed
worden. Nu zijn ze vaak als vogeltjes, die te lang in 't kooitje zaten en niet
meer vliegen kunnen.
Maar wie met overtuiging en onder biddend opzien tot God deze zaak
begint en doorzet en naast ruime vrijheid absolute gehoorzaamheid aan
een minimum van geboden eischt en handhaaft —die zal zijn werk
zienderoogen menschelijk zien worden — en wonde ren zien gebeuren
in zijn klas.
't Klassieke voorbeeld van dat wonder is de Casa dei Bambini — was
ook in zekere mate de school van Jan Ligthart.
Nu zegt men : dat kunnen alleen groote persoonlijkheden als M. en
Ligthart. Daarin ligt deze waarheid, dat er voor iedere nieuwe idee geniale
baanbrekers moeten voorop gaan --. maar daarin ligt opgesloten, dat de
anderen volgen.
.
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Als de meerderheid der onderwijzer(s)essen dit doet, dan zal daarvan
een zegen uitgaan voor ons onderwijs.
Hier ligt een roeping voor ons allen in den „paedagogischen schoolstrijd"!
2. Als we eenmaal eenige vrijheid geven in de school en het biologische
kinderleven in de school toelaten, dan zuilen we spoedig een eigenaardig
verschijnsel bemerken, dat M. óók opmerkte en dat Dr. Drooglever Fortuyri heeft genoemd „de gevoelige periode". Dit is een algemeen biologisch
verschijnsel, dat bij planten en dieren en menschen, vooral in de jeugd,
gevonden wordt. Dit n.l. dat er perTodes in de ontwikkeling komen, die bij
uitstek gunstig zijn voor bepaalde functies en eigenschappen.
Wij merken dikwijls op, hoe we soms jaar en dag bij 'n kind aandringen
op beter schrijven of niet slaplippig lezen, of secuur rekenen — maar zonder merkbare invloed — tot opeens, onverwachts, we weten vaak niet hoe
of waardoor, de beterschap intreedt. Wisten we nu maar die „periodes"
te treffen of op te wekken, dan waren al die vermaningen en straffen en
al dat voorzeggen en voordoen onnoodig geweest — 'n enkel woord, 'n
enkele daad ware voldoende geweest.
'n Paar .orbeelden uit de practijk: De 1.1. begint 'n nieuw cahier — de
meesten schrijven dan beter ; 'n knoeier mocht eens om 3 uur uit school
voor 'n feestje, van dien dag af verbeterde opeens z'n schrift; 'n schreeuwleelijk werd eens „getroffen" door 'n mooie zangstem en trachtte óók te
zingen; 'n lispelaar werd in eens boos op zich zelf — kneep de vuisten
saam en las zonder lispelen; 'n stottenaar voelde zich opeens sterk, voelde
z'n spraakmechanisme onder z'n macht en las zonder stotteren — enz. enz.
Uit deze voorbeelden, die ieder kan aanvullen, blijkt, dat de invloeden
van buiten zich evengoed doen gelden als de innerlijke groei om deze
periode tot stand te brengen. Hierin verschillen we weer met M. die ze
alleen aan den innerlijken groei toeschrijft.
Maar dát ze bestaan is een feit. En dat we ze veel meer konden opsporen en er gebruik van maken is een ernstige waarheid. Maar dan moeten
we gaan individualiseeren, zegt men, en ons onderwijs is klassikaal. Dat
is zoo — en practisch zijn er aan het individualiseeren van ons onderwijs
voorloopig onoverkomelijke bezwaren, zoolang onze methodiek niet geheel
gewijzigd wordt.
Maar we kunnen toch in de richting van M. beginnen te werken.
Laten we klassikaal de groote lijnen aangeven, mededeelingen doen,
vertellen, vóór doen — maar de uitwerking en verwerking der stof individueel laten geschieden.
,
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Bijv. bij een aardrijkskundige les over Afrika, kan de • onderwijzer een
bordschets maken en de kinderen tegelijk op de lei. Onderwijl kan de
onderwijzer vertellen, namen inschrijven, natuurvoortbrengselen (palmen,
aardnootj es, bananen, goud, diamant enz.) er in teekenen en zoo gezellig
met de kinderen samen werken. Daarna zouden de 1.1. ieder voor zich
naar smaak en aanleg de stof kunnen verwerken : een bekijkt plaatjes,
een kleurt z'n kaartje, een paar bezien een atlas, een teekenaar schetst
palmen, giraffe, leeuw; een ander boetseert 'een banaan, een aardnootje uit
klei, enkelen lezen een reisbeschrijving, en maken daar enkele aanteekeningen van, misschien mogen ze straks er nog wat van vertellen — een minder begaafde, die mooi schrijven kan, schrijft de namen netjes op, 'n vlugge
memoreerder leert ze uit z'n hoofd — enz.
Onder ons huidig systeem kunnen we slechts beginnen in deze richting
te sturen — volledige doorvoering zou ons Rooster en Leerplan overtreden — en dat zijn thans met de nieuwe Wet op het L .0. wetten van Meden
en Perzen geworden ! Maar de wetten Gods, die in het leven der kinderen
tot ons komen? Mogen we die overtreden? negeeren?
Montessori kan ons de oogen daarvoor openen, dat ons dit tot zonde
wordt.
3. Uit de verwerping van de exacte leermiddelen van M. volgt ook,
dat wij aan hare zintuigsoefeningen een lagere plaats toekennen. Activeering der zielsvermogens, van binnen uit en niet enkel activeering der zintuigen is ons doel. En daarom zijn onze leermiddelen wel degelijk óók om
kennis te verzamelen en zich te oefenen in de kennis, en de kunde, die het
vorige geslacht aan het komende geslacht overlevert.
Maar dit kunnen we weer leeren'van Montessori, dat de oef e n i n g
veel grooter plaats moet innem en in ons onderwijs en niet,
zooals thans, het resultaat.
De oefeningen van de kleine knuistjes in de schrijfkunst kunnen ons
maar zelden bekoren — 't is ons alleen maar om 't resultaat te doen —
en daarom is ons ;werk zoo troosteloos en worden we licht mopperaars,
omdat het maar zelden „goed" is — om de eenvoudige reden, dat de
school is om te oefenen.
Als we eens met liefde, die stumperige poginkjes gingen waarnemen —
wat zouden we dan betere onderwijzers worden. Als we eens de taalfouten gingen bestudeeren ('n prachtstudie !) wat zouden we een blik krijgen
in 't wezen der taal en.... in de kinderziel. Tot nu toe redeneerden we
zoo : fouten zijn fouten, stommiteiten, anders niet!
Maar Montessori heeft het kind waargenomen met liefde, zij heeft dag
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aan dag als geleerde dottoressa met groote aandacht die eerste bewegingen der schrijfhand nagegaan en ze in haar vrijen tijd verwerkt, bestudeerd. — Stelt zij ons als Chr. onderwijzers niet diep beschaamd? En de
vrucht van haar werk is, dat haar resultaat tegenwoordig vele leidende
geesten op de voor ons niet aangename idee brengt, dat onze „resultaten",
waar ze zoo blij mee waren, vrijwel waardeloos zijn — in ieder geval
zonder al dat gemopper en Bedreig onzerzijds evengoed, of nog beter zouden gegroeid zijn door eigen activiteit van het kind!
Conclusie : Montessori's biologische kijk op het kind in de school en hare
aanpassing van de school en de methode aan de biologische wetten van
het leven hebben recht op volle w a ar deerin g, krachtige
propaganda, wetenschappelijke uitwerking en pr actische toepassing van de zijde der Christelijke Paedagogiek.
Doen wij Chr. onderwijzers dat niet, dan verzuimen we een deel onzer
roeping en veronachtzamen we de wetten Gods in de natuur van het kinderleven.
Pa e dologi e, (Kinderkennis).
1. Het kind waarnemen, het levende kind nagaan in z'n doen en laten
is een der grondslagen van Montessori's methode. Daartoe moet het ook
bij ons komen. En dat kán. Als we er slechts aan beginnen. — 't Mág niet
zoo zijn, dat de kinderen als schimmen langs ons heen gaan en alleen de
leerstof onze gansche ziel vervult. Onze kinderen leeren kennen, hun fouten (bijv. taal- en rekenfouten) begrijpen (dat is nog geen goedkeuren!),
„het leven onzer schapen" te kennen, dat Is geen wetenschappelijk liefhebberen, geen bijzaakje — maar dat is nog steeds het geheim geweest van
álle echte onderwijzers, die „tact" hadden. Die waarneming was intuitief
— ze wisten dikwijls zelf niet, dát ze 't deden — en waren er heelemaal
niet trotsch op.
Nu wil M. „exact" wetenschappelijke waarneming. We namen tegenover
dat exacte reeds stelling.
Maar wetenschappelijk [in den populairen zin van bewust verwonderend waarnemen en met behulp van de arbeid van anderen (studieboeken)
verwerken] — mag deze waarneming wel worden. Dat kan een rijke
vrucht afwerpen voor onze opleiding en methodiek, die immers niet intuïtief, maar logisch moeten werken.
Als we maar niet den waan koesteren, dat wetenschappelijk hetzelfde is
als exact!
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En als we maar het levende kind niet loslaten om kinderkennis te gaan
„leeren" uit 'n „leer"boekje voor het examen.
Dat M. de kinderkennis als een der voornaamste eischen stelt voor een
onderwijzer(es) en de waarneming van het levende kind in de school als
één der meest gewichtige bezigheden van de(n) onderwijzer(es), ligt geheel
in de lijn van de Chr. Paedagogiek, die in theorie steeds voorop stelde,
wat de Spreukendichter aldus formuleerde : „Leer den jongen de eerste
beginselen naar den eisch zijns w e g s".
Uit deze stelling volgt, dat wij op het kind moeten letten, veel meer, dan
we tot nog toe deden en dat een rustige waarneming van de klas geen
overbodige weelde of luiheid van den onderwijzer is. Een notitieboekje
doet hier goede diensten.
Terecht eischt M. ter wille van deze waarneming — om onze kinderen
te leeren kennen — dat het kind een zekere vrijheid van beweging en
spontane uiting zal ontvangen. 't Is een feit, dat we dagelijks kunnen waarnemen, dat de kinderen zeer gevoelig zijn voor dwang. Ze trekken zich
dan terug en worden gesloten en onkenbaar. Let eens op, hoe de eene oom
en tante er álles uit kan krijgen en de andere, die „beslag" op ze legt, er
niets uit krijgt.
Die laatste ooms en tantes zouden misschien nog goede onderwijzers
kunnen zijn, maar als opvoeders lijden ze aan een groot gebrek.
2. Ons verschil met Montessori gaat over het gezichtspunt waaronder
we 't kind zien.
Zij ziet het kind te eenzijdig van biologischen kant. Wij erkennen niet
alleen het „natuurlijke" leven van het kind maar ook de redelijke en zedelijke ziel.
We zien niet enkel de ontwikkeling, maar ook de gehoorzaamheid aan.
normen.
Wij zien niet enkel groei van binnen uit, maar ook invloed op de ziel
van buiten af.
Omdat wij de biologische zijde te weinig in 't oog vatten, is de eenzijdigheid van M. voor ons een leerzaam correctief. Wij hebben echter aan
haar leermiddelen dddrom niet genoeg, omdat we verder zien dan de:
biologie.
Wat Dr. Van Wayenburg zegt: dat M. gedurig leeft onder het misver-stand, dat de physiologische ontwikkeling gelijk is aan de psysische is ook :
ons bezwaar.
3. Hare zintuigsoefeningen mogen eenige waarde hebben, vooral voor
achterlijken — van universeele beteekenis zijn ze niet voor het kind.
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Dat blijkt reeds uit de „natuurlijke zelfopvoeding" van het kind, dat na
het 3e jaar niet de zintuigsoefeningen maar de geestesoefeningen [denkprestaties, taalgroei (zie Van Ginneken, Roman van een kleuter :) fantasie,
invoelen, dramatiseeren] op den voorgrond stelt. De idee is voor zulk een
kind meer dan de verschijning.
Dit alles neemt niet weg, dat wij op de school het kind óók naar den
kant der zintuigen wel méér mochten activeeren, dan wij thans gewoon
zijn te doen.
Korte samenvatting.
A. Montessori's werk heeft terecht de aandacht der wereld getrokken.
B. Doel, voorwerp en middel der opvoeding ziet ze niet bij 't licht der
H. Schrift — maar bij 't licht der positivistische wetenschap. De religie
stelt ze niet in betrekking tot God — maar tot den mensch. Op het terrein
der biologie van het kind moet de Chr. paedagogiek met haar rekenen en
haar arbeid waardeeren, daar ze ons 't kind ,doet zien van een zijde, waarvan we niet gewoon waren het te zien.
C. Empirisme, Intellectualisme en Naturalisme kunnen we met behulp
van haar biologische beginselen met vrucht bestrijden.
Maar wij vereeren „het leven" niet — zelfs niet het „in Christus geheiligde" leven. We nemen stelling tegen haar Monisme. Ook haar personalisme van het kind kan ons niet bekoren. Haar absolute opvatting van de
tucht „wat mag en niet mag" stelt ons beschaamd — maar haar ethiek is
— los van de zedewet — ondiep en onvast.
Zij eischt vrijheid voor het biologische leven — wij ook, maar tevens
redelijke en zedelijke vrijheid.
Onze schoolpractijk is vér daarvan afgedoold.
,

D. Haar psychologie is mechanisch — 't leven zielt en lichaamt „naar
vaste wetten." Wij erkennen een redelijk en zedelijk gehoorzamen aan
normen door het Ik, MI boven de biologische wetmatigheid uitgaat.
Haar psychologie is ook eenzijdig biologisch, daar zij alleen de levensverschijnselen maar niet de ziel zelve erkent.
Wij verzetten ons met alle macht tegen een overheersching van de biologie over de psychologie, waardoor het hoogste en edelste der menschelijke ziel wordt genegeerd.
E. Van biologisch standpunt kunnen we M. geheel waardeeren. — Mits
ze binnen deze grenzen blijft is ze voor ons van de grootste beteekenis.
Het levende kind bracht zij in de school, de levende kennisgroei
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heeft zij consequent als methode genomen, de biologische act 1viteit heeft zij toegelaten en aangegrepen als middel van onderwijs en
opvoeding; de biologische functies eischten de noodige v r ij h e id: ze
heeft het met die vrijheid aangedurfd ! —de „g e v o e l i g e p e r i o d e"
heeft zij als belangrijk feit voor de didactiek op den voorgrond gesteld.
Daar zij vasthield aan het positivistisch overdrijven van de beteekenis
der exacte experimenten en daarom ook hare leermiddelen exacte beteekenis toeschrijft moeten wij deze eenzijdige mechanische biologie in zoover verwerpen, als wij naast het mechanisme ook de werking van het IK,
van de levende ziel in de biologie erkennen.
Daarom zijn hare leermiddelen voor ons van zeer beperkte beteekenis,
maar hare biologische activ i t e i t — en vr ij held —
kostelijke aangrijpingspunten voor een specifiek Christelijke biologische
paedagogiek.
Het is onze roeping om én in theorie én in de practijk de biologische
beginselen van Montessori in onze Christelijke paedagogiek te verwerken.
F. Montessori zag zeer juist de biologische ontwikkeling van het kind
van binnen uit in de physiologische functies als eten, drinken, slapen, enz.
Door hare mechanistische zielkunde kwam ze helaas tot exacte lee rmiddele n, die niet ten volle de kinderziel kunnen omvatten — doch
hoogstens de mechanische zijde der biologie van het kind. Daardoor bleef
het diepere leven van 't kind voor haar verborgen.
Gevolg daarvan was, dat de zintuigelijke oefeninge n een
veel te ruime plaats als formeele oefening verkregen; een formeele oefening, die tegen de natuur van het kind zelve ingaat en dus reeds van het
standpunt van Montessori zelf te verwerpen is.
Montessori is k i n d e r-b iologe en paste hare biologische kennis
met geniale tact consequent toe in hare didactiek — met schitterend resultaat.
Hare kinderbiologie is voor ons zeer waardevol, mits binnen deze
grenzen gehouden en in de juiste verhouding geplaatst tot de andere meer
belangrijke zijden van de Chr. Paedagogiek.
Maar vooral in onze methodiek en didactiek moeten wij met het levende
kind rekening houden. In dit opzicht is Montessori een veilige en practische
gids, die we met vertrouwen kunnen navolgen — want we moeten niet
vergeten, dat ze geen theoreticus — maar volop practicus is — dat ze
zelve als 't ware door de feiten, door de resultaten van hare methode
overrompeld werd.

26
We hebben hier geen gedachtensysteem over opvoeding, zooals de
Emile van Rousseau — maar een echte school met echte kinderen en echte
onderwijzers — waarvan de resultaten ons tot nadenken over ons eigen
systeem moeten dwingen. Deze feiten negeeren, beteekent armoede en
versteening van ons onderwijs in een soort schoolmeestersorthodoxie, die
voor de feiten de oogen sluit, omdat men de gebreken van eigen methode
niet wil zien.
En nu hebben wij onderwijzers en onderwijzeressen het voorrecht, dat
we heele dagen met dat levende kind omgaan. We hebben dus maar te
beginnen met te gaan in de richting van Montessori's hoofdbeginselen.
Doen we dit, dan volgt de rest vanzelf en.... ons onderwijs is van een
groot gevaar gered!
Wie niet onder den druk der examens zit — zooals op 't platteland —
kan natuurlijk verder gaan, dan degene, die africhten moet voor de
examens. Wie zijn klas onder gezonde tucht heeft, kan meer vrijheid toestaan, dan degene, die ser geen baas over kan" — maar allen kunnen we
toch wát doen — als we maar eens allen in de richting van Montessori
gingen zien — en niet terwille van theologische, philosophische en psychologische fouten hare biologie van het kind over 't hoofd zagen.
Die biologie van het kind te verwaarloozen is een der grootste fouten
van ons huidig schoolsysteem. — Dit is oorzaak van al ons vechten tegen
de natuur, niet tegen de zondigheid der natuur — maar tegen de natuur,
zooals God die in Zijn genade doet groeien.
Voor dit ernstige feit moge Montessori onze oogen openen.
,

Biggekerke, 26 November 1921
A. JANSE.

DE MONTESSORISCHOOL.
(Verslag van drie door Prol. Dr. F. f. J. Buytendijk te Rotterdam
gehouden lezingen, Maart 1922).
Onderwijs en Paedagogiek hangen samen met de stroomingen op geestelijk gebied. De grondslag van het hedendaagsche schoolwezen is een
zielkunde, die haar tijd gehad heeft.
Terecht zei Prof. Bavinck eens : „we staan niet aan het einde, maar
pas aan het begin van onze Schooltaak". Onze plicht is, een paedagogisch
systeem uit de Christelijke beginselen af te leiden. Daarbij willen we geen
slaafsche navolging; ook niet van Montessori.
De grondfout der hedendaagsohe paedagogiek is, dat het leven al te
zeer beschouwd wordt als de som van psychische processen. Inzonderheid
bij de Engelsche paedagogiek komt dit uit. De ziel is echter een eenheid;
de verschijnselen behooren in onderpingen samenhang te worden
beschouwd.
De Christelijke school ging altijd reeds van de overweging uit, dat de
paedagogiek samenhangt met levens- en wereldbeschouwing. De scholen
zijn meer dan onderwijsinstituten; persoonlijkheidsvorming behoort, als
paedagogische taak, in het middelpunt van het schoolwezen te worden
geplaatst. De heerschende „som-idee" heeft de toepassing van dit beginsel
verhinderd.
De beschouwing, dat de persoonlijkheid in de geboorte gegeven is, en de
opvoeding er weinig aan veranderen kan, ondermijnt het verantwoordelijkheidsbesef.
Er is integendeel tweeërlei levenshouding: de hoogmoedige, die alles op
het eigen ik betrekt, zoodat dit het middelpunt van het bewustzijn wprdt;
en de deemoedige, die alle dingen in hun eigen waarde laat.
Taak der opvoeding is, de deemoedige levenshouding te versterken. Dit
is een echt Christelijke gedachte.
Allerlei leuzen der moderne opvoeding (als b.v. „Kennis is macht", e. d.)
stuwen het machtsbewustzijn van het individu hooger op.
Geen geïsoleerde geesteseigenschappen (Christelijke én maatschappelijke deugden) -moeten aangekweekt, maar de deemoedige levenshouding,
al blijft intellectueele ontwikkeling een belangrijke factor.
De Amerikaansche opvoeding gaat b.v. bij de ontwikkeling van de deugd
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der hulpvaardigheid, van de gedachte uit, dat er een kiem is. Deze ontwikkeling behoort echter niet geïsoleerd plaats te hebben, maar in wisselwerking
met het heele geestelijke leven. Het motief dr hulpvaardigheid kan naastenliefde zijn, maar ook geraffineerd egoïsme of geestelijke hoogmoed.
Montessori is voor individueel (niet-klassikaal) onderwijs. Bij het klassikaal onderwijs is het kind te veel passief ; de volgorde der leerstof doorleeft het niet zelf ; de leerling voelt, dat alles op hem gericht is („hoogmoedige levenshouding").
Geheel anders in de vrije studie. Men verdiept en verliest zich in het
object ; met belangstelling en verwondering wordt de leerstof doorleefd;
men vergeet zich zelf, en erkent de 'dingen in hun waarde („deemoedige
levenshouding"). Als de activiteit zich gezamenlijk van binnen uit richt op
eenzelfde ding, wordt het onderwijs op natuurlijke wijze klassikaal), niet
gedwongen.
„Ontwikkeling in vrijheid" is het beginsel van Montessori. De vrijheid,
die bereikt wordt, is echter het tegengestelde van communistische vrijheid,
en de sociaal-democraten moeten niet veel meer van Montessori hebben.
Niet het kind laten doen, wat het wil ; maar het goede ontwikkelen, en
daardoor de groeikracht van het kwade verminderen, is de leuze van
Montessori. Zij wil een subjectief gevoel van vrijheid vereenigen met een
objectieve tucht, en zoo brengen tot zelftucht
Zelftucht, gehoorzaamheid uit liefde, is ook het Christelijk ideaal. Zij
wordt beter bij niet-klassikaal onderwijs bereikt, waarbij het milieu tot rust
moet dwingen. Het jonge kind moet z$56 van het begin aan leeren, zijn
bewegingen te beheerschen.
Door de verwondering te wekken, wordt activiteit en deemoedige levenshouding gewekt. Zonder opzettelijke tuchtmiddelen gaat het niet, maar zij
moeten in organisch verband staan met de overtredingen ; en de uitwendige, anorganische straffen, die innerlijk verzet kweeken, waarbij de straf
juist vernietigd wordt, behooren te verdwijnen.
Montessori heeft onze aandacht gevestigd op de z.g. „gevoelige periodes"
in de kinderontwikkeling. Zij uiten zich soms plotseling en spontaan, ook
bij het spel. Snel en op het juiste °ogenblik behoort dan aan de belangstelling te worden voldaan.
**
Hoe stabieler het blikpunt van den geest, waarom zich alles groepeert,
des te beter. De aandacht van het kind moet gestabiliseerd.
Ook een Christelijk beginsel.
Uit de wanorde van den kinderlijken geest moet orde te voorschijn
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komen. Men meent, dat dit kan door dwang en verbod. Maar aandacht Iaat
zich niet kunstmatig binden, en bij het uitgaan van de klassen volgt de
ontlading.
De rechte vrijheid is noodig : geen dwang, geen ongebondenheid ! Zelfs
de natuurwetten determineeren niet, maar laten storingen toe. Veel meer
nog in het rijk van den geest. Toch tracht de mensch de orde af te dwingen
door strenge voorschriften.
Ordening moet echter niet uitwendig afgedwongen worden, maar daad
zijn van het individu zelf, dat zich vrijwillig aan de zedenwet onderwerpt.
Noodig is daartoe oefening in aandachtsconcentratie. Ligthart wilde de
aandacht trekken; we moeten echter den geest zich zelfstandig laten richten. Dat kweekt innerlijke zelfbeheersching. De hedendaagsche school ziet
echter altoos met argusoogen op het kind.
***
Spijt haar wetenschappelijke ontwikkeling heeft Montessori haar natuurlijke intuïtie tegenover het kinderleven bewaard. Haar leermiddelen
zijn alle echt werk; en zij toont gevoel voor de nuances in de aanbieding
van de leermiddelen. Ze zijn sober, degelijk en onbreekbaar. Het tegenwoordige speelgoed daarentegen, vaak overladen en onpaedagogisch,
werkt verderfelijk, en kweekt een nerveus zielsbestaan.
Bij Montessori wordt geen jacht gemaakt op een einddoel; de handeling
is alleen middel tot lange aandachtsconcentratie. Tevens wordt het scherp,
critisch waarnemen geoefend.
Zoo begint het met het geruischloos verzetten van een stoel ; zoo gaat
het voort met knoopen en veters ; met het inpassen van blokkén (een leermiddel, dat zelf straft ; in wat past, zit attractie !) ; met het onderscheiden
van zachte en ruwe strooken; met het sorteeren van lapjes.
Lezen, schrijven en rekenen leert Montessori reeds op de kleuterschool;
5 jaar schijnt daarvoor de gevoelige periode. De abstractie van het getal
aan te brengen, blijft altijd moeilijk; beter individueel te bereiken, dan
klassikaal. Dat een leerling later het land heeft aan Rekenen, zit in de
eerste vorming, ondoeltreffende leermiddelen, in te vlug of te langzaam
tempo.
Wat het spel op de kleuterschool aangaat, Montessori onderdrukt nooit
het spontane spel. Maar wel onderscheidt zij productieve en improductieve
phantasie ; de laatste, van huis uit reeds voldoende aanwezig, moedigt zij
niet aan.
.

* *

Ook bij het Chr. onderwijs kunnen de Montessori-beginselen worden
toegepast. De scheiding in neutrale, Christelijke en Roomsche scholen
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houdt volle recht van bestaan. Montessori wil ook het godsdienstonderwijs
niet verwaarloozen. Aanbeveling verdient, na de stilte-les het gebed te
doen, en dan zal zich geen kind aan de Bijbelsche les onttrekken. De
mogelijkheid bestaat, dat het onderwijs zóó meer bil de behoeften
aansluit.
Is het noodige peil van kennis op deze wijze te bereiken? Montessori
zegt van wel, zelfs met minderwaardige leerlingen. De gevoelige periodes
liggen vroager dan wij tegenwoordig aanvangen.
Het Teekenen leert al spoedig de natuurlijke handbeweging voor het
schrijven, en wordt tevens bron van scheppende phantasie. De psyche
van het kind beziet bij Ned. Taal de pakjes met zelfstandige naamwoorden, enz. heel anders dan de volwassene. Bij Rekenen laat liet kind zelf
op het juiste oogenblik het concrete los. Bij Natuurlijke Historie wordt het
zwaartepunt van de nuchtere feitenkennis verlegd naar het liefdevolle
waarnemen der natuur, wat van meer waarde is.
We moeten bij de beoordeeling van Montessori's stellingen niet vergeten, dat de psychische karaktertrekken van het Italiaansche \rolk geheel
anders zijn dan aan onze „lauwe Westerstranden." Maar psychologie kan
ook hier niet uitsluitend aan de schrijftafel beoefend worden; waarnerniag
aan het zich vrij uitende kind is noodig. Proefscholen zijn daarom wen.schelijk; tot zoo lang moeten we met onze theoretische conclusie's zoowel
als met onze practische uitvoering voorzichtig zijn.
De opleiding der leerkrachten stelt andere eischen. Veel parate kennis
is niet noodig, maar wel oefening in het waarnemen van een kind en het
hanteeren dé'r leermiddelen en het oog voor de nuances moet gescherpt worden. Dat zal de kern zijn bij de opleiding voor de Montessorieschool.

Vl.

T. v. d. K.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW.
Zeilschrift fr angewandte Psychologie. Band 19. Heft 1-3.
Annelies Argelander : Beitrtige zur Psychologie der Uebung 1 UebungsItihigkeit und Anlangsleistung.
De bij het onderzoek gestelde opgave was deze : Vast te stellen welke
betrekkingen ier tussen beginprestatie en vaardigheid door oefening bestonden, of deze betrekkingen tussen begin en eindprestatie steeds optreden
en in welke mate de grootte der oefeningsvaardigheid van de grootte der
beginprestatie afhankelik is. Hiervoor is een groot materiaal nodig.
Doel van dit onderzoek was slechts om van een gering aantal
(6) P.p. het individueel verschil in oefeningsvaardigheid te onderzoeken. De arbeid, die aangeleerd werd, was het schrijven op de
schrijfmachine (met 1 vinger). De voornaamste resultaten waren : A.a. Met
het eog op de snelheid (kwantiteit der prestatie) 1 P-p. met geringe beginprestatie tonen een grote toename door oefening, met grote beginprestatie
een geringe toename ; 2. het gevolg hiervan is, dat individueele verschillen
bij de beginprestatie door oefening zeer gewijzigd kunnen worden. 3. De
procent grootte der toename bij oefening van de ene op de andere dag
wordt belangrijk beïnvloed door de absolute hoogte der prestatie op de
eerste der beide dagen. 4. De pauze tussen twee arbeidsdagen komt een
grote oefeningswerking toe, vooral op de relatief lage prestatietrappen,
waar vanzelfsprekend grotere trapsgewijze vorderingen gemaakt worden.
b. De kwestie der oefeningstypen. De proeven hebben slechts P.p. van de
typen : grote beginprestatie — geringe ioefeningsmogelikheid, geringe beginprestatie — grote oefeningsmogelijkheid en middelmatige beginprestatie
— middelmatige oefeningsmogelikheid opgeleverd. Daarmee is niet gezegd,
dat de combinatie grote beginprestatie — grote oefeningsmogelijkheid, en
geringe beginprestatie — geringe oefeningsmogelijkheid, niet kunnen voorkomen. Daartoe is uitgebreider onderzoek noodtig. De verschillen van de
absolute eindprestaties zijn naar verhouding gering. De oefeningstoename
op bepaalde prestatietrappen is bij verschillende P.p. ongeveer gelijk, zodat
P.p. met hoge beginprestatie een geringe oefeningstoename van dag tot dag
vertonen als P.p. het geringe beginprestatie op zulk een wijze, alsof ze
reeds het absolute verschil van hun prestatie's waren vooruitgekomen. Zouden er verder geen factoren op het oefeningsverloop inwerken en was de
grootte der oefeningsaanwas feitelik alleen afhankelik van de absolute
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hoogte der prestaties, zo zou iedere oefeningscurve met de doorsnee curve
overeen moeten komen, slechts ervan onderscheiden, doordat het aanvangspunt lager of hoger lag. In dit geval moesten tenslotte alle individuen
tot dezelfde eindprestatie geraken. B. Arbeidskwaliteit. Het afhankelik zijn
van de oefeningsvooruitgang van de beginprestatie viel niet te constateren.
Dus het bovenste geldt niet voor de kwaliteit. C. Betrekkingen tussen kwantiteit en kwaliteit bijv. grote kwantiteit — geringe kwaliteit of omgekeerd,
konden niet aangetoond woeden.

Bericht.
De inhoudsopgave en omslag voor den
14den jaargang houden wij nog beschikbaar voor
hen, die hun aanvraag daartoe vóór 7 Juni a.s.
richten aan de N. V.
DE STANDAARD,

Amsterdam.

DAGBLAD EN DRUKKERIJ

N. Z. Voorburgwal 58-60,

DE GESCHIEDENIS VAN HET VAK
BIJB. GESCHIEDENIS').
Het kan met beginselen, ideëen en meeningen wonderlijk gaan.
Een theorie is nog lang geen praktijk, ja wordt wegens krachteloosheid in de toepassing veelal nooit zuiver werkelijkheid.
Men vergelijke slechts de heilige zedewet in de H. S. en 't leven
der geloovigen, het voorbeeld van Christus en Zijn navolging in de
Gemeente.
Wat voor 't hoogere geldt, geldt zeker voor 't lagere.
Al spoedig treffen we in de H. S. beginseleu en regelen voor opvoeding en onderwijs aan, die eeuwen noodig hadden om tot praktijk
te worden.
Den Israëlieten werd reeds vroeg ingescherpt hun kinderen aanschouwelijk onderwijs te geven, zooals zij het zelf van Gods wege
ontvingen in de ceremoniën, feesten en de daden Gods in hun midden.
Bij den paaschmaaltijd moest een der jongste kinderen vragen : Wat
hebt gij daar voor een dienst? (Cf. Ex. 12: 26) waarbij de vader gelegenheid had tot 'n historische verklaring.
Het bevel om Gods geboden te bewaren en Hem lief te hebben
met 't heele hart, ziel en vermogen moest ook den kinderen ingescherpt
door woord en beeld ; immers als er staat in Dt. 6 : 7 „gij zult daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat en als
gij nederligt en als gij opstaat", dan komt hierin de bedoeling van
aanschouwelijk onderwijs duidelijk uit. Cf. ook Dt. 11 : 19.
Daartoe
dienden ook de twaalf groote steenen in het bed der Jor,
daan en aan den oever. Cf. Joz. 4 : 21.
Uit allerlei kleine aanwijzingen kunnen we opmaken, hoe zooveel
mogelijk den gulden regel van Spr. 22 : 6 werd betracht : .„Leer den
jongen de eerste beginselen naar den eisch zijns wegs ; als hij ook
oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken".
Er is veel „afwijking", omdat het voorschrift hier gegeven, te weinig
in praktijk wordt gebracht, m. a. w. de methode heeft vaak het resultaat doen wegblijven, dat in Ps. 78 : 2-8 zoo heerlijk geteekend wordt.
Die eerste beginselen van het 0. T. zijn nog gulden onderwijsregels,
verwonderlijk dat ze zoo slecht werden toegepast! Dat eerst de laatste
-

*) Zie jaargang XIII, pag. 338.
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twee eeuwen er naar gestreefd hebben om tot volledige toepassing te
komen. Van het onderwijs in de H. S. gedurende de eerste eeuwen weten
wij weinig, maar zoodra er systeem in komt, zien we dat het allesbehalve op de kinderlijke ontwikkeling en leeftijd is berekend.
De eerste leesboeken over de Bijb. Gesch. waren meestal voor volwassenen bestemd, al gebruikte ze men waarschijnlijk uit gebrek aan
beter ook voor kinderen.
Voor zoover bekend is werd de historische stof van het 0. T. het
eerst samengevat door een zekeren Sulpicius Severus, uit de vijfde
eeuw. Hij was een jurist uit Gallië.
Deze „Historia sacra" werd waarschijnlijk nog in de 17e eeuw gebruikt, ten minste Schotanus gaf er in 1662—'64 nog een commentaar
op in zijn Bibliotheca historiae sacrae *).
Meer bekend is Augustinus, die in zijn De civitate Dei (Over den
Godsstaat) de geschiedenis der Israëlieten als basis nam voor zijn
wijsgeerige opvatting der wereldgeschiedenis. Hij nam zes tijdperken aan :
1. Van Adam tot Noach.
II. Van Noach tot Abraham.
III. Van Abraham tot David.
IV. Van David .tot de ballingschap.
V. Van de ballingschap tot Christus.
VI. Van Christus tot het einde.
Kaïn en Abel zijn bij hem de vertegenwoordigers van den aardschen
en hemelschen Staat. Kaïn bouwt zich hier een stad, doch Abel blijft
vreemdeling en bijwoner. Straks maakt de zondvloed een einde aan
de menschheid, die zich in aardschen zin ontwikkelde.
In het tweede tijdperk is de menschheid knaap geworden. Hoogmoed leidt tot verwarring van geesten en taal, alleen Gods volk bewaart de oorspronkelijke spraak.
In de derde periode wordt de knaap jongeling ; wet en belofte Gods
worden steeds duidelijker voor de denkende menschheid.
Eindelijk man geworden, ontvangt de menschheid haar koningen
en profeten die haar vorming voltooien.
Daarna komt de afgang, de profetie houdt op, alles gaat nederwaarts, totdat Christus verschijnt; deze tijd van grboten strijd en overwinning der geloovigen eindigt in den eeuwigen sabbath : de tijd wordt
door de eeuwigheid verslonden.
1 ) Deze en meer andere bijzonderheden ontleen ik aan „Bijb. Gesch." door Dr.,
H. M. van Nes, een deeltje uit „Pro Ministerio." bij Wolters.
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De stad dezer wereld valt ten prooi aan het eeuwig oordeel, de
scheiding, onherroepelijk, komt.
Natuurlijk breekt nu ook de tijd aan voor Bijb. Gesch. in hexameters. Zoo dichtte een Spaansch priester uit de 4e eeuw met name
Juvencus, het Evangelie van Matth. in 3000 hexameters, dat veel" op
scholen werd gebruikt.
De Leuvensche Hoogeschool prees het boekje in 1550 nog aan als
'n bron, waaruit de leerlingen „pietatem cum literis hauriant", d.w.z.
„vroomheid en letteren" mogen putten.
Zoo gaf Arator in de 6e eeuw zijn Historia apostolica naar Lucas
bewerkt, met Petrus en Paulus als hoofdpersonen.
In de 12e eeuw komen de historiebijbels voor den dag, waarvan
Petrus Comestor de eerste schepper was ongev. 1170, uit het Latijn
(Historia Scolastica) overgezet in Nederlandsche rijm en door onzen
beroemden Jacob van Maerlant in Dietsche verzen bewerkt als Rijmbijbel.
In 1513 werd bij ons Comestor nogmaals vertaald onder den titel
„Bibel int Corte", getranslateert ut den Latine ende Walsche. De
maatschappij van Nederl. Letterkunde heeft er nog één exemplaar van
in bezit, saamgebonden met een „Spieghel historiael" van Vincentius
van Beauvais. Er zijn 251 kapittels in, in dezen trant:
Dat eerste capittel hoe God hemel en aerde sciep met al datter in is.
Cap. II. Hoe ons heere alle dye ghedierten voer Adem dede comen.
En hoe Adá die selve ghedierten elck eene naem gaf.
Cap. HL Hoe Adam en Eva tghebodt gods braken door ingheven
des serpents enz.
Zoo gaat 't door tot Job, het boek van Tobias en Susanna zijn
ook bijgevoegd, met Daniël en Jona. De titel deugt in zooverre niet
dat het N. T. eenvoudig is weggelaten en andere gedeelten zoo wijdloopig behandeld, dat » int corte" 'n epitheton ornans wordt.
De paraphrase is hier vrij, met allerlei glossen, die zeker ook wel
eens den verteller van onzen tijd ten laste kunnen gelegd worden.
Ik denk slechts aan de „kippetjes van Bahurim" *). Zie 2 Sam. 17 : 19,
waar volgens 'n onderwijzeres de kippetjes de gort oppikten wat 't
geheel nog onschuldiger deed schijnen. De vondst is anders kostelijk I
De Bibel int corte maakt het erger.
Als Adam en Eva gegeten hebben vandë fruite des booms zoo
waren zij in groote mistroostigheid, de beesten kenden Adam niet,
» mits dat hi ghecleet was." Zoo maakte hij eend tabernakel van den
*) Indertijd in „De School met den Bijbel" meegedeeld.
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tacken van diveerschen boomen om hem daer ins te bewarene met
sinen wijve - teghen die hitte der sonnen ende om hem lieden te
salveren tegen die wilde beesten.
Het „quaet teeken" aan Kain gesteld, bestond hierin, dat hij altijd
schudde en beefde aan alle zijn leden.
Zeer plastisch wordt verhaald, hoe Abel door zijn ouders begraven
werd :
„Si name abel tussce hé beyden en droegendé ten bestè dz si mochten
in haer tabernacle daer si in scuylden en si leydene op de aerde om
te besiene oft hi niet becomen oft op staen en soude want si waendè
dat hi maer ontslapen en hadde gheweest, ende si en wisten niet
weder dat hi doot was ofte niet. Ende toen si hem daer langhe tijd
hadden laten liggen tvleesch van den lichame van abel begonst te
stinckene so seere dat adam noch eva niet en wuste ghedueré ende
si verbeyden altijt oft hi yet opstaen soude."
Zoo begraven zij hem dan eindelijk en bemerken na eenige dagen,
dat het lichaam verteert.
„Doen leefden si in groter droefenissen hondert iaren lanck dat
niemant moghelich en waer om vertellen."
In Kap. IX wordt vermeld dat Adam en Eva begraven worden in
't dal van Hebron, alsook dat Lamech, hoewel oud en blind, als eert
goed schutter Kain doodschoot onder een boom.
Als straf stierf L. spoedig daarna.
Tubal en Jabal en Jubal met hunne „consten" zijn ook dankbare
onderwerpen, uitvoerig wordt verhaald, hoe hun kunst is bewaard
gebleven in den zondvloed.
„Mer so en wist niet hoet deghene die na hen comè soud deze
constè soudê moghen gheweten wan si wist wel dat die werelt twee
wervé verga soude, eens metten watere ende eens metten viere.
Maar si en costen van te voren niet gheweten wanneert gescien soud.
So overpeinsdense seer vele hoe si deze subtijlheid en c(iste soud
moghè bewaren en salveren voer die destructien." Daar ze niet wisten
of „die destructie" eerst met vuur of met water zou zijn, zoo maakte
ze twee groote pilaren, één van steen, en één van aarde, bij wijze
van toren, waarin zij hun „instrumenten" neerlegden voor het nageslacht. De aarden toren zou bewaard blijven in 't vuur, de steenen in
't water.
Er moet bij vermeld worden, dat vooral het boek Genesis deze
bijvoegingen heeft, de andere boeken houden zich meer aan 't oorspronkelijke al zijn er ook „legenden" bij.
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Zoo in Cap. LXXX, waar Mozes de gouden kroon van Farao in
stukken laat vallen op de steenen vloer en een gloeden cole" in
zijn mond neemt, waardoor hij later „zwaar ter tale is."
De meeste van deze bijvoegingen zijn aan Kerkvaders ontleend en
deze hebben op hun beurt te gast gegaan bij de Joodsche schrijvers.
Behalve deze „Bibel int corte" waren er andere „Historiebijbels"
van ongenoemden, die 't nog bonter maakten.
Zoo verhaalt één er van, dat na de zonde Adam Eva op een steen
zette in 't water dat tot aan haar knieën kwam en beval haar daar te
blijven totdat zij ontferming had gekregen. Adam ging op een andere
plaats en bad ook om gratie veertig dagen lang. De duivel dit ziende
en bevreesd dat God hem genade zou bewijzen, ging tot Eva in de
gedaante van een Engel en zeide, dat God haar poenitentie had aangezien en al hare zonden had vergeven. Eva geloofde hem en verliet
't water, waarin zij reeds groen aan haar lichaam geworden was en
vroeg • waar Adam was. „Kom", zei de duivel „ik zal u hem wijzen"
en hij leidde haar tot Adam. Toen hij haar zag, zei hij : „Och Eva,
nog eens bedrogen door den duivel".
De Bibel int corte had dit voor, dat hij aanschouwelijk en onderhoudend was, maar hij sprak te weinig tot 't geweten.
cf. Cap. III Tserpent dwelcke is dye alder quaetste beeste van
van allen dien god onse here gescapen hadden peisde in hem selven
wat hi soude doen den mensche opdat in zijnder macht ware dat hi
ut soo grooten heerlicheit gheworpen soude worde daer hem god
in gestelt hadde. Maer tvoerscreven serpent en dorste niet spreken
tegen Adam. Want het wiste wel dat die man wijs was vol sins seer
vroem ende sterck. Wat Ad ► hadde drie de principaelste crachten.
Hi hadde meer stercheyden dan noyt enich man hadde. God onse here
gaf hem grooten sin ende wetenhz doen hi hem -inblies die siele . . . .
Doen hem God gheghevè hadde alle drie deze voerscreve crachte oft
virtuté te weten Cracht, Sinn én Scoonheit. Soe gaf hi hem sinen
vrijen wille, den welcke is ghegevé om tgoet te doen én fquaet te
latene . . . . Soe quaemt aen Eva én seyde. Waer om oft bi wat redenen
heeft er god v'boden dat . . . .
cf. ook Jacob v. Maerlant in „Rijmbijbel" :
Bedi dat Lucifer, die scone,
Was gheworpen uten trone,
Hadde hijs nijt in acre wijs
Dat Adam was int paradijs;
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Hi pensde hoe dat hine uit dade steken
Dade hi hem tgebod Gods breken,
So moeste hiere ute, pensde hi dan ;
Maer dat hi meer outsach den man,
Dies ghine hi eerst toten wive
Om dat soe cranker was van live.
Metten serpent heeft zijt bestaen ;
Want het plach doe sonder waen,
Up en neder recht te ghane
Recht na des menschen ghedane . . . .
Oheansicht als ene joncfrouwe.
Trouwens tot zelfs in de 17e eeuw toe, ging de compilator wel eens
verder dan het historisch vaststaande, een euvel, dat velen naar 't schijnt
moeilijk kunnen ontwijken, het sobere van 't zuivere geschiedverhaal
is menige fantasie niet genoegzaam. Dit ziet men o.a. ook bij Chr.
Adrichomius, die in 1613 te Keulen uitgaf : Theatrum terrae sanctae
et biblicarum historiarium, waarin wij lezen:
„Tandem eodom hoc die, eoque 25 Martii plasmat (sc. Deus) nominem masculum, cujus corpus format de luto terrae rectum et perfectum in aetate virili . . . Sic plasmatum hominem in agro Damasceno
apud Hebron transfert Dominus in paradisum voluptatis : hortum amaenissimum, orientum versus in summo terrae cacumine situm" hetgeen
overgezet luidt :
„Eindelijk op denzelfden dag en wel op 25 Maart formeert Hij (d.i.
God) een mannelijk mensch wiens lichaam Hij vormt van slijk der
aarde, recht en volmaakt op volwassen leeftijd. Den zoo gevormden
mensch op het veld van Damascus bij Hebron brengt de Heere over
naar een paradijs van zinnenweelde : een lieflijken tuin in het oosten,
gelegen op een hoogen bergtop der aarde."
Ondertusschen zijn wij reeds van de Middeleeuwen in de 17e eeuw
aangeland. Wat daartusschen ligt heeft veel overeenkomst met elkaar.
We noemen nog de Biblia pauperum : Bijbel der armen, bestemd
voor arme geestelijken, dus niet voor de volksklasse. Een andere lat.
uitgave werd verdietscht onder den titel : „Dat Spieghel der menscheliker behoudenisse, een prentbijbel, die vooral het typologisch karakter
der M. E. draagt. Het is hier niet om de geschiedenis qua talis te
doen, maar om in de leer der heilige kerk in te leiden en de B. G.
doet louter dienst als exempel, terwijl alles dienstbaar wordt gemaakt
aan de voorbereiding van de biecht.
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Maria-dienst is ook niet vreemd aan de behandeling der stof, de
„Joncfrouwe" vindt men typologisch op allerlei plaatsen.
De duif van Noach b.v. beteekent Maria, die de olijf des vredes,
Jezus Christus voortbracht.
De ladder van Jacob duidt ook de hemelkoningin aan, waarbij de
zondaars opklimmen tot het eeuwig leven. Immers de twee boomen
er van beteekenen de reinheid en ootmoed van Maria, maar de sporten
waren vele, dat waren de deugden die Maria bezat. Ook v. Maerlant
heeft dit breed uitgewerkt in den Rijmbijbel.
Zoo is ook het biezen kistje waarin Mozes gelegd werd, typologisch
de reine Moedermaagd, immers een behoudenis voor onnoozele zielen,
alsook het brandend braambosch gelijk Maria, die in scherpheid der
poenitentie leefde en gelijk het doornbosch brandde zonder „faelgreren"
(verteren) alzoo bracht Maria Jezus ter wereld met de kracht des
H. G. en hare reine maagdelijkheid bleef ongekwetst. Zoo allegoriseert
van Maerlant. i) •
Dat het ras dezer typologen nog niet uitgestorven is, bleek mij laatst
op de Veluwe, waar een godsdienstonderwijzer de worsteling van
Jacob te Pniël op verwonderlijke wijze vertypologiseerde. En niet onschuldigerwijze helaas 1 Jacob moest door 't worstelen van man vrouw
worden, ja bruid van Christus, zwakheid was kracht, zich vorstelijk
gedragen, zich houden als een hond, die zijn meester naloopt.
Het was met recht schrikkelijk te noemen, erger dan de Roomsche
allegorie, wijl ongezonder. En daar zat de geheele Gemeente kalm
naar te luisteren. Hier hebben predikanten en onderwijzers een taak,
die niet al te licht geschat mag worden.
R. D.
(Wordt vervolgd.)
1)

Zie o.a. Gesch. der Ned.-Bijbelvert. door H. v. Druten, bij Daamen uitgeg.

DE ONDERWIJZERSOPLEIDING IN
AMERIKA EN DE NIEUWE OPLEIDING
IN NEDERLAND.
Inleiding.
De studie van de opleiding voor onze collega's in de Vereenigde Staten
is zeer loonend. Het is merkwaardig, hoe hier als thuis de onderwijzersstand worstelt, om zich te verheffen boven haar armoedig verleden, hoe
ze dezelfde moeilijkheden heeft te overwinnen. Moedgevend is zeker, dat
de voorhoede successen behaald heeft, die — we leven snel — wij misschien pas na een vijftal jaren zullen verkrijgen.
Voor ik echter nader in bijzonderheden de opleiding beschrijf, dien ik
iets mede te deelen over de organisatie van het geheele schoolwezen. De
Elementary School (Lagere School) telt acht leerjaren. De High School
hierbij aansluiténde vier. Een nieuwere organisatie is een zes-klassige lagere school, een drie-klassige Junior High School. Dus 8 + 4 of 6 + 3 + 3.
Hierbij sluit aan het hooger onderwijs : eerst de „college" een vierjarige
cursus, leidend tot den graad van „Bachelor of Science" of „Art" en de
„Graduate Schools" leidend tot de Meester's of 'Doctor's graden. College's
en „Graduate Schools" (faculteiten) vormen de University. Junior en
Senior High school verschillen heel wat van onze Hollandsche M. U. L. 0.
en H. B. S. of Gymnasium. Ze zijn eerder een samenvatting van deze en
handels- en technische scholen — inderdaad, een High school is „a young
city", met eenige duizenden leerlingen.
Onderwijzers worden opgeleid in High Schools, Normal Schools en Colleges. De Normal Schools hebben een twee- of driejarigen cursus en eischen
voor de toelating het (einddiploma van de High School. De gegradueerden
van de Normal School kunnen na eenige jaren practijk en nog een jaar
college-loopen hun Bachelorsdegree halen, 't welk hun toelating geeft tot
de Paedagogische faculteit (School of Education). Na een jaar studie
volgt de „Masters degree" of het candidaatsexamen voor de „Doctorsdegree", welke graad na nog eens ± 2 jaar studie, examen en proefschrift
wordt verleend. Plattelandsonderwijzers ontvangen soms in 't geheel geen
opleiding, maar dit aantal is klein en hard verminderend. Met meer en
meer klem eischt men in de leidende kringen als minimum de tweejarige
Normaalschool, de z.g. „Standardtraining".
Het is deze opleiding, die voor een groot deel overeenkomt met de twee
laatste jaren der moderne kweekschool, waarop ik in het bijzonder de
aandacht wil vestigen. Ik zal de volgende punten behandelen en bij elk de
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Amerikaansche ideeën geven, welke mij bekend zijn en tevens wellicht de
moeite waard om over te denken. Mijn eigen, zeer voorloopige meening
zal ik slechts in enkele gevallen geven. Ik ben van opinie, dat het onmogelijk is Anierikaansche opvoedkundige idealen en ideeën over te brengen
op vreemden bodem, zonder verandering en aanpassing aan traditie en
situatie. Niettemin is het wijs zijn voordeel te doen met de ervaringen van
een groote en krachtige natie.
De punten, die ik behandelen ga, zijn:
lo. Wat behoort tot de uitrusting van een goed onderwijzer. *)
2o. Algemeene opleidingsproblemen : toelatingseischen, duur van den
cursus, differentiatie.
3o. De onderwijsvakken der opleidingsscholen.
4o. Die Praktijkopleiding en de Leerscholen.
5o. Het Personeel der opleidingsinrichtingen.
6o. De leerlingen, „Social life".
7o. De voortgezette opleiding der onderwijzers reeds werkzaam.

I.
Wat behoort tot de uitrusting van een goed onderwijzer?
Voor we onderwijzers gaan opleiden of bestaande opleidingsinstituten
gaan vergelijken, becritiseeren of verbeteren, dienen we ons duidelijk voor
oogen te stellen wat we eigenlijk verwachten van de opleiding. Nu is de
psychologie in hare toepassingen nog niet wo ver gevorderd, dat ze ons
voor alle mogelijke beroepen een ontleding kan geven, integendeel we
bezitten de resultaten van slechts weinige onderzoekingen op dat gebied
en die resultaten zijn nog alles behalve bevredigend. Toch zijn ze niet
van waarde ontbloot. Zoo geeft Dr. Bagley een ontleding van wat er toe
behoort een goed onderwijzer te zijn.
In de eerste plaats moet de onderwijzer zijn een voor het onderwijs
geschikte persoonlijkheid. Het is niet gemakkelijk de hoedanigheden op
te sommen, die iemand maken tot een zoodanige persoonlijkheid. Toch
zijn daartoe pogingen aangewend. Mr. F. L. Clapp vroeg en ontving van
honderd schoolsuperintendents en principals, allen ervaren in het uitzoeken en huren van personeel, lijsten van bepaalde hoedanigheden, die volgens hun meening, ieen goede „onderwijs-persoonlijkheid" vormen. Van
deze lijsten maakte Mr. Clapp een lijst van tien op, in de volgorde van
het aantal malen, dat ze oorspronkelijk waren genoemd, de eigenschap die
het vaakst genoemd was bovenaan en zoo vervolgens.
*) Waar ik over onderwijzers spreek, bedoel ik mede de onderwijzeressen.
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Hij kreeg de volgende:
6. Enthousiasme.
1. Sympathie.
7. Kennis.
2. Persoonlijk voorkomen.
8. Levendigheid.
3. Manier van optreden.
9. Rechtvaardigheid.
4. Oprechtheid.
10. Reserve en waardigheid.
5. Optimisme.
Deze lijst heeft het nadeel, dat hij eerder mededeelt, wat theoretisch behoort te worden opgevat onder den term, dan wat in werkelijkheid een
goede „onderwijs-persoonlijkheid" vormt. Om hieraan tegemoet te komen
vroeg Mr. Clapp 140 superintendants en principals hun zes beste onderwijzers eerst in volgorde van hun algemeene , onderwijspersoonlijkheid" te
plaatsen en daarna hetzelfde te doen ten opzichte van de bovengenoemde
elementen. Van deze lijsten werd er nu feene samengesteld, die meer overeenkomstig de werkelijkheid zou wezen. De volgorde werd nu:
1. Manier van optreden.
6. Rechtvaardigheid.
2. Persoonlijk voorkomen.
7. Oprechtheid.
3. Optimisme.
8. Sympathie.
4. Reserve en waardigheid.
9. Levendigheid.
5. Enthousiasme.
10. Kennis.
Bovendien vond hij, dat beide, ervaring en opleiding, een positief effect
hadden op de verbetering van de persoonlijkheid.
Het is duidelijk, veil van deze eigenschappen zijn aangeboren, wat evenwèl niet uitsluit, dat ervaring en oefening een goede uitwerking op ze heeft.
In de tweede plaats zijn algemeene kennis, cultuur en beschaving noodig. Deze eischen kunnen misschien ievengoed onder het eerste hoofd worden gebracht, evenwel bijzondere nadruk dient er op te worden gelegd.
Wat cultuur en beschaving betreft, wij hebben geen behoefte aan onderwijzers met aangename manieren alleen, noch met een uitgebreide kennis,
maar als een basis van al deze gewenschte hoedanigheden een gevoelig,
onzelfzuchtig, religieus, aesthetisch gemoed, altijd groeiend, steeds zich
oefenend, om te komen op een hooger plan.
Voor onze Christelijke opvoeding denk ik nog aan meer gespecificeerde
eigenschappen : ootmoed, zondebesef, geloof, vrede met God.
Dit zijn weliswaar eigenschappen, die we graag in ieder mensch zien,
maar daarom juist speciaal in den onderwijzer en een gebrek aan dit
eerste noodige, doet nergens grooter schade dan in ons beroep.
In de derde plaats — nu komende tot de meer bijzondere beroepseischen
— moet de onderwijzer hebben, alle benodigdheden voor zijn bedrijf, zijn
„stock in trade".
,

,
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Deze bestaat eerstens in een kennis van de stof, die onderwezen moet
worden.
Deze kennis verschilt van de algemeene kennis, die in de middelbare
scholen wordt onderwezen en boven reeds aangeduid is (onder 2). Hij
moet weten, welke leerstof geschikt is voor het kind op eiken trap van
ontwikkeling, waarmee hij te maken heeft. Tot nu toe werd, in Holland
althans, door de officieele onderwijzersexamens hieraan heel weinig aandacht geschonken en meer naar het bestaan van een algemeene kennis gezocht. Bijgevolg wist de „bevoegde" onderwijzer niet, wat geschikt was
voor zijn klas en gaf geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkundelessen
daarmee overeenkomstig.
Ten tweede bestaat de „stock in trade" in een bezit van de vaardigheden,
die aan de kinderen geleerd moeten worden als : technisch lezen, schrijven,
teekenen, hout-, klei-, kartonarheid enz.
Eindelijk een helder idee van de idealen, die aan de opgroeiende generatie moeten worden overgedragen. Ons Patrimonium. Dit is inderdaad
zeer belangrijk. Onder onze leerlingen is een groot verschil in algemeene
intelligentie en speciale begaafdheden, maar de meerderheid der idealen kan
het eigendom van bijna allen worden. Mensohen met dezelfde idealen, hoewel verschillend in I. Q., (Intelligentie Quotient) kunnen beter samenwerken en samenleven in de maatschappij, dan menschen met dezelfde
I. Q., maar die verschillen in idealen.
In de vierde plaats behoort een goed onderwijzer de onderwijskunst
machtig te zijn. Onderwijzen is een kunst, waarvoor men evenals voor
schilderen aanleg moet hebben. Daarin verschilt het o.a. van het werk
van den ingenieur, wiens arbeid eerder een toepassing der wetenschap is.
De kunst ontwikkelt zich het best door geduldige oefening onder toezicht
van een meester. Evenwel ook de kunstenaar heeft zijn theoretische studie. In alle tijden zijn er bekwame schoolmeesters en schilders geweest,
die van de theorie weinig afwisten, niettemin studeert een hedendaagsch
onderwijzer zijn opvoedkunde en de schilder perspectief enz. De theoretische kennis is als een positieve vermenigvuldigingfaotor (grooteer dan
de eenheid) van het ingeboren talent.
De onderwijzer dient te beschikken over een technische kennis, welke
insluit de feiten en wetten, die den geestelijken groei beheerschen
(opvoedkundige Psychologie), de bijzonderheden kenmerkend voor de
verschillende trappen van ontwikkeling in jeugd en rijpere jeugd (Genetische Psychologie), de individueele verschillen en hun wetten. Hij moet op
de hoogte zijn met aangenomen standaards ter beoordeeling van de intelligentie en vorderingen der leerlingen (Mental Educational tests) van de
,
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lichamelijke factoren in de opvoeding (school hygiëne) en van de standaards vastgesteld in de Schoolwetten.
Behalve ide kennis zijn van groot belang de technische vaardigheden,
die het werk in de klas, op de speelplaats, schoolreis, werklokaal en tuin
ordelijk en economisch doet zijn.
Tot de eigenlijke meer subtiele zijde van de kunst, minder gemakkelijk
dan het pas genoemde te verwerven, behoort ieen zeker „onderwijs-inzicht
, en een rijkdom van associaties, welke zijn uitdrukking vindt in een ge„makkelijkheid en vruchtbaarheid in het geven van heldere illustraties en
„uitleggingen, in een fijne gevoeligheid voor blijken van niet-begrijpen en
„verkeerde toepassing van de zijde der leerlingen, in een handigheid in
,,het opwerpen van vraagstukken, die de aandacht der klas op de juiste
„punten vestigen, in een zin voor humor, die spanning en moeheid verlicht,
„in een vermogen zijn oordeel op te schorten en toch voortdurende neu„traliteit te vermijden, in een intellectueele
. nederigheid, die elk aange„boden onderwerp voor de kinderen door bespreking aannemelijk maakt,
„in een vermogen in de klas een atmosfeer te scheppen, die bevorderlijk is
„aan ijver en toewijding en die goed werk en behoorlijke vorderingen
„als natuurlijke zaken doet beschouwen, in een gevoeligheid voor blijken
,,van onoplettendheid en gebrek aan flink aanpakken van de zijde der leer„lingen, in een vermogen belangstelling te ontwikkelen, welke meer dan
„voorbijgaand is en overgedragen wordt op andere onderwerpen en ande„re gebieden, ieen zin voor verhouding, welke den nadruk legt op de hoofd„zaken en helder onderscheid tusschen beginselen en bijkomstigheden, ge„deeltelijk een gevolg van een heldere voorstelling van het doel.”
Ten slotte bezit een onderwijzer beroepsidealisme. Hij waardeert opvoedkundige doeleinden en functies, voelt zich lid van het corps, werkt er
mede samen, ziet perspectief in zijn beroep als een resultaat van zijn verstaan van de ontwikkeling van het onderwijs, van de organisatie en van
de betrekking tot andere sociale instellingen.
,

,

II.
Algemeene opleidingsproblemen: toelatingseischen, duur
van den cursus, differentiatie.
Op welke wijze kan aan de zeer hooge eischen, aan den onderwijzer in
Amerika gesteld, wonden voldaan? De opleiding kan niet alles doen, aanleg, zelfdiscipline, zelfopvoeding en ervaring zullen een belangrijke rol
blijven spelen. Maar de opleiding kan zeker een goed begin maken, ze kan
de groeiende persoonlijkheid in de goede richting sturen, in ieder geval ze
kan de schade, anders aangebracht door de methode van leeren door pro-
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beeren en mislukken, voorkomen. In vorige eeuwen leerde iemand zijn
vak al doende, de tegenwoordige maatschappij vindt die methode echter
te onvoordeelig, ze vraagt personeel dat „klaar" is en de leertijd is verplaatst naar de vakschool. De korte tijd gedurende welke het volkskind
de lagere school bezoekt is te kostbaar, om er een gedeelte van te verspillen door de probeermethode van een aankomend onderwijzer. Ik stem
toe, dat de leiding, die het hoofd der school en het toezicht hem geeft
eenigszins een correctief is, deze manier van opleiden echter drukt de
zwakkeren en maakt den voorsprong van de beter aangelegden nog grooter. Immers de laatsten zullen door hun grooteren aanleg in staat zijn die
plaatsen te kiezen, waar ze werken onder toezicht van de beste onderwijzers, de minderbegeerlijke plaatsen overlatend voor de andere collega's.
Deze selectie werkt steeds door. Ons toezicht is weinig „opleidend", meer
„inspecteerend." Hier kunnen we dus niet veel van verwachten. In Amerika
is het toezicht sterk „opleidend". De opzieners zijn oud-onderwijzers,
meestal met speciale universitaire training in „supervision". De „teachers"
zijn hier meest dames, die slechts kort de school dienen. Om eenigszins
een beeld van de jeugdigheid der onderwijzers te geven moge het volgende
dienen. Het aantal onderwijzers bedraagt 600000. Als we ze allen op een
rij plaatsen, laten „aantreden" volgens hun leeftijd, en met de jongste beginnen, dan moeten we er '/, gedeelte passeeren voor we tot de eerste
onderwijzeres komen, die 20 jaar oud is, als we bij de eerste 21-jarige komen hebben we 7, gedeelte gepasseerd. Laten we ze nu aantreden volgens hun dienstjaren en beginnen we met de jongste, dan moeten we er
150.000 ( i, gedeelte) passeeren voor we den eersten onderwijzer met 2
dienstjaren bereiken en 300.000 (de helft) voor we bij den eersten met 4 jaar
ervaring aankomen. Elk jaar zijn er 100.000 onderwijzers noodig. Dit is
wel een van de zwakste plaatsen van het onderwijsstelsel. Een gevolg is,
dat de onderwijzers lang niet zoo zelfstandig zijn als in Holland. Men
klaagt dan ook geweldig over het „fabriekachtige" van de school en heft
als leuze aan : „a mature, permanent and generously prepared teaeher for
every classroom."
Het is alzoo wijs en economisch ieen goede vooropleiding te geven. Het
moet een vakopleiding zijn, gebaseerd op een algemeene ontwikkeling. In
dé Vereenigde Staten is men sterk voor een strenge scheiding van de
twee. Het Middelbaar Onderwijs heeft de algemeene ontwikkeling te geven, de Normalschool is uitsluitend vakschool. Vermengt men beide, dan
komt, zoo is de ervaring hier, de laatste altijd in het gedrang. De korte
tijd, waarin men vroeger den onderwijzer trachtte klaar te maken, liet nách
hier, noch thuis ruimte voor beide. Sommige inrichtingen concentreerden
4
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zich op de algemeene ontwikkeling en gaven een eenigszins gewijzigde
High School-cursus — zoo kon in Holland een H. B. Ster na een paar
maanden studie van opvoedkunde en spraakkunst de lagere acte halen.
Het hoofdacte-examen borduurde al op hetzelfde stramien. Wat schaadt
die hoofdactestudie je werk, als je een klas hebt ! Historisch is het echter
heel goed te begrijpen, algemeene ontwikkeling, academische kennis hadden we noodig. Maar de school vraagt meer!
Onze nieuwe kweekschool bedreigt nu weer het gevaar, dat de beroepsopleiding in het gedrang komt. Als we dit gevaar onder oogen zien
en er krachtig positie tegen nemen, is er een zeker voordeel in een vijfjarigen cursus boven een twee-jarigen. In het eerste geval gaan we eerder
recht op het doel af, het is economischer. Een nadeel is de beroepskeuze
op jeugdiger leeftijd.
Art. 144 .der L. 0.-wet zegt in het eerste lid: „Het onderwijs aan de
Rijkskweekscholen is gedurende de eerste drie leerjaren in hoofdzaak op
de theorie van het onderwijs, in de laatste twee leerjaren in hoofdzaak op
d practijk van het lesgeven gericht." Voor de bijzondere kweekscholen
wordt deze scheiding niet aangegeven, waarschijnlijk enkel verondersteld.
ik acht de forrnuleering niet een gelukkige.
De gedachte de laatste twee jaar uitsluitend een beroepsopleiding te
geven, in de eerste drie jaar de noodzakelijke algemeene ontwikkeling en
academische kennis aan te brengen met enkel een inleiding tot de organisatie, theorie en practijk van het onderwijs, heeft echter mijn volle sympathie. Dat de termen van het wetsartikel mijn verdeeling niet volkomen
dekken, zal bij het bespreken der onderwijsvakken duidelijk worden. Ik
stel me voor, dat de eerste drie jaren een ontwikkeling geven gelijkwaardig
met wat in de vierde en vijfde klas der H. B. S. gegeven wordt plus speciale vaardigheden voor den onderwijzer van belang en op jeugdigen leeftijd, of over eenlangere periode, gemakkelijker te verwerven dan in later
in den specialen beroepscursus ; ik denk daarbij aan muziek, handenarbeid,
handwerken, koken, tuinarbeid, enz. Het volbrengen van dezen drie-jarigen
cursus moet tevens de deur openen tot de Universiteit voor bepaalde
studies.
Is evenwel een tweejarige beroepsopleiding noodig en voldoende? De
meeningen hierover loopen, zoowel in Amerika als in Holland zeer uiteen.
Sommige Normalschools geven reeds een 3-jarigen cursus voor Junior
High School teachers, enkele zijn omgezet in Teachers Colleges met een
4-jarigen cursus. Er is nogal wedijver tusschen de verschillende Staten en
gemeenten. De onderwijzers voor de Senior High School ontvangen een
vierjarike opleiding in colleges. Het verschil tusschen het personeel bij
,
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het Middelbaar Onderwijs werkzaam en dat van het Lager Onderwijs is
niet zoo groot als in Holland. In een democratisch land als Amerika is, met
zijn leuzen „all men are created equal" en „equal opportunity for eacli." is
dat niet te verwonderen. De bevolking der High Schools verschilt in aantal
en in „stand" nogal wat van onze H. B. S.'ers of Gymnasiasten. Alle
scholen zijn kosteloos. In de laatste tien jaar nam het aantal leerlingen van
één tot twee millioen toe. De meerderheid van het volk bezoekt echter nog
steeds enkel de Elementary school (achtjarige leerplicht). Die meerderheid nu heeft „recht" op evengoed getrainde onderwijzers als de minderheid, die de High School en College bezoekt en toch al veel langer onderwijs ontvangt. Altijd volgens de Amerikaansche democratische filosofie,
die verkondigt, dat ieder burger „recht" heeft op de geestelijke goederen
der gemeenschap. Verder meenen sommigen, dat het onderwijs in de
Elementary School, waar de onderwijzer lo. een groot aantal vakken
heeft te onderwijzen; 2o. meer verscheidenheid van aanleg en karakter
onder de leerlingen aantreft (de High-School-leerlingen staan verstandelijk dichter bij elkaar) minstens even moeilijk werk heeft als de Junior
High School onderwijzer, die slechts enkele, en de High School onderwijzer, die maar één vak behoeft te onderwijzen. Wat er van deze theoretische
beschouwingen waar is, de practijk is ook in Amerika nog steeds, dat het
overgaan als onderwijzer van de lagere naar de middelbare school als
een promotie wordt beschouwd en dat de laatste betrekking geldelijk beter
wordt gewaardeerd.
Is er echter reden om de onderwijzeressen voor de lagere klassen een
kortere opleiding te geven? Gezien den aard van het werk, is men het er
vrij algemeen over eens, dat het wel misschien het moeilijkste is van al,
dat het een groote tact, 'een practische opleiding, kinderkénnis en een kennis van de middelen, waarmee het jeugdige kind het voordeeligst zich ontwikkelt; eischt. De reden, waarom een kortere opleiding voor hen ontworpen is, is echter een andere. Men denkt, dat een onderwijzeres, die slechts
een 4 of 5-tal jaren de school dient, niet te duur mag zijn en bovendien dat
die 4 of 5 jaren niet met nog een opleidingsjaar verkort mogen worden..
Het is de vraag of het voordeel van de langere opleiding en het betere
onderwijs gedurende 4 jaar opweegt tegen de meerdere kosten. Verder
of inderdaad door de opleiding te verlengen de diensttijd verkort wordt.
Oogenschijnlijk wèl. 't Is merkwaardig echter, dat in de Vereenigde Staten de cijfers uitwijzen, .dat de verlenging van opleiding gepaard gaat met
een verlenging van den diensttijd.
Voor onze as.. onderwijzeressen is het evenwel financieel voordeeliger
den langeren cursus te kiezen. Ze krijgt de laatste 2 jaar al vast 2 X f 500.
-
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Haar collega met de kortere opleiding ontvangt dat laatste jaar 1600
salaris. De volgende jaren echter steeds 500 minder dan de eerste
onderwijzeres.
Als minimum 'en als voorloopige eisch stelt men hier dan voor de lagere
schoolonderwijzeres de twee-jarige professioneele opleiding. Het probleem is nu, hoe dezen tijd zoo voordeelig mogelijk te besteden.
In Nederland zou het einddiploma bevoegdheid geven tot het onderwijzen in negen leerjaren in alle vakken der onderwijswet, behalve de moderne talen. Oorspronkelijk leiden ook de Normalschools hier op voor
een soortgelijk diploma voor acht leerjaren. In den laatsten tijd ziet men
de tijd- en krachtsverspilling daarvan in en gaat men over tot differentiatie. Allen hebben sommige lessen gemeenschappelijk, terwijl speciale lessen
georganiseerd zijn voor de verschillende groepen. Zoo verkrijgt men een
aparten leergang voor Kindergarten en Primary teachers, opleidend voor
het werk in de kleuterschool en de 2 of 3 laagste klassen der lagere
school. In de praktijk heeft men bovendien leergangen voor speciale vakken, zooals teekenen, muziek, lichamelijke opvoeding, buitengewoon onderwijs. Invoering van een aparten leergang voor de middelklassen 3 of 4
tot 6 of 7 wordt bepleit. Plattelandsonderwijzers —die straks les moeten
geven in één lokaal aan acht klassen tegelijk — vormen een andere groep,
waaraan in sommige inrichtingen een leergang, afwijkend van de vorige,
is samengesteld. Deze specialiseering is mogelijk door het groote aantal
studenten, dat de school bezoekt. Het biedt vele voordeelen. De aanstaande onderwijzer kan al zijn aandacht concentreeren op het werk,
waarvoor hij speciaal geschikt is of bijzondere voorliefde gevoelt. De
kinderpsychologie wijst ons — hoewel niet op scherp onderscheiden, toch
op duidelijk waarneembare en hun eigen typische trekken hebbende ontwikkelingstrappen. Voor een groot gedeelte dient nog uitgemaakt te
worden, welke leerstof en methode voor elk dier trappen past. Te spoediger
zullen we hierin vorderingen maken, als we ze bijzondere aandacht schenken. Sommige onderwijzers beschouwen nog steeds het verwisselen van
het onderwijs in een lagere klas met het werk in een hoogere een promotie. Andere zijn zich heel goed bewust met hoeveel meer pleizier ze
hun werk deden in klasse 3 of 4 dan in 7 of 9, of omgekeerd.
Afgezien hiervan, nooit kan ons werk zijn maximum van volmaaktheid
naderen, zoolang we verandering van werk als promotie beschouwen.
Moge een oudere onderwijzer eens eenige verandering wensohen en uitbreiding van ervaring — goed, 't is niet wijs de bevoegdheid te eng te
maken, maar laat de jongere althans zijn aandacht meer in het bijzonder
bepalen bij een drietal jaren uit de negen. Voor het M. U. L. 0. hebben we
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dan nog te idifferentieeren in een litterairen-cursus en een leergang voor
het onderwijs in de exacte vakken. De M. U. L. 0.-marge kan voor de
nieuwe diploma-bezitters gevoegelijk vervallen. We mogen niet de belangen van de groote massa opofferen aan de belangen van enkelen. Het
is niet wenschelijk de diploma's te beperken tot bepaalde leerjaren, wel
zou ieen aanteekening het voornaamste veld van belangstelling kunnen
melden, het aan de wijsheid der schoolbesturen en onderwijzers overlatend
daarmee overeenkomstig te handelen.
Een practisch bezwaar is echter het geringe aantal leerlingen dat onze
opleidingsscholen bezoeken. In een klas van 20 is een behoorlijke differentiatie te kostbaar. Door samenwerking kan echter dat bezwaar worden
opgeheven. Onze kweekscholen mogen niet te klein zijn. Een examenklas van 40 moet normaal wezen. Liever enkele goede kweekscholen, dan
vele kleine. We moeten heel hooge eischen stellen, ook aan het personeel.
Laten we toonen dat de opleiding voor ons beroep een ernstige zaak is.
Als dus onze overtuiging van de wenschelijkheid der differentiatie en
ons aanpassingsvermogen aan de nieuwe eischen opweegt tegen het gebrek aan samenwerking van onze besturen, en ik wil aannemen dat dit
het geval is, is de volgende organisatie mogelijk. Elke kweekschool kan
een leergang aanbieden voor onderwijzers der 2 of 3 laagste klassen en
voor onderwijzers voor de klassen 3, 4 tot 7. Eén kweekschool uit een
groep biedt tevens cursussen aan voor de beide groepen a.s. M. U. L. 0.
onderwijzers, zoodat alle adspirant M. U. L. 0. onderwijzers van alle
kweekscholen uit de groep hier de laatste twee jaar samenkomen. Eén
kweekschool in het land zou nog bovendien cursussen kunnen organiseeren voor de a.s. onderwijzers bij het buitengewoon onderwijs.
Een argument tegen de differentiatie is, dat de a.s. onderwijzer moeilijk
een keuze zal kunnen doen. Daarvoor dient in het derde jaar een inleidenden
cursus gegeven te worden, die de bijzonderheden van en de eischen voor
het werk duidelijk maakt. De leeraren zullen zeker met hun voorlichting
adspiranten dienen. Een andere tegenwerping is, dat het een groot voordeel is, als elke onderwijzer les kan geven in elke willekeurige klas. Dat
is juist. De vraag is echter, weegt dat voordeel op tegen de noodzakelijke
mindere qualiteit van het werk. Het blijft een feit, dat twee jaar tijd abso
luut onvoldoende is, een onderwijzer behoorlijk voor te bereiden voor het
onderwijzen van elk onderdeel van alle vakken in alle negen leerjaren.
Een bespreking van de onderwijsvakken der cursussen in het volgende
artikel zal deze waarheid, hoop ik, nog klaarder doen uitkomen.
D. FOKKEMA Jr.
New-York, Febr. 1922.

EEN BIJBELLES VOOR HET HOOGSTE
LEERJAAR.
►Ziet : Ik ben met ulieden al de dagen,
tot de voleinding der wereld".
»Die Mij eeren, zal Ik eeren, maar die
Mij versmaden, zullen licht geacht worden".

HANDELINGEN 12 : 1-24.

Een Engel bevrijdt.
Een Engel straft.
Herodes .... Als ik dien naam uitspreek, denken jullie onwillekeurig
aan Herodes de Groote, die evenwel niet groot was, maar erg klein:
denk maar aan den kindermoord te Bethlehem.
Misschien meent een ander, dat ik Herodes Antipas bedoel, den
wreedaard, die Johannes de Dooper heeft laten onthoofden. Welnu —
over geen van beiden wil ik nu vertellen. Er heeft nog een derde van
dezen naam in 't Joodsche land geregeerd n.l. Herodes Agrippa, een
neef van H. Antipas.
Herodes Agrippa is een trotsche man, die zich op allerlei wijze bij
het volk bemind tracht te maken. 0 ! hij wil zoo graag, dat de Joden
hem eeren ! En daarom, wat doet hij ? Hij geeft groote geschenken
aan den Tempel en leeft uiterlijk naar de Mozaïsche wet.
Nog meer wil hij door de Joden geliefd worden en elken dag peinst
hij over de middelen, die hij zal aanwenden, zich nog meer populair
te maken. (D. w. z. bij het volk bemind). Op zekeren dag, daar krijgt
hij een inval : hij zal de Nazareners vervolgen ; de menschen, die zich
noemen naar Jezus van Nazareth.
Wat doet hij? Hij neemt vele volgelingen van:den Heiland gevangen
en laat hèn mishandelen. Hij laat zelfs Jacobus, één der zonen van
Zebedefis, dus broeder van Johannes, in de gevangenis werpen. Maar
't blijft hier niet bij : Jacobus wordt met het zwaard onthoofd . .
Groote ontsteltenis bij de Christenen in Jeruzalem ! Men leefde daar
zoo rustig in den laatsten tijd, nadat Paulus van Tarsen was veranderd van een Christen-vervolger in een Christus-belijder.
Vreeselijk had de gemeente geleden onder de vervolging van Saulus,
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maar sedert Saulus zelf een discipel des Heeren was geworden, was
de storm der vervolging gaan liggen en genoot men rust.
(Hand. 9: 31). Doch ziet, wat gebeurt nu ? De vrede wordt verstoord.
Een nieuwe vervolging onder H. Agrippa: de vrome Apostel Jacobus,
hij sterft onder beulshanden . . .. Schrik slaat de menschen om 't hart
en de Christenen, ze sluiten zich nauwer aaneen in ernstig gebed.
Schrik bij de Christenen — blijdschap bij de Joden.
Ze wrijven zich in de handen en spreken : „Herodes is juist de
koning, dien we moeten hebben ; weldra zal de geheele secte uitgeroeid zijn en geen Christen zal overblijven".
Herodes ziet die blijdschap der Joden en 't is hem een aansporing
om voort te gaan, om nog meer gevangen te nemen.
Dan zal hij geprezen worden, meer en meer . . . .
Dan zal geen einde komen aan de toejuichingen . . . .
Dan wordt hij echt populair . •
Jacobus, kinderen, was de eerste Apostel, die den marteldood stierf
en hij zou de laatste bloedgetuige niet zijn.
Als ik spreek over Jacobus, den eersten martelaar, dan denk ik
onwillekeurig aan al de martelaren, die hun leven gegeven hebben,
omdat ze Jezus liever hadden dan rijkdom of eer, dan voordeel of gunst.
Ze hebben hun leven geofferd voor de zaak des Heeren op brandstapel of sehavot ; ze zijn gepijnigd en gefolterd, omdat ze Christus
beminden boven alles.
Herinner je maar de geschiedenis van den grijzen Polycarpus, bisschop van Smyrna. Toen men, na zijn gevangenneming, met den eisch
tot hem kwam : „Vloek nu Uw Christus!" wat antwoordde hij toen ?
Dit antwoordde de grijze bisschop : „Zes en tachtig jaren heb ik Hem
gediend en nooit heeft Hij mij kwaad gedaan — hoe zou ik mijn
Koning kunnen vloeken, Die mij heeft zalig gemaakt?"
Ik noem den naam Johannes Husz en je ziet in gedachten een brandstapel. Husz vreesde den marteldood niet, omdat hij 't wist : »Jezus is
bij me ; veilig ben ik in Zijn armen ; veilig ben ik aan Zijn hart". Ik
denk ook aan ons eigen land ; ook hier hebben de brandstapels gerookt ; ook hier zijn menschen geweest, die Jezus liever hadden dan
rijkdom en eer, ja liever dan vader en moeder.
1525. Jan de Bakker om 't geloof verbrand. We kennen dat uit ons
Jaartallenboekje, nietwaar I Hij is geweest één der velen, die gestorven
zijn voor de zaak van Christus in Nederland. Moedig is hij gegaan
naar den brandstapel, met dit schoone woord op de lippen : „Dood,
waar is uw prikkel ; hel, waar is uw overwinning?"
.
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Kinderen, ik zou kunnen doorgaan. Ik zou ze kunnen opnoemen,
die geloofshelden uit de Kerkgeschiedenis en uit de Vaderlandsche
historie, maar ik keer terug tot den eersten martelaar Jacobus, die
onthoofd werd op bevel van Herodes Agrippa.
Je weet 't : droefheid bij de Christenen — blijdschap bij de
Joden.
Herodes ziet die blijdschap en hij gaat voort om het den Joden naar
den zin te maken . . . . want, kort voor het Paaschfeest laat hij Petrus
gevangen nemen, plotseling!
Petrus, dat is immers de voornaamste der Nazareners!
Petrus, dat is immers de groote prediker!
Petrus, dat is immers de groote durver!
In 't geheim heeft Herodes zijn soldaten gestuurd om hem gevangen
te nemen. Wat heeft hij gedaan ? Hij heeft niets anders gedaan, dan
van Jezus verteld en in Zijn Naam goede daden verricht ! De soldaten
gaan met hem door de straten van Jeruzalem en komen voor de groote
ijzeren poort der gevangenis. Sleutels knarsen en .... Petrus treedt
binnen, voortgeleid door de soldaten. Nog twee poorten worden gepasseerd en dan komt hij in een cel, een donkere cel met dikke
muren.
De zware deuren worden zorgvuldig gesloten en Petrus?. ... Blijft
hij alleen? Neen, kinderen : twee soldaten blijven bij hem. Met ijzeren
kettingen worden de polsen van hem vastgeklonken aan de polsen der
twee soldaten. Twee krijgsknechten dus bij hem in den kerker. Bovendien een schildwacht bij de deur van de cel en nog één een poort
verder. Samen vier soldaten om den Apostel te bewaken. Geregeld
worden deze vier vervangen door vier andere : in 't geheel zijn zestien
militairen aanwezig. Vier ploegen van vier.
Wel is Petrus goed bewaard ! Bewaard, als een booswicht ! Onmogelijk kan hij ontsnappen.
Na het Paaschfeest zal hij sterven, sterven als Jacobus. En de Joden,
als ze opzien naar de gevangenis met haar sterke poorten, verlangen
naar het Paaschfeest, want ze denken maar aldoor aan de woorden
van hun Koning, Herodes Agrippa: „Na het feest zal de gevangene
gedood worden !"
Machtige Herodes tegenover zwakke gemeente !
Petrus bidt in zijn donkere cel, maar angstig is hij niet. Neen,
want hij denkt aan de belofte van Jezus : „Ik ben altijd met u".
Hij legt zijn hoofd rustig neer op de steenen en slaapt. .
Slaapt met de ketenen aan zijn handen, tusschen twee krijgsknechten.
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Slaapt, ook al komt de dag nader, dat hij sterven moet. Slaapt, al
komt de laatste nacht.
„Hij ligt en slaapt gerust,
Van 's Heeren trouw bewust".
Maar — in één van de huizen in Jeruzalem slaapt men niet: de
vrienden van Petrus waken, bidden, worstelen!
Machtige Herodes tegenover zwakke gemeente !
De Koning heeft soldaten, wapens en ketenen ; de gemeente kan
niets anders doen dan bidden ; maar het gebed is een groote kracht.
Het schenkt moed in gevaren, het geeft een zalige troost in het lijden.
Hoog is de nood : den volgenden dag zal het doodvonnis worden
voltrokken. Evenwel — hoog mag de nood zijn, de redding is nabij-1
Redding? Maar Herodes is toch machtig en de gemeente is toch zwak?
Ja, maar Jezus is machtiger dan Herodes. Jezus is geen aardsch, maar
een hemelsch Koning.
Hem is gegeven alle macht, in hemel en op aarde . .
Alle macht — dus ook de macht over den trotschen Herodes Agrippa.
Eindelijk, de laatste nacht ! Petrus slaapt.... Plotseling daalt een
Engel van omhoog neer in de gevangenis en de glans van den hemelbode verlicht de donkere cel.
De Engel stoot Petrus aan en zegt: „Sta haastelijk op !"
De ketenen vallen af van zijn handen, zonder dat de soldaten het
bemerken. Petrus is heelemaal in de war. Alles moet de lichtende
hemelgestalte hem zeggen ; van stukje tot beetje moet hem worden
aangewezen, wat hij doen moet. Luistert maar:
„Omgord u en bind uw schoenzolen aan".
„Werp uw mantel om en volg mij".
Daar gaat de Engel. Petrus volgt als in een droom.
De eerste schildwacht, de tweede. ... Niets merken ze. Vanzelf
gaat de buitenste poort open. Daar zijn ze in de straten van Jeruzalem, in die welbekende straten, midden in den nacht. Het lijkt voor
den Apostel een droom, een gezicht en ieder oogenblik denkt hij te
zullen ontwaken, om dan te bemerken, dat hij nog in de donkere
gevangenis is.
Eén straat gaat de Engel met den bevrijden gevangene voort. Dan,
plotseling is Petrus alleen.... Daar staat hij ; verbaasd kijkt- hij om
zich heen en komt tot de ontdekking, dat alles geweest is heerlijke,
blijde werkelijkheid, in plaats van een droom.
„Nu weet ik", zoo spreekt hij, „dat God zijn Engel heeft gezonden,
om mij uit de handen van Herodes te verlossen".
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Vrij — dat woord is zoo heerlijk voor kinderen en menschen : vrij
willen we allemaal zijn, heerlijk vrij !
Welnu — Petrus is vrij en voort spoedt hij zich door de duistere
straten, maar, waarheen? .... Wel, naar zijn vrienden. Kijk! daar
schijnt licht !
Nog steeds zijn gemeenteleden te zamen in het huis van Maria, de
moeder van Johannes Markus. Ze bidden, bidden voor Petrus. Ze
vragen God om bewaring, want ze willen den Apostel zoo gaarne
behouden. Terwijl ze God smeeken om uitkomst, daar valt de klopper
op de deur t n hol klinkt de zware klop door het huis. Men beeft ....
Wie kan daar zijn? Wie komt zoo laat hen bezoeken, midden in den
nacht? Hebben de soldaten van Herodes hun schuilplaats gevonden
en zullen ook zij gevangen genomen worden?
Ziedaar bange vragen, die oprijzen in hun harten.
Het dienstmeisje Rhode (wij zouden zeggen Roosje) staat op en
gaat met een bevend hart naar de voordeur.
„Wie is daar?"
„Ik ben het, Petrus !"
„P... ., P. ... Petrus", stamelt het dienstmeisje en in haar blijdschap
vergeet ze de voordeur te openen ; ze snelt naar binnen en als allen
haar vragend aanstaren, roept ze hartstochtelijk uit : „Petrus staat voor
de deur, ja Petrus klopt".
„Petrus?" vragen de vrienden verbaasd.
„Dat kan niet, Rhode, je raast".
„Nee, ik heb zelf zijn stem gehoord, ik weet 't zeker. Hoor maar,
hij klopt nog!"
Petrus klopt door: steeds weer dat bonzende, vreemde geluid in
den stillen nacht. Eindelijk wordt de grendel weggeschoven. Verbaasde
gezichten, hartelijke handdrukken, belangstellende vragen!
Naar binnen gaat hij, de bevrijde gevangene. Hij wenkt met de hand ;
allen moeten zwijgen. Van a tot z vertelt hij, wat er is voorgevallen:
hij verhaalt van de donkere cel, van de soldaten, van den lichtenden
Engel, van de verlossing. Wat een blijdschap, wat een vreugde ! Geen
verzuchtingen worden meer gehoord, geen angstige gebeden stijgen meer
op ; men dankt, dankt voor de verhooring van het gebed. God alleen
geeft men de eer!
Voordat de morgen aanbreekt, vertrekt Petrus: hij reist weg uit
Jeruzalem naar een vreemde plaats, zich veilig voelend, want overal
is Jezus dicht bij hem.
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Wat zullen we nu zeggen? Machtige Herodes en zwakke gemeente?
Neen, machtige gemeente, omdat Jezus het Hoofd er van is, Hij de
Heiland, Die zorgt voor de zijnen, Die ze bewaart en veilig draagt
door de moeiten en gevaren van het leven.
• „Hij kan en wil en zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven".
Een hemelbode heeft dus Petrus bevrijd. Meermalen lezen we in
den Bijbel van Engelen. Wie zijn ze ? Het zijn geesten. God is ook
een Geest, is overal tegenwoordig en we kunnen Hem altijd naderen.
We zingen 't immers wel eens met mekaar:
.

Op bergen en in dalen
En overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
Of zitten, daar is God!
Zoo is 't met de Engelen niet. Wel zijn ze geesten, maar soms me
een lichaam en ze kunnen maar op één plaats tegelijk zijn, terwij_
God overal is. Ze staan, kinderen, in dienst van den Almachtige en
zijn uitvoerders van Zijn bevelen.
In Hebr. 1 : 14 lezen we : „'t Zijn gedienstige geesten, uitgezonden
om dergenen wil, die de zaligheid zullen beërven".
Als wij bidden „'t Onze Vader", dat volmaakte gebed van Christus,
dan komt daarin ook voor de bede:
„Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzoo ook op de aarde".
Welnu, wie volbrengen dien wil? Dat doen de Engelen: ze zijn gehoorzaam en voeren uit, wat God wil, in den hemel, maar ook opde aarde. 't Zijn krachtige helden, die de stem Zijns Woords gehoor-zamen (Ps. 103: 20). Ze worden uitgezonden öf voor bevrijding en=
hulp, áf tot een oordeel. 't Zijn soms brengers van goede tijdingen,
soms uitvoerders van Gods straffen.
Petrus werd door een Engel bevrijd. Elia onder den jeneverboom,
hij werd aangeroerd door een • Engel, die tot hem zeide : „Sta op,
en eet".
Daniël in den leeuwenkuil ondervond geen last van de leeuwen,
omdat hun muil werd toegesloten door een Engel. Paulus werd meer-malen door een Engel versterkt, als de moed hem dreigde te ontzinken..
.
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In Efrata's velden zong een menigte hemelingen dat roerend-schoone
lied : „Eere zij God".
In 't algemeen kunnen we zeggen:
„Des Heeren Engel schaart
Een onverwinbre hemelwacht
Rondom hem, die Gods wil betracht,
Dus is hij wel bewaard". Ps. 34 : 4a.
Maar ook tot een oordeel worden de hemelboden afgezonden en dan
denk ik aan de cherubim, die den toegang bewaakten naar den hof
van Eden, zoodat Adam en Eva niet weer konden Jterugkeeren in het
Paradijs. Ik herinner aan de twee Engelen, die te Sodom kwamen om
't oordeel over die zondige stad te voltrekken.
Ik denk aan den verderfsengel in Egypte, die alle eerstgeborenen
sloeg, van de menschen af tot de beesten toe. Mijn gedachten gaan
ook terug naar Herodes Agrippa, want kinderen, luistert hoe 't met
dezen trotschen vorst is gegaan.
Niet lang na 't gebeurde met Petrus, wordt te Caesarea Palestinae
aan de kust door Herodes Agrippa een groot feest gehouden in een
open schouwburg. De koning zit op zijn troon en is prachtig gekleed,
want een koninklijke mantel met zilver doorweven hangt om zijn
schouders. En als de zon er op schijnt, dan glinstert en schittert alles,
zoodat de toeschouwers met ontzag worden vervuld.
Herodes voelt zich trotsch ; hij denkt aan zijn macht; aan zijn grootheid, aan de toejuichingen van het volk. Wat een menschen zijn aanwezig! En onder die menschenmassa zijn ook aanwezig gezanten uit
Fenicië, het land van de steden Tyrus en Sidon. Wat ze willen?
Herodes wilde tegen hun land, tegen Fenicië strijden ; hij wilde zijn
gebied door oorlog vergrooten en nu komen de gezanten hier om den
koning te vragen : „Och koning, vecht a.u.b. niet tegen ons, wij willen
zoo graag vrede, vrede !" Herodes heeft toegezegd, dat hij geen oorlog
zal voeren en zie, daar gaat hij zitten op den troon met zijn blinkend
kleed. Hij zal een toespraak houden tot het volk, dat is samengestroomd
in den schouwburg; een toespraak tot de gezanten uit Fenicië, die
om vrede gevraagd hebben.
Hoort daar begint hij. Ieder luistert met aandacht. Schoone woorden spreekt de koning. Eindelijk 't laatste woord : Herodes heeft uitgesproken. Maar — als de koning zwijgt, barst het volk uit in jubelkreten en 't wordt één machtig juichen, dat aanzwelt al luider en luider
en eindelijk, hoort! daar klinkt een juichtoon op uit de geheele massa:
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„Dit is de stem van God en niet van een mensch ! Dit is de stem
van God en niet van een mensch !"
„Een stem van God !" 0! de trotsche koning, wat geniet hij van
die loftuitingen ; wat klinkt die roep hem lieflijk in de ooren. Hij wordt
genoemd een god: zód is hij nog nooit geprezen. Een god... die woorden, ze klinken als muziek in zijn ooren . . . . In plaats dat hij opstaa
en roept: „Menschen, houdt je stil, ik ben niet een god, en al heb ik
schoone woorden gesproken, ik ben maar een schepsel als jullie", in
plaats, dat de koning zijn ooren toestopt — wordt hij nog hoogmoediger, nog trotscher dan ooit. .
Wat zou Petrus in zoo'n geval gedaan hebben? Om een antwoord
op deze vraag te geven, gaan we in onze gedachten maar even terug
naar de geschiedenis van Cornelius.
Als Petrus binnenkomt in het huis van den Romeinschen hoofdman,
die ook te Caesarea aan de kust gewoond heeft, dan valt deze voor
den Apostel neer om te aanbidden, maar dan richt Petrus hem op
met deze woorden:
„Sta op, want ik ben ook zelf een mensch".
Koning Herodes handelt niet als Petrus.
Hij zegt niet: „Zwijgt". Hij wil wel graag die juichende massa
toeroepen : „Menschen, roept nog wat luider!"
Maar toen — toen gebeurde daar iets . . . . Terwijl de koning daar
in al zijn verwaandheid op den troon zit, komt een Engel Gods,
onzichtbaar en slaat hem met een vreeselijke ziekte. Eventjes later
wordt hij door ingewandspijnen getroffen. Een ontzettende ziekte tast
hem aan ; hij is ten prooi aan de grootste smarten .... 't Einde is
een afschuwelijk lijden : hij wordt van de wormen gegeten . . .. Vijf
dagen na 't schouwburgfeest is Herodes Agrippa een lijk .. . . ; daar
ligt de trotsche dwingeland, die door een Engel, op bevel des Heeren
werd gestraft, „omdat hij Gode de eer niet gaf" (vs 23.)
Wat zullen we nu zeggen ? Machtige Herodes?
Neen, we zullen zeggen : „Arme, beklagenswaardige koning".
Eén is machtig en dat is God. De menschen, ze meenen vaak, dat ze
veel kunnen, maar buiten God kunnen ze o! zoo weinig, kunnen ze niets....
De gevangenis van Herodes, waarin Petrus werd bewaard, is in
puin gevallen. De macht van dezen koning is vergaan, maar God is
gebleven en regeert nog .
Een Engel tot bevrijding uitgezonden : denk aan Petrus.
Een Engel tot bestraffing uitgestuurd : denk aan H. Agrippa.
Petrus heeft na dien heerlijken nacht, toen hij bevrijd werd, Jeru-
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zalem verlaten en is gegaan naar een andere plaats, om van Jezus
zijn Koning te vertellen, Wiens Macht nog niet is vergaan .
Weinig menschen denken tegenwoordig aan den koning, waarover
ik verteld heb, maar velen denken nu nog aan den trouwen dienstknecht des Heeren, omdat ieder de brieven van Petrus kan lezen in
den Bijbel (1 en II P.). In die brieven vindt elk, wat hij noodig heeft
voor zijn hart, want de woorden daarin zijn vol kracht en waarheid.
Met één van de woorden uit den eersten Petrusbrief wil ik mijn
vertelling besluiten.
„De oogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en Zijn ooren
zijn tot hun gebed ; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen,
die kwaad doen". (1 Petr. 3: 12).
Sneek, Maart 1922.
W. NAUTA.

TUDSCHRIFTENSCHOUW.
Vervolg: Zeitschrift fiir angewandte Psychologie Bands 19.
Hellmuth Bogen: Zur Entwicklung der grammatisch logische Funktionen:
Enkele der resultaten:
1. Aan bepaalde kategorieën van gedachtenverbinding komt een bepaalde graad van psychologiese gemakkelikheid toe. De grammaties logiese
funksies van kausale, temporale en kopulatieve aard blijken gemakkeliker
dan die van het kontrast en de trappen van vergelijking.
2. Dat het onderschikkend verband zwaarder zou zijn dan nevenschikkend, viel niet vast te stellen, voor zoover het om de verbinding door voegwoorden gaat.
3. De meisjes zijn tot hun 14de jaar de meerdere van de jongens in het
door een adekwate woorduitdrukking tot uiting brengen van de logiese
betrekking tussen zinnen en zinsdelen. Na het 14de levensjaar kwam de
omgekeerde verhouding te voorschijn.
8. De keuze van het met de logiese inhoud overeenkomende woord
wordt in zeer sterke mate bepaald door de invloed van de veelvuldigheid
van het gebruik op de taalontwikkeling. In het verloop der ontwikkeling
valt met het ouder worden een sterker te voorschijntredende tendens om
in het spraakgebruik zeldzamer voorkomende, maar logies juister woorden
te gebruiken, op te merken.
18. Met het oog op de pedagogiese praktijk, moet opgemerkt worden s
dat slechts een behandeling der voegwoorden in hun funksie als zoodanig
vruchtdragend zijn kan voor het logies juist gebruik der taal.
Robert Werner Schutte :Die Berufseignung des Damenfriseurs.
A. Busch. Mier die Ausfallserscheinungen nach Sehhirnverletzungen und
einige Vorrichtungen zur Printing der optischen Orientierung und der Arbeitsanpassung.
Helene Frank. Ueber Funktionsprinungen bei Gehirnverletzten:
Bij bijna alle opgaven kwam uit, dat de aan de linkerhelft verwonde groepen zwaarder in hun prestatievermogen geschaad waren, dan de overeenkomstige rechts verwonden.
Ph. Kohnstamm. Ueber die Messung der Intensiteiten und die Eichung von
Tests.
Tests zullen het bij de beoordeeling van personen nooit tot alleenheer-
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schappij kunnen brengen ; daarvoor zijn de vooronderstellingen waarop zij
rusten te talrijk en verschilt de waardebepaling der deelresultaten te veel.
Het element van het aanvoelen, van het begrijpen der persoonlikheid is niet
te ontberen.
Zuiver wetenschappelik is de metode der psychologiese profielen, zooals Rosselimo en Claparede ze ontwikkeld hebben de enig mogelike. Deze
metode houdt er streng aan vast, dat de verschillende deelkomponenten
onderling onmeetbaar zijn ; zij beproeft in prinsiepe niet een meer dimensionale menigvuldigheid in een eendimensionale opvolgingsrij af te beelden.
De praktijk vraagt echter juist om een schaal ter onderlinge vergelijking. De puntenschaal zooals die door Yerkes aangeboden wordt, voldoet
het best aan de eisen der praktijk zonder de teorie uit het oog te verliezen.
Zulk een schaal kan een zeer nauwkeurige indeling mogelik maken, verhindert echter, dat men de willekeurigheden dezer indeling overziet. le
blijft men zich bewust, dat de verschillende prestaties ook wel anders gewaardeerd kunnen worden, 2e. omdat ze slechts in verbinOing met spesiale
vastgestelde normaalijkingen te gebruiken is. Men moet er zich dus voortdurend rekenschap van geven, of de onderzochte groep, met die waaraan
de test geijkt is, voldoende homogeen is. Ten 3e. behoeft men de uitkomst
van een onderzoek met zulk een schaal niet in een getal samen te vatten.
Het onderzoek kan, als de schaal goed is ingericht, voldoende materiaal
opleveren voor een psychogram der bovengenoemde soort. Het meest in
overeenstemming met de eisen der praktijk, daardoor het verst verwijderd
van de teoreties te eisen gekompliseerdheid van het resultaat, schijnt schrijver de staffelschalen van Binet-Simon. Deze schalen hebben het grote gevaar, dat zij de mogelikheid van een intelligentiemeting in absoluten maat,
zonder bepaalde doeleinden in aanmerking te nemen en zelfs door een enkel
getal, voorspiegelen. Dit is even onmogelik, en wel om dezelfde reden, als
het onmogelik is het gezamenlik elektromagneties, opties en termies gedrag
van een triklinies kristal door een enkel getal uit te drukken.
,

Dr. phil. Hermann Wilhelm : Beitrage zur Begabungspsychologie aul
Grund des Lehrerurteils.
Uit de samenvatting der voornaamste gegevens.
I. Algemene resultaten.
1. Aan de eisen der volksschool wordt in doorsnee door 28% der kinderen niet voldaan, terwijl slechts 9% meer presteren als geelst
wordt. De eisen der tegenwoordige volksschool komen met het gemiddelde prestatievermogen der leerlingen niet overeen.
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2. Dat, wat' de onderwijzer middelmatig begaafd noemt, komt
niet overeen met de in getallen uitgedrukte gemiddelde begaafdheid
der kinderen. Er zijn meer gering- dan hoogbegaafde kinderen. In de
gezamen.lik onderzochte volksscholen waren ongeveer:
Kinderen met zeer hoge begaafdheid 2%
goede
20%
gemiddelde
48%
geringe
22%
„ zeer zwakke
8%
4. Sterk van elkaar afwijkende prestaties in de bi ezondere vakken doen
zich bij 7 tot 7/2% der leerlingen voor.
5. Grote verschillen tussen prestatie en begaafdheid komen bij ongeveer
7% der leerlingen voor ; meestal zijn daarbij de prestaties slechter
dan de begaafdheid.
II. Differentieëele gegevens.
1. In de onder- en middelklassen der volksschool zijn de meisjes meer
begaafd dan de jongens. Nog meer overtreffen zij de jongens in hun
prestaties, want ze zijn ijveriger en hebben nog andere voor het
schoolwerk gunstige eigenschappen in hun voordeel. In de bovenklassen overtreffen de jongens de meisjes in begaafdheid en prestatie;
als een der oorzaken staat vast dat de puberteitsintrede het prestatievermogen der meisjes vermindert.
III. Het oordeel der onderwijzers.
1. be onderwijzer gaat bij z'n oordeel over de leerlingen van hun prestaties uit, weet deze echter door andere waarnemingen en overwegingen van de begaafdheid te scheiden. Het verzamelde materiaal
toont aan, dat de onderwijzer met voldoende zekerheid over de begaafdheid der leerlingen kan 00rdeelen. Een nauwkeurige analyse
van het onderwijzersoordeel moet voorbehouden worden.
2. De onderwijzer verstaat onder begaafdheid niet een zuiver aangeboren aanleg, maar een ontwikkeld algemeen geestelik prestatievermogen, waarin zich het aangeborene en verworvene dooreen
mengen.
4. De onderwijzeressen oordelen een beetje strenger als de onderwijzers. (Dit geldt — daar onderwijzeressen hoofdzakelik aan meisjes
les geven — voor beoordelingen door onderwijzers en onderwijzeressen over meisjes).
,,
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INGEZONDEN.
CONGRES VOOR ZEDELIJKE OPVOEDING.
Van 28 Juli tot 1 Aug. 1922 zal te Genève het „Derde Internationale
Congres voor zedelijke opvoeding" gehouden worden. Doel van dit
Congres is aldus omschreven: „Te arbeiden aan een waarlijk zedelijke
opvoeding door de samenwerking van mannen en vrouwen van alle
ras, alle naties en van elk geloof". Het algemeene program er van
luidt : „Het Congres vertegenwoordigt niet de meening van een bepaalde
Vereeniging of van een bepaalde partij ; het wenscht aan allen, die
belangstellen in de zedelijke opvoeding gelegenheid te geven hunne
meening uit te spreken en met anderen van gedachten te wisselen,
afgezien van alle verschil op godsdienstig, wijsgeerig of nationaliteitsgebied of van eenige bijzondere zienswijze".
Niet veel woorden zullen noodig zijn om de groote en vèrstrekkende
beteekenis van dit Congres aan te toonen vooral in dezen tijd. Sedert
het le en het 2e Congres, resp. in 1908 in Londen en in 1912 te
's-Gravenhage gehouden, brak de wereldoorlog uit, die in 1916 het
3e voorgenomen Congres onmogelijk maakte. De oorlog is thans geëindigd — maar is de vrede gekomen? Niet minder dan gedurende den
oorlog staan de volkeren ook nu nog in wrevel en haat tegenover
elkander. De moreele ontwrichting der maatschappij, die hiervan het
gevolg dreigt te worden, zal in haar uitkomsten veel vreeselijker zijn
dan de economische chaos, waarop men zich thans blind staart.
Hoe deze moreele ontwrichting in haren voortgang te stuiten? In
de eerste plaats door het opkomend geslacht, aan hetwelk de toekomst
behoort, buiten dezen wrevel en haat om, in de zuivere beginselen
van saamhoorigheid en naastenliefde op te voeden, zonder de nationaliteitsgedachte op den voorgrond te plaatsen. Hiertoe den weg te banen,
is het grootsche doel van het a.s. 3e Congres te Genève.
Dat het de uitvoerende Internationale Commissie met het najagen
van dit doel heilige ernst is, blijkt niet slechts uit het feit, dat aan
de voorbereiding van dit Congres alle naties eendrachtelijk samenwerken door hare vertegenwoordiging in deze Commissie, maar eveneens daaruit, dat toen de beroemde Duitsche paedagoog Prof. Fr. W.
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Foerster haar door den dood als lid ontviel, van uit Engeland en
Frankrijk het voorstel uitgegaan is, om tot huldiging van zijn nagedachtenis, zijn zoon Prof. Foerster uit Berlijn uit te noodigen om de
plaats van zijn vader in te nemen. Dit is inderdaad geschied, en
Prof. Foerster Jr. heeft deze uitnoodiging aanvaard.
Ten einde ter bereiking van het doel aan het a.s. Congres een practisch resultaat te waarborgen, heeft het uitvoerend Comité gemeend
slechts twee punten tot onderzoek en bespreking op het programma
te moeten plaatsen, t.w. 1 e. De beteekenis van het geschiedenisonderwijs voor de zedelijke opvoeding tot kweeking van een internationalen geest; 2e. De beteekenis van het solidariteitsgevoel voor
de zedelijke opvoeding".
Vooral die paedagogen, die zich bewust zijn dat slechts de Christelijke godsdienst het vaste fundament is voor een waarlijk zedelijke
opvoeding, zullen zich geroepen moeten achten naar Genève te gaan
om hiervan een sprekend getuigenis af te leggen)) Slechts op deze
wijze zal voorkomen kunnen worden, dat in de behandeling van het
gewichtige internationale vraagstuk der zedelijke opvoeding op dit
Congres het laatste woord aan de theorieën van het ongeloof of van
de godsdienstig kleurlooze algemeene humaniteitsgedachte gelaten zal
worden. Dit korte woord tot aankondiging van het 3e Congres voor
zedelijke opvoeding te Genève beoogt niets anders dan een krachtige
opwekking en oproeping voor deze paedagogen te zijn : „Komt te
Genève en laat er uwe stem hooren !"
De Secretaris van het nationaal Comité in Nederland, Mr. J. S.
Korteweg, Prinsevinkenpark 17 te 's-Gravenhage, is bereid alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Namens het Nationaal Comité :
E. A. KEUCHENIUS.
1) Noot van de Redactie. Bij het vorige Congres voor zedelijke opvoeding is
er van te voren samenwerking gezocht met de Vereeniging van Chr. Onderwijzers.
Prof. Bavinck heeft toen onzerzijds een sprekend getuigenis op dit congres doen
hooren. Thans heeft zoodanige samenwerking niet plaats gehad. Evenmin is
overleg gepleegd met de Vereeniging voor Christelijke Paedagogiek. Daar ook
het programma van dit Congres ons onbekend is, mag uit het plaatsen van
bovenstaand „Ingezonden" niet worden afgeleid, dat de Redactie aan haar lezers.
het bezoeken van bovenstaand Congres aanbeveelt.

BERICHTEN UIT DE VEREENIGING.
Hartelijk dank aan alle leden, die f 1.20 op mijn giro-nummer hebben gestort voor de contributie Januari—Mei 1922.
Verzoeke vriendelijk mij nu niet meer geld daarvoor te zenden,
aangezien deze maand de quitanties in zee gaan.
Wilt u medewerken om z-605 mogelijk bij eerste aanbieding te voldoen?
Tot ons groot leedwezen berichtte onze Vice-Voorzitter, de heer P.
Oosterlee, dat hij zich genoodzaakt zag om redenen van gezondheid,
als bestuurslid onzer Vereeniging te bedanken. Dat is voor onze vereeniging een zware slag, dien wij niet licht te boven zullen komen.
Toch kunnen wij niet anders dan dit besluit billijken en spreken
den wensch uit, dat door rust spoedig weer herstel intrede en zoo
onder Gods zegen de heer Oosterlee nog langen tijd voor ons Chr.
onderwijs moge arbeiden.
Wij weten dat dit de wensch is van al onze leden en zeggen namens
hen onzen oud-vice-voorzitter hartelijk dank voor al den arbeid in 't
belang onzer Vereeniging verricht.
In dank ontvangen van Mej. E. te Utrecht f 5.— voor het tekort.
In totaal f 40.—.
Dat schiet dus nog weinig op.
Enkele leden zonden nog f 1.20 contributie Jan.—Mei in ; daar de
quitanties in zee zijn verzoeken wij hun deze met achterschrift : „Reeds
betaald" aan den Uitgever te retourneeren.
De Algemeene Vergadering zal gehouden worden op 27 October te
Amsterdam, bij gelegenheid van den vacantie-cursus in de Paedagogiek.
Deze stellen wij ons voor te houden van 26-28 October. Men
dringe er nu reeds op aan, dat die drie dagen als herfst-vacantie op
den rooster komen, desnoods door iets van de zomer-vacantie af te
knippen.
• De volgende maand hopen wij nadere bizonderheden te geven.

P.S. Nu 't Boekjaar 1 Mei begonnen is, kan men alleen bedanken voor het volgend jaar 1923/24.
R. DIJKSTRA, Secr.-Penningm.
De Krim, 9 Juni 1922.

IN „DE SCHOOL" IS EEN „NOODZAKELIJK"
KWAAD*).
Inleiding.
Thuis ! Huis en Haard ! met Vader en Moeder oneindig mij waard!
Beelden uit mijn kinderjaren, uit mijn jeugd zoo vrij en blij!
Trekken somtijds kalm en rustig langs mijn peinzend oog voorbij;
'k Denk nog dikwijls aan die dagen, vol geluk en stillen vreê,
Hoe verheugd ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee!
Mijn verbeelding ziet de bloemen voor ons lage venster staan
En het strand, waar ik schelpen gaarde, glanzen bij het licht der maan;
'k Hoor mijn moeder zachtjes bidden, als ze mij in 't bedje lei,
En ik voelde 's Heeren zegen in ons hutje bij de zee!
Geef, Heer ! aan mijn moeder, uw zegen op aard,
Laat vreugd haar beleven en smart haar gespaard;
Mijn 'eerbied en ijver laat haar die gewijd,
Die daaglijks mijn schreden zoo liefderijk geleidt!
Nou, wees maar zoet ! Je zult reis zien, hoe gauw het 12 uur is — en
dan kom ik je halen, hoor Lieverd!
Zoo sprak de moeder, die haar 6-jarigen Jan naar school bracht.
De school kwam in 't gezicht met 'n meester, die aan de deur stond.
Jan keek goed, zoo goed, als bij aanschouwingsonderwijs maar wenschelijk kon zijn.
Moeder, mag je der weer uit, als je der in bent, .en, doen ze je niks? —
0, mijn schat, je moet blijven, totdat de meester je Iaat gaan — én pas
op, dat je niet van je plaats komt ; je bent daar niet thuis, dat kan, dat
mag daar niet ; je moet daar stil zitten en luisteren, dan wordt je knap en
groot!
Bij wie(n) kom ik, Moe? Ja, kind, dat moet je maar eens zien, daar weet
Moeder niets van.
*) Gelezen in de Provinciale Vergadering van Christelijke Onderwijzers in ZuidHolland op Zaterdag 29 April, 1922 in Tivoli, Rotterdam.
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Kom ik bij dien meester, daar aan de deur?
Ik geloof van ja, of van neen: ik weet er niets van.
Mag je met de andere kinderen spelen, Moe? — Neen, Jan, je mag niet
eens praten, — je moet doodstil zijn, luisteren, en, antwoorden, als de
meester, wat vraagt.
— Welke meester, Moe ! — Ja, kind, dat weet ik niet ; dat wist ik ook
niet, toen ik voor het eerst naar school ging — en mijn Moeder wist het
46k niet. Dat weet niemand : dat is een surprise ! — Van den Sinterklaas,
Moe?
Neen, van de school!
Nou, Lieverd, tot 12 uur — ga nou, 't is tot je welzijn, ga, mijn kind ! -en de moeder vertrouwt — neen, geeft haar kind af.... aan den meneer
aan de deur, een jong mensch, dat een heel mooiexamen gedaan heeft.
Hij neemt Jan in ontvangst zooals de bediende van Van Gend en Loos
een pakje aanneemt — opent even een deur, die in een groote kamer
voert — en — op Jan wijzende, roept hij : „van Peursum, hier is een
nieuwe!"
De onderwijzer weer gauw aan de deur. — „Zoo Joggie, hoe heet je?,
vraagt van Peursum.
Jan,.... klinkt het benauwd. —
Kun je niet met twee woorden spreken?
Jan kreunt. —
Hoe heet je nog meer?
„,Lieverd," waagt Jan.
A gh! Neen maar, die is goed!" „Hij heet Lieverd!"
„Zeg, Blok, die is voor jou, hij heet Lieverd! Zoo krijg je er 80 vandaag ! 80 Lieverds!"
Daarop klinkt het : „inschuiven!" en eer Jan het weet, heeft hij .eene
plaats bij meester Blok.
Als .er weer inschuiven geroepen wordt, zit Jan tusschen twee vreemde
jongens, de een doodstil, de ander met een spoorwagentje's wieltje. —
Wem , doordien het spoorwagentje's wieltje onvoldoende aan de opmerkzaamheid van Mr. Blok onttrokken wordt, neemt de meester het af!
en Jan, die een mooie koperen soldatenknoop in den zak heeft, beeft voor
het lot van zijn knoop.
Zoo'n meester is net een haai — daar is geen vorentje tegen op gewassen.
Hierrr geen spoortrreinen, hoor je, hierrr alleen Wren!
Jullie zegt na, wat ik je vóór zeg — maar niet voor je beurt hoor ; ik
zal je wel waarschuwen met den stok, op de tafel:
,,

.

,
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Opletten hoor !
Hoe — ra -- het -- school — uur — is — ge — sla — gen ! Waar —
naar — elk — kind — om — 't — zeerst — verlangt!
Ik zal 't je nog reis voor; nog ééns 1
Nou jullie
zeggen: want er moet nog meer gedaan worden!
(Allo tik, tik, tik). Hoenaar het sch
Ik geloof zoo waar, dat jullie der wat van maakt!
Dan maar één voor één!
Jan! hoe heet j' ook weer?
.... Kom 's hier!
Meer dood dan levend verschijnt de zes-jarige „Lieverd" op het
podium!
Nou jij alleen, opzeggen, en hard op ! Daar komt:
Hoe — naar het — school — uur — is — ge — sla — gen,
Waar — naar — elk — kind — doet — zeer — en — bangt!
Tableau!
Ik zal je keren luisteren, hoor je! Tot 5 uur schoolblijven!
Even 4 uur komt de Bovenmeester — en inspecteert de schoolblijvers;
Waarvoor moet die jongen schoolblijven?
De kweekeling zegt : Die jongen let niet op — en dan zegt hij zijn versje
zoo gek op: Hoera = hoenaar, „van zeer verlangen", maakt hij „zeer
doen" en „bang zijn".
De Bovenmeester kijkt beurtelings kweekeling en schoolkind wantrouwend en wanhopig aan. Dan schudt hij het hoqfd — en stuurt het kind
naar huis! —
Geloofde die Bovenmeester aan een school, waarnaar elk kind om 't
zeerst verlangt?
De worsteling, die nu aanvangt, mag ik U sparen!
Maar Ij werd ze niet gespaard, arme Jan !
Zeker, de school is een kostelijk ding! Dáár zijn mannen en vrouwen en
jongens met door den Staat geijkte kundigheden; meermalen vol liefde,
soms met eerbiedwekkende toewijding; ja, er zijn er, die, biddende, verstand van hun vak gekregen hebben!
Maar, tegen dat : „Hoera! „Het schooluur heeft geslagen, waarnaar elk
kind om 't zeerst verlangt!" — heb ik niet de meeste bescheidenheid de
volgende bedenkingen:
(Als ik hier verder ga spreken over een school, dan bedoel ik niet zoo'n
klein ding met 'n 20 kinderen — neen, dan bedoel ik een heuschelijke
school, een „paedagogische" jammergestalte met 600 en meer kinderen).
. ,
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Welnu, de Schepper heeft in de wisselwerking der opvoeding de ouders
en het kind beoogd.
Niet — nooit en nergens de school.
De school is een menschelijke inzetting, en wel zulk een menschelijke,
die dadelijk in strijd is met de goddelijke instelling.
Dan wordt de „inzetting" een uit zijn verband wringen — een uit zijn
voegen lichten — eene verstoring — eene verbreking.
De school verstoort den gang en den aard der opvoeding in het huisgezin.
In de School is een kwaad. De School geeft een allemans-opvoeding in
de plaats van eene opvoeding in ééne hand .en uit één hart, eene opvoeding, die wij de ouderlijke noemen, ieene opvoeding, zooals de Fleer die
gewild heeft.
In De School is een kwaad. De School is een maatschappelijk instituut
met mèèr dan 1000 jaren dienst. In dien tijd heeft het leven haar á facettes
geslepen. En wat zien wij:
In de zon der autoriteiten glinstert zij naar buiten als een brillant ; maar
naar binnen vertoont zij de doodsbeenderen der blijde jeugd.
Zong Van Alphen nog : „mijn leeren is spelen", Fre•bel keerde het om:
,,mijn spelen is leeren!"; totdat vrouwe Bilderdijk zong : „Straks zal men
U door strenge meesters leeren!"
Voor de jeugd heeft de school naar buiten furore; naar binnen fiasco
gemaakt.
In De School is een reusachtige fout met een kolossaal succès!
De school is valsch.
In de school is een kwaad! Alle scholen zijn inzettingen van Karels de
Grooten.
Deze Karels hebben er behoefte aan, de wereld naar hunne hand te
zetten.
Daarvoor is macht noodig: legermacht, geldmacht, persmacht en
schoolmacht.
Wie de kinderen heeft, die heeft de toekomst!
Grijpt ze dan levend ! — en Gij, school maak van die kinderen, wat wij,
die de regeermacht hebben, er van wenschen.
Wie de meeste kinderen grijpt, die heeft en houdt ook straks de macht!
Onder Karel den Grooten moesten scholen dienen, om de kinderen te
onttrekken aan de ouders, die zóó sterk onder dan invloed der heidensohe priesters stonden, dat Karel de Groote, ofschoon hij er op eenmaal
10.000 ter slachtbank voerde, door de school eenmaal een bevolking hoopte
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te krijgen, die even dienstvaardig onder zijne priesters zou staan, als
de toenmalige onder de heidensche.
Zoo deed de school van 800 jaar ná Christus hare intrede in de maatschappij, als een politiek instrument, dat hout moest snijden voor de
heerschende kerk en staat.
Met grof geweld werden school en Evangelie hier ingezeet, terwijl het
Lam Gods voor de kinderen in de school, een brieschende leeuw voor Vader en Moeder buiten de school was.
't Is waar, dat nietttemin de werking van het Christendom de alleszegenende bleek — maar de rol, die de overheidsschool daarbij speelde,
was eene invalsche.
In De School was een kwaad, al leerde zij ook lezen en schrijven aan
kinderen, wier ouders deze vaardigheden vreemde dingen waren.
Toen deze school na enkele wisselingen haar 1000-jarig bestaan kon
vieren, onderging zij (in 1806) eene gewelddadige operatie — en wel met
het doel haar in staat te stellen op hare beurt eene geweldige operatie te,.
verrichten.
Een dominée, die tot de patriotten behoorde en de Utrechtsche Hoogeschool verlaten had, omdat zij „niet liberaal genoeg was", een dominée
in den geest van Jan Nieuwenhuizen's „Tot nut van het Algemeen", dominée Van den Ende, die eene bloedspuwing had gehad, en, aan borsttering
leed, • Ds. v. d. Ende heeft deze operatie met zijn ongelukkig lichaam verricht.
De vervelende rechtzinnige en prinsgezinde bevolking werd in hare
kinderen geliberaliseerd tot Bataafsche republikeinen met een Evangelie
tot nut van het Algemeen. Het heette, dat de toenmalige school „de domme dweepzucht de wapenen in handen had gelaten, om het volksgeluk te
bestrijden."
Weer was de school een politiek kerkelijk instrument!
Wel woei de wind uit een anderen hoek, maar:
,

Tout ca change, tout ca reste la même chose!
Weer was in de school een kwaad.
Een verzwarende omstandigheid was, dat de Hollandsche natie aan de
School vastgehecht werd, toen zij onder het Fransche juk gebukt ging.
De deugnieten zelden, dat de Natie aan die School gehecht was — maar
die School was aan de Natie vastgehecht. Juist, toen de Joden het burgerrecht kregen hier te lande, leed het Christen-ouderrecht schade.
De voorstelling, die 1806 van de onderwijzing door en in de school gaf,
was deze : dat de verlichting èn beschaving èn veredeling aan de kinderen
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der zuchtende en der rechtzinnige vader en moeders een tijdperk van
ongekend geluk zou openen.
Nederland ging een tweede, gouden eeuw in ; thans een verlichte, niet
een gouden eeuw der dompers, zooals de eerste gouden eeuw, neen, neen,
een extra electrisch verlichte gouden schooleeuw zou het worden : de negentiende en twintigste eeuw.
De school werd onder 't Fransche juk aanvaard, als een verdachte weldaad! En zij was een met reden verdachte weldaad.
In De School was een kwaad. Wel was er weder, als onder Karel den
Grooten eene verzachtende omstandigheid:
Geen vader of moeder kon en kan in 6 jaren tijds zooveel van art. 2 der
Wet in een kind instoppen, als een school zulks vermag.
Al hebben vader en moeder eene bedenking tegen den geest, tegen den
inhoud, tegen het doel der school en tegen hare methode — vivisectie op
hunne kinderen —, zij moeten zich toch over den gelukkigen toestand
verheugen, waarin hun kind verkeert, als op 12 à 13-jarigen leeftijd, het
gansche art. 2 er in zit.
Zoo'n kind gold en geldt, als de miniatuur van een mensch met eene
hoofdakte ! De spraakmakende gemeente beloofde aan zulk een kind c.rie
mooie positie.
Inmiddels vertoonde de school zich als eene apotheek.
Eene blanke, fijne, doorzichtige huid wordt gewenscht ter verfraaiing
van gelaat, hals, armen en handen — en — de apotheek dient methodisch
arsenicum toe. — Zoodra evenwel de arsenicum verstopping uitwerkt,
dient de apotheek rabarber toe.
Zoo deed ten doet ook de school: een blank, fijn, helder verstand werd
en wordt gewenscht ter verfraaiing van het intellectueele optreden des
kinds —en— de school dient methodisch art. 2 van tot i en q toe.
Zoodra evenwel deze schoolmethodische toediening van a tot q verstopping van lichaam en geest uitwerkte en uitwerkt, diende en dient de
school gymnastiek toe.
De schoolgymnastiek is school-rabarber.
De schoolgymnastiek is een noodzakelijk geworden kwaad, dat verderfelijk werkt op de levensbeschouwing, nadat de school de gezondheid, het
familieleven en de hoogste karaktereigenschappen van den mensch geschaad heeft.
In De Schoolgymnastiek is een kwaad.
Men vond zelfs goed, om het „dwingt ze, om in te gaan" der Spaansche
Inquisitie toe te passen — ten — de Leerplichtwet kwam reeds 1810. Ik zal
je goeddoen, al ware 't tegen heug en meug! En het zal niet meer voor-
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komen, dat men van een groot man zal 'kunnen zeggen, dat hij er zonder
art. 2 gekomen is !
Dit laatste is volkomen waar, maar het eerste niet minder : tegen heug
is art. 2 tot nog toe steeds gebleken.
Na 5 jaren is de weldaad der school zoo verschoten en verbleekt, dat
zij zelfs, wanneer het leven in de maatschappij aanvangt, niet eens meer,
als vernis dienst kan doen.
Het was opgéplakte, parate kennis, veel weterij, half weterij, schijnweterij, hoorenzeggen weterij, die voorbestemd is om verwaand te maken:
Niet alleen : Honderd schoolmeesters, negen en negentig gekken : maar
ook : Honderd schoolkinderen, negen en negentig gekken!
Verwaandheid vermoordt de bescheidenheid.
In De School is een kwaad. Een kind = dáár een nummer!
In het wakend deel zijner jeugd is het kind nor het beste deel onttrokken aan het oog van Vader en Moeder. De beste zijner wakende uren ziet
het kind zijne leiding in vreemde handen — in de school.
Hier hoedt een huurling: de herder heeft er geen verstand van; de herder is niet bevoegd.
In De School is een kwaad. Is het voor een paard al van veel beteekenis, wie er als koetsier het gebit aanlegt — en de teugels in handen heeft —
van welke beteekenis moet het dan niet zijn voor het kind, of vader en
moeder zijne leidslieden zijn, dan wel vreemden? Vreemden, met één of
meer akten, ja, maar die menigmaal zelve aan de leiding van hun vader
en van hunne moeder behoefte hebben.
God gaf het kind een vader en een moeder, die zelden minder dan 25
jaren ouder zijn dan het kind. In de school is het verschil niet zelden de
helft.
Daar komt nog bij, dat thuis twee invloeden werken, twee invloeden,
die karakteristiek van elkander verschillen, de vaderlijke en de moederlijke — en die naar het scheppingsplan elkander compenseeren. Die*compensatie kent de school niet, evenmin als saamhoorigheid door bloedmenging.
In de school zijn de saamgedwongen elementen heterogeen : De school
strijdt met de natuur : In de school is een kwaad.
Het kwaad, dat de School hier doet, staat onder de machtige bescherming van het gemak, dat zij aan de ouders geeft.
Inderdaad, de school is een groot gemak voor de ouders.
Alleen maar, het gemak is een verraderlijk ding in de opvoeding.
Dat verraderlijke ding is in de school.
In De School is een kwaad. Tevensgeefs heeft Franklin gezegd : „Wan-
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neer men zijne toevlucht moet nemen tot zijn eigen hulpbronnen, wordt
men geworpen in den schoot der fortuin."
De school, onze overvloed, maakt ons arm. Arm aan energie, arm aan
liefde, arm aan gebed!
De kinderen zijn een zegen des Heeren — en — gemakshalve doen de
ouders dien zegen aan vreemden over!
Niet voor altijd ! Neen, straks krijgen zij hunne kinderen weer thuis.
De Lieverd is groote jongen geworden.
De mooie school, hoog ruim en zindelijk ; overvloed van keurige leermiddelen ; heeren en dames, bij wier kleeding en kapsel die van vader en
moeder niet halen kunnen; geen spoor van geldtekort, geen kommer, geen zorg, geen dagelijks herhaalde klacht hebben den zucht naar
vrijheid in den jongen kunnen onderdrukken. Hij wil „er af — en — de
wereld in!"
Evenwel de gratis genoten heerlijkheden der school hebben niet kunnen
nalaten, tal van behoeften in hem te scheppen, die arme vader en moeder
in de arme woning niet bevredigen kunnen.
De ontevredenheid door de school gezaaid gaat opkomen ! De jongen
heeft wat anders leeren kennen:
,,Hij komt nu in zijn kwade jaren!"
De eerbied voor Vader en Moeder is grondig ondermijnd, zonder dat hij
het nog beseft. Ja, de rollen zijn schier omgekeerd.
Wat weten vader en moeder van het decimaal-teeken in het quotient;
wat weten vader en moeder van de t in den 3en persoon, Enkv., Onv.
Tegenw. tijd van de Aant. wijs?
De beste straatmaker, een meester in het plaveien, wat weet hij, of
bestrate, als Bijvoegl. naamw. met twee a's, met twee t's, of wel gansch
anders moet worden geschreven?
Welke bekwame meubelmaker kan Karel den Stouten behoorlijk van
Karel den Grooten onderscheiden?
Wat weet een dominee van de ademhaling van een kreeft? Wat weet
een notaris van het lot der Hohenstaufen in Italië? Wat de Rijksontvanger
van harten met vier kamers, met twee kamers of met één kamer? Welke
knappe timmerman kent de analyse van de hydraulische pers? Welke
onbetaalbare huismoeder kent de analyse van het boterbloempje? Welke
kundige landbouwer weet óf en waarom Bonn en Arnhem aan den linker
of rechter Rijnoever liggen? Welke rentenier weet, waarom hij zijne vingers bij het schrijven, als 't u belieft, recht moet houden?
Dat alles en nog honderd dingen meer weet die groote jongen van 13
jaren!
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Ik Iaat het Fransoh nog daar — maar met zijne sommen — en vader
was indertijd een sommenmaker, die voor niets stond — maar, die de
laatste 20 jaren bij zijn patroon geen som gezien heeft — die jongen van
13 jaren maakt sommen, waarbij zijn vader, zijn moeder, zijn ooms, zijne
tantes, ja de geheele familie sprakeloos staan ! en als hij eene goede bui
heeft, doet hij er nog wat algebra in! Maar zijn meester wil 't niet hebben:
't is niet goed voor de hersens ; zoo'n kind zou te ver gaan, ziet U!
Heerlijk, het is een knappe jongen! Gelukkige vader en moeder! Zouden
ze geen eerbied voor dien schoolbol krijgen? — en — komt bij hem, een
kind, de eerbied voor Vader en Moeder niet in het gedrang? Wat weet hij
van : „vroeg rijp, vroeg rot!"
De rollen keeren om! Dat doet de school.
In De School is een kwaad.
En ziet, Jan wordt jongste bediende op een effectenkantoor. Geen werkman, als 't u belieft ! Zijne zware sommen drogen op; nu eens moet hij
optellen, somtijds den gemiddelden koers berekenen tusschen 93/2 en
93 34 %; maar meest is het loopen. Dan kan hij vooruitkomen in de wereld;
en, een beetje vlug ook; alle avonden klaagt hij over dat vooruitkomen.
Karel de Stoute helpt hem evenmin als de decimalen.
Eén keer nog heeft hij het gewaagd bij den huisdokter den bloedsomloop in het midden te brengen. Zijne moeder dacht: Kijk, nu komt hij
los ! — Och arme ! De dokter zei niet zonder wrevelen lach : Neem jij
maar in, hoor ! en laat jij dien bloedsomloop maar loopen! — Dag ventje!
Kijk, net toen ie loskwam, zat hij vast — met zijne parate kennis.
De school had hem erin laten vliegen. Dat was leelijk van de school.
In De School is een kwaad. Alleen, de school is niet almachtig.
Als de schooltijd voorbij is, komt de opvoeding van den grooten jongen
weer in de natuurlijke bedding terug. Die natuurlijke bedding is liet leven,
dat God hem leven doet.
De school was een kunstmatige hiate. Een menschelijke instelling. Als
God niet een onafgebroken reeks van opvoedingsmiddelen in het menschenleven aangewend had, zou, nà de schooljaren, de opvoeding in de
lucht hangen, en aan weer en wind zijn prijsgegeven. De jongen beeft verloren de van God gewilde, heilzame, liefelijke, zorgvuldige, beschermende
en verzorgende, ouderlijke opvoeding — door onderwijs in vakken, waarin Vader of Moeder al levende, werkende en biddende sterk waren geworden ; in vakken, die zij nuttig en noodig hadden leeren bevinden.
En zelfs, wanneer hij mij kastijdt
Dan zie ik tranen in zijn oogen!
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Deze vader- of moedertranen zouden bij den onderwijzer of onderwijzeres in krokodillen-tranen ontaarden!
Doch — ook de ouders hebben verloren — en wel de heilzame werking
der lessen, 'die ieder ondergaat, die zich wijdt aan de Gode-gewijde kunst,
om door opvoeding zijne bloedeigen kinderen, nu eens juichend, dan weer
huiverend, altijd biddend te onderwijzen —: dat is, als hoogst geïnteresseerde gids, mede te reizen en te rijzen op den weg door dit leven naar
het eeuwige leven.
Die ouders zijn door de school in een doolhof geraakt, mèt hun kind : Zij
zijn den draad kwijt!
Een schrijver zegt : „Er zou heel wat minder leed gedragen worden in de
wereld door ouders en kinderen, wanneer de opvoeding in en door het
gezin wat krachtiger was." —
In De School is een kwaad. De school is ,het kwade zaad, dat een Karel
de Groote en een Van den Ende in den levensakker gestrooid hebben —
en de Heere God laat het opwassen tot op den dag des oogstes.
Nog eens : de ouders hebben een parel van groote waarde verloren,
eene, die Gods barmhartigheid voor de Zijnen had weggeleid : Al het
lieve der aanhankelijkheid en der idankbaarheid; al het grootsche van den
eerbied en der vereering, dat een onbetaalbare onderwijzer van zijn leerling geniet, is misplaatst ; was voor hem niet bestemd!
De ouders missen daarin de reinste en heerlijkste middelen ter opvoeding.
Ik zie dien heerlijken onderwijzer voor de klasse staan.
Geboeide oogen kijken hem aan ; gretige ooren luisteren naar hem ; ontvangende harten hebben hem lief ; al wat er aan en in hem leeft, is den
kinderen dierbaar.
Hij wordt volmaakt verstaan. Ja, wat hij niet kan zeggen, wordt gevoeld ien voor het leven begrepen. Al wat er uit en van hem komt, wordt,
als iets kostelijks ontvangen — en — bewaard ; en als hij bidt met zijne
leerlinken, dan bidden zij mede; het kan niet anders.
Arme Ouders ! AI de heerlijkheid, die die geboren onderwijzer daar
geniet, is de gave, die Gods liefde voor U bestemd had.
Eene gave, die gij, levende naast uw kind, levenslang missen zult. 0,
stel U voor, dat Gij daar, schier vergood, voor Uwe verrukte kinderen
hadt gestaan — en dat Gij, daarna met hen gebeden hadt!
Gebeden hadt; dat wil zeggen: dat het contact tusschen Uwe zielen en
de zielen uwer kinderen, gewerkt had met Uwen Vader in den Hemel.
Uw gebed zou onvoorwaardelijk nog wat anders geweest zijn — en nog
wat anders gedaan hebben èn bij U, èn bij Uwe kinderen.
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Gij zoudt de hoogste biecht gebracht — de intiemste vragen gevraagd
hebben : Gij zoudt Uwe ziel hebben uitgegoten voor den Heere — en Uwe
kinderen zouden de heilzame werking van een heilig stortbad hebben
ondergaan.
In Uw gebed is van nature een weldaad der wisselwerking, die de
onderwijzer niet kan kennen, omdat hij niet in Uwe mate bij de opvoeding
Uwer kinderen geïnteresseerd is.
Uw gebed wordt van nature bezield door Uwe levensvragen, die de
levensvragen Uwer kinderen zijn.
Uw gebed tintelt van den warmen drang van 's levens ondervinding —
en brandt van Uwe bevindingen in Uw bloedeigen kind.
In Uw gebed is een adem des levens met zijne vreugden ien zijne smarten ; met zijne onstuimige verlangens en zijne teleurstellingen ; met zijne
intellectueele en lichamelijke eerzucht, met zijne gebreken en zijne zonden
— tot de intiemste toe.
Beiden ligt Gij daar vóór Gods oog op het aambeeld — en God de Heer
is het, die smeedt, die vormt, die opvoedt. —
En als Gij samen zooveel hebt doorgemaakt, dat Gij samen zijt gekomen
tot het : Uw wil geschiede ! dan wordt uw beider driftengloed tot de liefelijke warmte des vertrouwens:
De Heere regeert !
Straks komt ge samen terug, om te danken:
Wat zullen wij, met Uw gunsten overlaan?!
Zoo wordt Gij samen opgevoed voor den kelk des Heils, een horen van
eeuwigen overvloed.
Arme Ouders, dat moet gij missen, en dat moeten uwe kinderen missen!
De School heeft het U geroofd.
In De School is een kwaad.
Maar, hoe zijt Gij toch zoo aan deze School gehecht?
Ach, Gij zijt er aan vastgehecht, door een wet, aangenomen met meerderheid van stemmen van naam-Christenen en naam-Joden, onder het
applaus van Vloekers, Spotters, Tappers en Bordeelhouders. 't Is waar,
in 1889 is er een goed lapje, op het oude kleed gezet, dat Uwe belagers
deed grijnzen, — en in 1905 werd op het 100-jarig kleed een beste lap
gezet, die Uwe vijanden deed brullen. Totdat in 1920 de School z66 dicht
bij het Huisgezin werd gebracht, dat wij geneigd en genegen zijn, om haar
kwaad oogluikend toe te laten.
In de Schoolwetten á la 1806 lagen en liggen de bewaarhuizen voor
zuigelingen, de bewaarscholen, de leerplicht, de schoolbaden, schoolvoe-
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ding en schoolschoeisel vóórbereid. De onderwijzers zijn dáár de opvoedterwijl de ouders de opvoedkundige kwakzalvers
kundige medici
maar de
gaven
aan
de
School den vinger van hun kind
zijn. Zij
School nam hand en hoofd en hart — en zij heeft geen rust! Zij moet Uw
gansohe kind hebben! Zij is onverzadigbaar — en dat wegens hare barmhartigheid.
Doch deze hare barmhartigheid is wreed: want zij maakt Vader en
Moeder overbodig!
In De School is een kwaad.
De Maatschappij oefende en oefent eene wisselwerking uit met het
gemak, dat de school u geeft. Het is een basiliscusei, waaruit uwe overbodigheid gebroed wordt.
Het gemak is een genot, dat naar het bederf voert. Het schoolgemak
voert de ouders naar de overbodigheid.
Nu zij overbodig zijn, kunnen Vaders en Moeders naar de fabriek, naar
het veld, naar het werkhuis : een kleine schafttijd is voldoende.
Zij kunnen van huis tot laat in den avond, ja tot in den nacht!
Deze overbodige ouders bieden zich aan bij duizenden : zij zijn goedkoope werkkrachten: men spreekt van óverbevolking.
De school maakt het mogelijk, om uit de opvoeders naar het plan Gods:
machines te maken.
In De School is een kwaad.
De school is een publieke-opinie-makende gemeente — en —eene, waarmede te rekenen valt, niet zoo'n beetje!
Men laat een man op leeftijd de schoolgeleerdheid van een kind zien
of hooren:
Eerst staat hij verrukt — en dan verzucht hij:
Och, had ik ook maar goed schoolgegaan, dan zou ik het heel wat
verder gebracht 'hebben!
Wat weet die man daarvan? Bestaat er een statistiek betreffende de
beroemd geworden domnoren? van de verongelukte schoolgeleerdheid?
van de ontevredenheid door de school gezaaid?
De school voedt een waan!
In De school is een kwaad.
Opdat de school niet aan haren greep ontsnappen zou, heeft de regeermacht en achter haar de Maatschappij, de school langzaam maar zeker
noodzakelijk gemaakt.
Talloos zijn de broodwinningen, waartoe een jongmensch eerst wordt
toegelaten, nadat hij, nu eens in mindere, dan weer in meerdere mate,
.
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toont, dat hij thuis is in de letters a tot i en soms tot q van art. 2 der
schoolwet. Vaak worden burgerlijke en militaire gunsten daarvan afhankelijk gesteld.
Wie niets, of niet voldoende schoolgegaan heeft, wordt gebrandmerkt
met onontwikkeld, onbruikbaar!
Gij, Vader en Moeder ! wilt gij uw kind een goede betrekking, een ambt,
eene positie, eene broodwinning verzekeren, of althans de kans daarop •
zoo groot mogelijk maken, stuurt Uwe kinderen naar school!
Als nu de wetenschappelijke, stellige overtuiging van den dokter vroeg
of laat eene dwaling blijkt te zijn, dan geeft de school daarvan een kwaadaardige, lang werkende last aan duizenden kinderen, terwijl de overtuiging der ouders, die straks eene dwaling blijkt, onmiddellijk gecorrigeerd
kan worden en zelden verder gaat dan tot 3 of 4 kinderen.
Zoodat, waar school en huis beiden kwaad doen, de school een kwaad
sticht, dat reusachtige afmetingen heeft tegenover die van het gezin.
Och, mijnheer ! zegt menige moeder, als zij het schoolgeld brengt, wij
kunnen den kinderen niets nalaten, onderwijs is het eenige, dat wij hun
daarvoor in de plaats kunnen doen geven.
Men kan er niet buiten. Het is een noodzakelijkheid ; ten minste in den
beginne. ik heb ook van alles geleerd, — ziet u, maar ik was het gauw
vergeten : ik zou nu geen examentje meer kunnen doen, maar hinderen
doet het niet. Als nu mijn jongen ook maar van a over i tot q vasthoudt
tot op een of ander examen, dan is 't genoeg.
Dan kan hij al ,de zotheden van art. 2 over boord werpen!
Ik weet nu al, dat hij er nooit weer naar zal omzien.
Laatst, toen hij erg pruttelde over zijn rapport, een Kerstrapport, dat
niet alleen zijne stemming bij den kerstboom bedierf, maar ook die van
zijnen vader, ja van mijn ganschen, lieven huiselijken kring! smeet mijn
man zijn sigaar in 't vuur, hij kon niet rooken — en — het zingen ging
heelemaal niet. We hebben de mooie lichtjes maar uitgeblazen — en de
kleine zusjes gingen snikkende naar bed — nu, toen vroeg ik, ter afleiding,
en om hem wat op te beuren:
„Zeg Jan! wat zou je wel willen voor je verjaardag?"
„O, Moeder!" zei hij, ik zou willen,.... dat de school afbrandde!"
Ik heb hem gesust, ziet U — och, zelf begrijp ik niet, wat een kind,
voor een paar jaar in zijn leven, aan dien rommel van a tot q heeft —;
maar ik weet, dat de wereld nu eenmaal zoo is — en dat je overal je
hoofd stoot, als je niet van a tot q ontwikkeld bent : Lees : geschoold.
Toen zei ik zoo tegen hem: Kijk nou reis Jan ! Als de wet nu eens
,
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gezegd had : alle menschen moeten leeren steenen bikken — en wie het
mooist en het meest kan steenen bikken, die kan X of Y worden en heeft
eene mooie positie op een kantoor, bij de Gemeente, bij de Provincie, of
bij het Rijk ! — maar, wie niet heeft leeren steenen bikken, die is onontwikkeld en krijgt heelemaal geen positie, en geen eten ook!
Moeder, zegt hij, ik zal steenen bikken ! — en — menheer ! nou doet ie
zijn best van a tot en met q!
Omdat het moet ! Hij ziet in : het is tot een noodzaak gemaakt!
Ja, moedertje, zeg ik : de school is noodzakelijk ! zonder de school gaat
het niet ! Er is niemand met gezond verstand, die dááraan twijfelt. Macht
van 1806! !
En of die man van 1806 succes heeft gehad!
In den beginne ging het mooi ! Maar later, — maar thans!
Als er een plaatsje in de wereld open komt, bieden zich honderden candidaten aan. Wie het volst is van a over i tot q krijgt eene positie — en
mag vergeten, al wat hem nooit te pas komt ! Ja, die mag er op snorken,
dat hij geen examentje meer zou kunnen doen ! de zuivere naneef van den
ridder : niet kunnende schrijven, als zijnde een edelman!
De overige candidaten, straks weder met een paar honderd vermeerderd, houden van a tot i en q bij — moeten nog zooveel malen afgewezen
worden ; totdat zij het ten laatste opgeven — en zich laten indeelen bij het
korps der geleerde proletariërs ; met den wrok in het hart tegen ieene
maatschappij, diF gouden bergen beloofde voor a tot i en q — en die
voor domkop s',,,21dt in plaats van te betalen met premiën( privilegiën en
pensioenen).
In die privilegiën ligt de roem, de kracht, het succes der school ; maar
niet in hetgeen zij krachtens haren aard is. Zij is een broeikas, die reeds
in Maart aardbeziën levert: groot, flauw rood, maar zonder geur, en toch
een heerlijk gezicht op tafel. En nu heeft de broeikas van de school de
kunstmatige markt overvoerd, en biedt een schouwspel van teleurstellingen aan, die nog daaglijks grooter worden.
'De school geeft steenen voor brood. In De School, zooals die door
'1806 tot eene noodzakelijkheid is gemaakt, is een kwaad.
In De School is een noodzakelijk kwaad.
De school van 1806 is een produkt der revolutie, en het is naar den
grond, dat het water stinkt.
De maatschappij, waarin gij geboren en groot geworden zijt, heeft zich
met man en macht ingericht op de eischen der school, en de school heeft
zich niet, langs den, ,door God aangelegden weg, op de eischen der maatschappij ingericht.
,
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De School is het gouden beeld, door Ds. van den Ende, den patriot in
1806 tot Nut van het Algerneen opgericht. Zii dankt het effect harer noodzakeliikheid hieraan, dat zii onaigebroken gehuldigd werd door deelkander opvolgende regeermachten. Welnu: Gij ziit gedwong.en! Bouwt dan
scholen! Brengter het Evangelic - zout tot behoud uwer kinderen!
Maar laat er Uw streven voortdurend op gericht ziin, eenmaal, zii het
in een bleek en ver versohiet, te kornen tot eene school, die inderdaad die
school der Ouders is! !
,s-Cravenhaze.

H. NIEUKERKE.
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Berich t.

D.V. zal van 25-28 October a.s. weer een vacantie-cursus in Chr.
Paedagogiek te Amsterdam worden gehouden. De heeren Prof. Dr.
F. J. J. Buytendijk, Dr. 1. o. Geelkerken, Prof. Dr. T. Hoekstra, Dr.S. O.
Los, Dr. J. v. d. Spek en Dr. P. Stegenga verklaarden zich bereid
een onderwerp te behandelen.
Nog een tweetal sprekers moet worden aangezocht. Ofschoon de
onderwerpen nog niet volledig zijn vastgesteld, kunnen wij reeds een
paar noemen, n.l.: "De psychologie der bekeering", "Ibsen als
psycholoog".
Nadere bijzonderheden zullen zoo spoedig mogelijk worden bekend
gemaakt.

Namens het Comite:
AMSTERDAM, [ac, Marisstraat 54.

K. VAN DEN BERG.

EEN CHRISTELIK SCHOOLWEZEN *).

De geschiedenis leert ons, dat er mensen zijn, die tijdens hun leven grote
invloed uitoefenen, wier naam onophoudelik wordt genoemd, die als 't
ware voor anderen denken, waardoor ze velen de moeite van 't denken
besparen, doch van wier invloed na hun sterven weinig meer bemerkt
wordt, ja, die, als ze heel lang leven, zich zelf als 't ware overleven. Daartegenover staan anderen, die gedurende hun leven, min of meer in de
schaduw staan, zodat ze niet voldoende worden opgemerkt, doch die óf
reeds op 't einde van hun leven öf stellig na hun dood blijken van zeer
grote betekenis te zijn geweest voor land en volk, en wier arbeid dan ook
na hun dood gaarne door anderen wordt voortgezet. Tot deze laatsten
reken ik Dr. Herman Bavinck. Toen hij optrad, schitterde de ster van
D- Kuyper reeds aan het Nederlandse firmament; daardoor leefde
Isavinck steeds min of meer in de schaduw; temeer, omdat ons landje wel
wat klein is voor twee grote mannen tegelijk, die beiden in dezelfde beperkte kring van het Gereformeerde volk arbeidden. Daardoor alleen kan
ik mij verklaren, dat mensen buiten die kring Bavinck als opvoedkundige
nog beter in zijn grootheid zagen dan wij zelf. Immers niet door een Gereformeerde, niet door een voorstander van de school met de Bijbel, maar
door een Rooms Katholiek is het boek geschreven: „Prof. Dr. H.
Bavinck, gids bij de studie van zijn padagogiese werken." **) In dat boekje
wordt Bavinck genoemd „een principiëel-kristelik pedagoog, man van
brede wetenschappelike ontwikkeling en warme levensovertuiging", de
kennismaking met zijn werken heet voor de Roomse onderwijzers
„lonend ien vruchtdragend". Voorts zegt de schrijver : „Men heeft zich
druk gemaakt en maakt zich nog druk over Ligthart, Montessori. En 't is
waar: van beiden valt te leren. Echter slechts in onderdelen, in onderwijszaken, in methodiek, in détails. Maar veel méér behoefte heeft onze eeuw
aan grote lijnen, goedgeankerde principen, zoals we die bij Bavinck vinden." Die „grote lijnen" heeft Bavinck ook getrokken in betrekking tot
„een Christelik onderwijsstelsel". Hij deed dit o.a. in een brochure, waarop
niet eens zijn naam als schrijver vermeld wordt, n.l. „De toekomst van
*) Gesteld in Vereenvoudigde Schrijftaal.
**) Schrijver is Fr. Rombouts, Uitgever L. C. G. Malmberg, te 's-Hertogenbosch.
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het Christelijk onderwijs, rapport en advies door het Bestuur van de vereenigingen voor Gereformeerd Schoolonderwijs aangeboden aan de eerstkomende algemeene vergadering". Dit geschrift verscheen in 1904 en is
met uitzondering van de laatste 3 á 4 bladzijden geheel van Bavinck afkomstig. In § 4 handelt hij over „Onze Roeping" en zegt o.a.: „Ziende op
de gevaren, aan steeds vermeerderende Staatssubsidie en Staatscontróle
verbonden, zouden wij misschien een oogenblik geneigd kunnen zijn, om
op onze schreden terug te keeren, tot vóór de wet-Mackay terug te gaan,
en de vrijheid onzer scholen weer te herstellen in den ouderwetschen zin
van dat woord." Maar dan toont hij aan, dat dit niet kan en ook niet
wenselik is, doch dat „wij in de toekomst vóór alle dingen bedacht moeten
zijn om het Christelijk karakter en de geestelijke vrijheid van onze scholen
te handhaven." En dan gaat hij aldus voort: „Middelijkerwijze zal dit nu
niet anders kunnen geschieden, dan zóó, dat het ten eerste kome tot eene
deugdelijke organisatie van ons Christelijk schoolwezen en ten tweede tot
eene degelijke opleiding van onze Christelijke onderwijzers". Alleen het
eerste punt heb ik tans aan de orde gesteld en ik kan dus volstaan met
aan te geven, wat Bavinck daarover zegt n.l. dit:
„Er is in de eerste plaats behoefte aan eene deugdelijke organisatie van
ons Christelijk schoolwezen. Van de oprichting van Christelijk Nationaal
afaan is die behoefte gevoeld, en verschillende vereenigingen hebben er in
kleiner of grooter kring in trachten te voorzien. Maar de tijden zijn veranderd en veranderen voortdurend onder onze oogen. Vereenigingen in
het algemeen tot ondersteuning van Christelijke scholen zijn eerlang niet
noodig meer en kunnen daarin de reden van haar bestaan en het doel
harer werkzaamheid niet meer vinden.
Daarentegen is er wel eene organisatie van heel het Christelijk schoolwezen noodig : ten eerste, om alle scholen met den Bijbel met elkander in
verband te houden. Als straks iedere school genoegzamen steun van het
Rijk ontvangt en daardoor financieel onafhankelijk van de ouders, van den
kring der belangstellenden, van de vereenigingen wordt, bestaat er gevaar,
dat zij zich isoleere en op zichzelve ga staan. Zij heeft niemands hulp voor
haar bestaan meer noodig en kan met den steun der overheid zichzelve
redden. Maar evenals eene kerkelijke gemeente zonder verband met
andere, licht eene prooi van dwaling en verdeeldheid wordt, zoo is ook
eene eenzame afzondering voor de Christelijke school, voor haar Christelijk karakter en voor haar geestelijke vrijheid vol van gevaren. Indien ze
daarentegen in verband met andere treedt, wordt zij door dat verband
gesteund en gesterkt, op peil gehouden en voor inzinking behoed, voor
vervloeiing en verdeeldheid bewaard.
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In de tweede plaats is organisatie van het Christelijk schoolwezen een
onafwijsbare eisch, wijl daardoor het Christelijk onderwijs alleen tot volle
ontwikkeling en den rijksten bloei kan komen. Wij staan toch, wat 'dit punt
aangaat, eerst aan het begin van den weg. Het verband van de Christelijke
belijdenis met het onderwijs in zijn geheel ien in al zijne deelen is nog
niet dan zeer los en rekbaar gelegd. Wij hebben noodig, tot klare bewustzijn te komen van den inhoud en de strekking, van de draagkracht en de
straallengte onzer beginselen. Onderwijs en opvoeding moeten daarvan
doortrokken en daardoor beheerscht worden. Rondom ons wordt de studie
van psychologie, paedagogiek en didactiek ter hand genomen met een
inspanning en ijver, ver boven onzen lof verheven. Maar wij zullen achterblijven en ondergaan, indien wij niet met minstens dezelfde toewijding
ons zetten tot bestudeering van al !die problemen, welke met onderwijs en
or-oeding in verband staan, .en, geleid door onze beginselen, niet een
e deren en beteren weg voor theorie en praktijk weten aan te wijzen, dan
cie door onze tegenstanders bewandeld wordt. En ook daarvoor is organiatie noodig. Niet dat dergelijke studie door commissies verricht zoude
'kunnen worden. Van commissoriale opdrachten komt dikwerf weinig
terecht. Maar de enkelen, die er zich aan wijden, moeten toch gedragen en
gesteund worden door het geheel. Allen, die rechtstreeks of zijdelings bij
het onderwijs betrokken zijn, hebben in deze studiën belang te stellen, ze
aan te moedigen en te bevorderen. Centralisatie van leiding, moet, om een
voor het sociale terrein geuiten wensch hier over te nemen, met decentralisatie van actie gepaard gaan. Alleen door cooperatie kan op den duur
voor de Christelijke scholen iets goeds en groots tot stand worden
gebracht.
En ten derde is organisatie van het Christelijk schoolwezen nog noodig,
om de gemeenschappelijke belangen van het Christelijk onderwijs bij de
overheid te bepleiten, deze in alle voorkomende gevallen voor te lichten
en te dienen van advies. De Staat is uiteraard altijd op machtsuitbreiding
belust ; hij beziet de dingen van den buitenkant en heeft voor het innerlijk
leven en streven der maatschappelijke kringen menigmaal geen oog en
geen hart. Zonder dat de Staat van heimelijke vijandschap of opzettelijke
bestrijding behoeft verdacht te worden, is het toch zeker, dat het Christelijk karakter en de geestelijke vrijheid onzer scholen in zijne handen niet
veilig zijn. Tegenover de zuigkracht van den zijn invloedssfeer steeds uitbreidenden Staat is eene enkele Christelijke school niet bestand ; tegenover
zijn alpenzwaarte legt eene enkele stem van protest geen gewicht in de
schaal. Alleen, wanneer het Christelijk schoolwezen over heel het land zich
weet te orgaffiseeren, en door studie van beginsel en van leven tot het
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helder en vaste inzicht komt van wat het wil en van wat het moet, zal
de Staat daarmede rekening moeten houdeii. Organisatie is het eerste en
voornaamste middel, om zoQwel naar binnen als naar buiten het Christelijk karakter en de geestelijke vrijheid onzer scholen in de toekomst te
waarborgen."
Dit schreef Dr. Bavinck in 1904 : achttien jaar later weten we, dat we
niet meer kunnen volstaan met de geestelike vrijheid onzer scholen in de
toekomst te waarborgen : voor een groot deel zijn we die kwijt en we
kunnen alleen trachten het beetje vrijheid, dat overbleef te behouden en
hetgeen verloren ging terug te winnen. Het is in 1920 duidelik gebleken,
dat de bestaande organisaties niet sterk genoeg waren om voldoende
indruk te maken op de politici : de artikelen, waartegen die organisaties
zeer ernstig bezwaar hadden, zijn toch in de wet opgenomen. Misschien is
het nog niet te laat om het een en ander te redden uit de handen van
Vader Staat, maar dan zal de organisatie veel sterker moeten worden.
Binnen niet al te langen tijd moet het bewaarschool-onderwijs wettelik
geregeld worden : daaraan is geen ontkomen ! En nu hebben we wel een
vereniging voor ons Christelik bewaarschool-onderwijs, maar als die dan
alleen moet optreden, zal ,er nog wel minder naar geluisterd worden dan
in 1920 naar de Schoolraad, die ook namens vier andere verenigingen
optreden kon. En hoe staat het met de vrijheid van beweging van ons
Christelik Middelbaar en Voorbereidend Hoger onderwijs? Zal de bestaande organisatie geheel alleen in staat zijn voldoende paedagogiese
vrijheid te behouden?
Ja, ik kan nog een stap verder gaan en vragen, hoe het staat met ons
Hoger onderwijs. De zilveren koorde zal wel verzwaard moeten worden.
Op welke voorwaarden zal dit geschieden? Alles te zamen genomen lijkt
het mij hoog tijd, dat we in één organisatie heel ons Christelik schoolwezen bijeen brengen om sterk te staan tegen de gevaren, die Dr. Bavinc k
in 1904 duidelik zag en die voor een groot deel niet meer dreigen, doch
reeds over ons gekomen zijn.
Doch ook, wat de studie betreft is die allesomvattende organisatie nodig. We hebben wel Christelike bewaarscholen, Christelike scholen voor
lager onderwijs ; Christelike Hogere burgerscholen en Christelike Gymnasia, ja zelfs een Vrije Universiteit, maar ze vormen met elkaar geen
geheel: we hebben geen Christelik Schoolstelsel. Dit blijkt ook alweer duidelik in onze dagen. Ik noem als voorbeelden twee kwesties, die tans aan
de arde zijn : het Frans op de lagere school en de vraag, of de bewaarschool slechts kinderen zal aannemen van 4 tot 6 dan wel van 4 tot 8 of 9
jaar. De eerste kwestie van het Frans leren raakt de school voor gewoon
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lager onderwijs, de Ulo-school, maar ook de middelbare en het gymnasium.
Een oplossing kan hier alleen verkregen worden door onderlinge samenwerking van de belanghebbenden en niet door de uitspraak van de Tweede
Kamer, die tot het oplossen van paedagogiese vraagstukken onbevoegd
is. En wat de tweede vraag betreft, kan ik wel constateren, dat er een
comunis opinio bestaat over het feit, dat het eigenlike leren, het hersenwerk op de lagere school te vroeg begint, dat er een overgang moet komen
van de speelschool tot de leerschool. Maar hoe? Moeten de aanvangsklassen van de lagere school afgenomen worden !en bij de bewaarschool gevoegd? Of moet de bewaarschool een deel worden van ide lagere school?
Moeten overgangsklassen zijn : de eerste en tweede of ook de derde, misschien wel de vierde? Ook dit is een vraag, die noch door de bewaarschool alleen, noch door de lagere school kan beslist worden : samenwerking is nodig.
Zo kom ik dan tot de conclusie, dat ook wij, evenals onze Roomse medeburgers, moeten komen tot een algemeen onderwijsbureau. Zij hebben dit
reeds, maar wij zijn er nog niet klaar mee. Wel is er een begin: de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel omvat reeds vier verenigingen; aan
dat bureau is nu ook aangesloten de vereniging voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs, zij het ook slechts contractueel: er is toch een begin
van samenwerking. We hebben ook onze paedagogiese vereniging. Ligt
het nu niet op haar weg stappen te doen om te komen tot aaneenschakeling van alle onderdelen van het Christelik onderwijs? Zal ze de gedachtenis aan haar stichter en eerste voorzitter, Dr. H. Bavinck niet het
allerbeste eren door zijn lievelingsgedachte te verwezenliken? 'k Hoop en
bid het; anders vrees ik, dat uitwendige bloei en innerlik verval hand aan
hand zullen gaan.
,

J. C. WIRTZ Cz.
Naschrift. Een dag na het schrijven van dit artikel zag ik de aankondiging van een conferentie, te houden door gedelegeerden der verschillende organisaties teneinde te komen tot meer aaneensluiting van lager
onderwijs, middelbaar onderwijs en voorbereidend hoger onderwijs. Het
spreekt van zelf, dat ik het houden van zulke conferenties toejuich en 'k
hoop, dat er iets blijvends door tot stand komt. Dit behoeft niet te zijn
een nieuwe organisatie : we hebben er eer te veel dan te weinig. Het
bestaande kan enigszins gewijzigd worden en dan moet het tot algemene
samenwerking komen.

W.

KARAKTERVORMING?
Er is reeds zooveel over Karaktervorming geschreven, dat het haast
overbodig- schijnt, opnieuw dat onderwerp te willen behandelen. Maar
toch is er een verschil. Zoover ik weet, plaatst men steeds een punt achter
het woord, en ik gebruik een vraagteeken, dat natuurlijk niet alleen iets
vragen, maar ook iets zeggen wil. Als iemand zich aan de vergelijking
stoot, kan ik schrijven : ik wil 'een preek houden over een tekst, niet uit
de Heilige Schrift, maar toch aan de Heilige Schrift ontleend. Die tekst
staat te lezen in „Ons Mulo-blad" van Maart 1922, blz. 31, en luidt, na een
inleiding, aldus:
„Spreker zou de idee van karaktervorming liefst samenvatten in het
woord onzer Psalmberijming:
„Neig mijn hart en voeg het saam
Tot ide vrees van Uwen Naam."
Die tekst werd mij gegeven door den heer H. J. v. Wijlen in een debat
over een referaat van den voorzitter der Chr. Mulo-Vereeniging, gehouden
op 23 December 1.1. te Utrecht.
„Het gedichtsel van 's menschen hart is boos van zijne jeugd aan" (Gen.
8 : 21). Dat zegt God ná den zondvloed; voor den vloed luidde dat oordeel
eenigszins anders. Paulus geeft ons in Rom. 1 : 21-32 een beeld van wat
dat booze gedichtsel van 's menschen hart al kwaads gewrocht heeft.
Maar daarmee wordt niet gezegd, dat dat booze gedichtsel bij alle menschen precies hetzelfde is, noch dat iedereen zich in gelijke mate of aan
al de zonden schuldig maakt, in Rom. 1 genoemd. Om bij het eerste te
blijven: naarmate de kinderen opgroeien, toont het eene meer geneigdheid
tot deze, het andere tot die zonde; bij sommige wordt de zondige wortel
al spoedig een plant, bij anderen schijnt 'er in dien wortel gelukkig weinig
groeikracht te schuilen. Dit leert de ervaring, dat er groot verschil is, al
staat voor ieder menschenkind vast : „het gedichtsel zijns harten boos van
zijne jeugd aan."
Die zondige geaardheid is in ieder rnensch een erfenis zijner ouders,
vandaar de naam 'erfzonde. Evenzeer als ook zijn lichaam, zijn verstand
en zijn gemoed een erfenis zijner ouders zijn. In de eerste plaats van zijn
vader : „Adam gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld"
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(Gen. 5 : 3). Dat ook de moederlijke invloed min of meer sterk op die
gelijkenis, dat evenbeeld, inwerkt, weten wij allen. En, hoezeer ik ten volle
geloof, dat de Schepper ook direct bij het ontstaan van een nieuwen
mensch ingrijpen kan en ook werkelijk somtijds ingrijpt, houd ik het er
voor, dat als regel de mensch bij zijn geboorte in kiem is wat zijn ouders
waren of zijn, dat hij als het ware een voortzetting van hun bestaan is.
Daarmede staat allerlei van vóór de geboorte in verband, waarop ik hier
niet verder kan ingaan.
Wat het physische aangaat, stemt men dit gereedelijk toe ; het intellect
hangt, voor een groot deel, van de hersenen, en dus ook van den vorm der
schedelholte af. Invloeden van buiten, b.v. bij de geboorte, kunnen het
lichaam schade, onherstelbare schade toebrengen, invloed op den vorm
der schedelholte blijvende vermindering van het intellect. Maar het gemoed ! Hier staan creatianisme en traducianisme lijnrecht tegenover elkander. Het eerste beweert, idat God voor lederen mensch afzonderlijk een
nieuwe ziel schept en die met het zich vormende lichaam in verbinding
brengt. Daarmede hangt weer op theologisch terrein samen de theorie over
erfschuld, gevolgd door erfsmet. Het traducianisme ziet ook in het gemoed
een erfenis der ouders. Men heeft gezegd: een geest is ondeelbaar, en
de zonde is geen stof, die overgeërfd kan worden. Het eerste is een onbewezen hypothese, en het laatste is ook heel niet noodig: zonde behoeft
geen stof te zijn om erfelijk te wezen. Wij lezen in Num. 11 : 25, dat de
Heere van den geest, die op Mozes was, afzondert en op de zeventig mannen legt ; en in II Kon. 2 : 9, dat Elia onder zekere voorwaarde twee deelren
van zijn geest aan Eliza toezegt. Heeft men grond om daarvan te maken:
een geest als die van Mozes en als van Elia? Kan het ook niet zijn, dat
die mededeeling van hun geest voor hen zelf volstrekt geen verlies geweest
is, evenmin als mededeeling van kennis verlies is? De bewijzen, die mut
voor het creatianisme aan de Schrift ontleent, zijn geen bewijzen; , God
heet de God der geesten, ook de Vader der geesten van alle vleesch, maar
Hij wordt ook , de God van alle vleesch genoemd (Jer. 32 : 27). Dr. A.
Kuyper noemde het aanvankelijk bijna Heidensch, als iemand traducianist
was ; later dacht hij er anders over, gelijk hij op meer punten minder
exclusief geworden is. 1 ) Calvijn vond geen angstvallig onderzoek naar
Creatianisme of Traducianisme noodig. 2 ). Prof. H. Bavinck's verklaring
is vrijwel traducianistisch. 3 ) Het dunkt mij ook een onderstelling, ten
1) Vergelijk b.v. Heraut No. 464 en Heraut No. 1849.
2) Institutie. I. 252. 7.
3) Dogmatiek. II. p. 630.
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.eenenmale in strijd met Gods wetten in de Natuur, dat Hij een reine ziel
zou scheppen, die dus niets met Adam noch met zijn zonde had uit te staan,
die ziel met het zondige lichaam vereenigen ien dan, als straf voor Adams
zonde, schuldig te stellen en daarom met de zonde laten besmetten. 1 ).
In dit verband wil ik er slechts op wijzen, welk een wondere, innige betrekking er tusschen lichaam, verstand en gemoed bestaat. Denkt alleen
maar aan de phreneol ogie, en aan het feit, dat iemands karakter zich afspiegelt in zijn lichaamsbouw, speciaal in zijn gelaat!
De mensch brengt dus zijn zondigen aanleg, de kiem der zonde, mede
op de wereld, maar in niet te doorgronden verscheidenheid. Nu volgt
de opvoeding (dit woord in allerruimsten zin genomen), die op dien
aanleg inwerkt en dien bevestigt of wijzigt. De invloed der ouders zal, daar
het kind hun evenbeeld is, meer bevestigend dan wijzigend werken, althans
wat hun voorbeeld aangaat. Ook de school helpt mede, de voorbereidende,
als het kind die bezoekt, daarna de lagere, ook al denken juffrouw noch
onderwijzer een oogenblik aan opzettelijke karaktervorming. Onder en
door al die invloedeh wordt de aanleg des kinds weinig of veel gewijzigd,
maar vastgesteld, geconsolideerd. Karakter noem ik dus, in aansluiting aan
wat Prof. J. Woltjer op het Eerste Nationaal Schoolcongres heeft gezegd,
de vaste vorm, dien de moreele aanleg van het kind allengs aanneemt.
En karaktervorming is, passief, de inwerking, die het gemoed ondergaat,
totdat het zijn vasten vorm heeft gekregen; actief, ;de invloed in al zijn
omvang, die van buiten af, opzettelijk of onopzettelijk, daarop wordt
geoefend. Nu zal bij het eene kind , die consolidatie vroeger, bij het andere
later, soms veel later intreden. Er zijn zelfs menschen, bij wien men
geneigd is te vragen, of ze ook bereikt wordt. Naar die beschouwing is
niemand karakterloos en zijn „mannen van karakter" eigenlijk mannen
van edel karakter. 2 ).
Ik behoef niet breedvoerig aan te toonen, hoe — als wij ons tot opzettelijke karaktervorming bepalen — allerlei voorbeelden van levende menschen, ouders, opvoeders, maar ook andere, met welke het kind in aanraking komt, of die het door onderwijs en lectuur leert kennen; hoe ook
rechtstreeksche opvoeding daaraan meewerkt. Dat is al overvloedig besproken en beschreven. Karaktervorming is dus iets zeer natuurlijks.
Zonder of met opzettelijken invloed gaat ze haar gang. Zooals in het
.

) Ik herinner, dat schuld in Rom. 5 : 18 een ingevoegd woord is.
) De Engelsche Minister Chamberlain sloot zich nu bij de Liberalen, dan weer
bij de Conservatieven aan. Men verweet hem daarom eens, geen beginsel te
hebben. „Jawel", antwoordde hij : „mijn beginsel is : daar gaan, waar het meeste
voordeel te halen is".
1

3
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lichaam van het kind, uit een geleiachtig, slijmachtig beginsel, kraakbeen,
en uit dat kraakbeen allengs been ontstaat, dat, door voortgaande verbeening, steeds harder wordt, zoodat die vaste vorm ten laatste niet meer
buigen, maar wel breken kan.
Wanneer er nu een onafhankelijke zedeleer bestond, waardoor goed
en kwaad bepaald werden buiten den Schepper en Wetgever van het
menschelijk geslacht om, zoodat Hij zich daarbij eenvoudig had aan te
passen en die zedeleer te aanvaarden, ja, dan kon de zedelijke opvoeding
in karaktervorming opgaan. Want karaktervorming is eenvoudig : vorming van het booze gedichtsel van 's menschen hart; geen omzetting in
een goed gedichtsel. Ze maakt mogelijk dien vorm gemakkelijker voor den
mensch zelf en voor de samenleving en verschilt dan niet zoo veel van
beschaving. Een voorbeeld moge dit duidelijk maken. Wij kennen allen de
vreeselijke gewoonte van het vloeken. Een sergeant ging bij zijn manschappen dat kwaad te keer, door hen te wijzen op het onbeschaafde,
domme, platte van die gewoonte. Inderdaad, dat sloeg in: het vloeken
nam af. Maar waren die manschappen 'daardoor een schrede dichter bij
God gekomen? Ook die verbetering in den vorm heeft waarde, maar dát
is het niet, waardoor de mensch inderdaad zalig, d.i. gelukkig wordt.
De Heilige Schrift stelt ons goed en kwaad nooit anders voor dan als
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid jegens God, als godsvrucht en
zonde. Geen zedelijkheid naast godsdienst, maar zedelijkheid, d.i. den
naaste lief te hebben als tweede gebod naast het eerste : God boven alles
te beminnen, en samen den dienst van God uitmakende, onafscheidelijk
saamverbonden (verg. 1 Joh. 4 : 21). En die dienst van God is onmogelijk
zonder het geloof in Jezus Christus. „Zonder Mij", zegt Jezus, „kunt gij
niets doen". Hij de Wijnstok, en wij de ranken, die in den Wijnstok moeten
blijven. Zoo we niet in Hem blijven, worden we buitengeworpen en verdorren. Geen deugd buiten God, maar wandelen met Hem.
De Christen-opvoeder stelt zich niet voor, deugdzame menschen te kweeken, maar menschen Gods. Hij bestrijdt de zonde en prijst de godsvrucht
aan, omdat de eerste tegen en de tweede naar Gods wil is. God heeft recht
op aller gehoorzaamheid. Hij stelt der jeugd voorbeelden voor oogen, uit
den Bijbel en uit (de ongewijde geschiedenis, niet van moed en dapperheid
en trouw en waarheidsliefde enz. zonder meer, maar van gehoorzaamheid
en ongehoorzaamheid jegens God. De „morale indépendente" noemt David
tegenover Goliath een held; de Schrift wijst op zijn gelooffiTertrouwen. Als
ik den tekst van den heer v. Wijlen goed versta, dan heeft hij juist dit
ermee bedoeld. Ook ons voorbeeld moet zijn: niet alle mogelijke deugden, los van God, maar stipte en blijmoedige gehoorzaamheid aan Zijn
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gebod. Wij weten, dat die gehoorzaamheid door genade geleerd wordt en
immer blijft : een heerlijke gave Gods. De Schrift zegt ons ook, dat daarbij
op de gevolgen der zonde moet gewezen worden, getuige de vraag van
Matth. 16 : 26. Maar de eisch Gods gaat altijd voorop.
Waarheidsliefde, zelfverloochening, altruïsme, en welke deugden wij
hieraan kunnen toevoegen, ze zijn kostelijk, maar krijgen haar 'eigenlijke
waarde eerst dan, als ze zijn : een gehoorzamen aan, en dienen van God.
Ik stem toe, dat zulk een moreele opvatting ook aan karaktervorming
meehelpt, maar dat moet het doel van den Christen-opvoeder niet zijn.
In den aanvang sprak ik van het gedichtsel van 's menschen hart, boos
van zijn jeugd aan. Maar, al is dat de vloek der zonde, van Adam op alle
inenschen overgegaan, daar staat, Gode zij lof en dank, tegenover de werking van den Heiligen Geest. Van Johannes den Dooper lezen wij, dat hij
met den Heiligen Geest vervuld zou worden, reeds in den moederschoot.
Wij bemerken zoo nu en dan in enkele, misschien vele, onzer leerlingen
het maakt een groot verschil, uit welk gezin en verder milieu zij komen)
uitingen, zelfs bij niet precies volgzame kinderen, die ons doen vragen:
„Spreekt daaruit niet de werking des Geestes?" Soms bij leerlingen, die
b.v. bij onze Bijbelles even niet opletten en schijnbaar verstrooid zijn, gelijk
wij meenen. Zij kunnen inderdaad met hun gedachten bij alledaagsche
dingen zijn; maar het gebeurt ook, dat de Heilige Geest terwijl met het
door ons zelf gesproken woord in hun gemoed arbeidt. „Gij hoort Zijn
geluid, maar gij weet niet, vanwaar Hij komt, noch waar Hij heen gaat.
Die geheimzinnige werking des Geestes is niet na te gaan, evenmin als
wij het ontkiemen van het zaad zien, maar de uitkomst toont Zijn onweerstaanbare macht aan. Is het niet heerlijk, iets daarvan bij onze jeugd op
te merken ! „De school is geen bekeeringsinstituut". Zeker niet. Maar soms beluistert men in die stelling een gezindheid, als zou het een gewaagd, een
gevaarlijk, 'een min begeerlijk ding zijn, middel in Gods hand te mogen
zijn tot bekeering onzer leerlingen. „Wie een zondaar van de dwaling
zijns wegs bekeert, behoudt een ziel van den .dood." De engelen in den
hemel zijn blijde, als zich één zondaar bekeert; ien kent ge grooter eer,
die God ons kan aandoen, dat dat Hij ons als dienstknecht wil gebruiken
om al ware het ook maar één ziel te behouden? Ik bedoel geen boekjesbekeering. Niet iedereen wordt op zoo geweldige wijze bekeerd als b.v.
Augustinus en Paulus. Niet iedereen kan dag en uur en plaats zijner bekeering noemen. 't Gaat menigmaal en juist in Christen-gezinnen zoo
langzaam, zoo geleidelijk, zonder schokken, zoo onmerkbaar, dat de bekeerde zelf er geen bewustzijn van krijgt, voordat de zaak haar volle beslag
gekregen heeft. Mij dunkt, mannen als Izak, Samuël, Johannes de Dooper
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hebben God gediend van hun vroegste jeugd aan, konden haast van geen
bekeering spreken. Wie ver van God zijn afgedwaald, die maken een
„krachtdadige" bekeering door ; maar heel wat geloovigen, haast „rechtvaardigen, die de bekeering niet van noode hebben," kunnen met Obadja,
den hofmeester van Achab, getuigen : „Ik, uw knecht, nu vrees den Heere
van mijn jonkheid aan."
Bekeering, die allesbeteekenende ommekeer : niet meer wat ik wil, maar
wat Gij, o God, wilt. De daad van een oogenblik soms, of ook een onnaspeurlijke overgang. De mensch bekeert zich, en het gaat wel eens door
een benauwende en wanhopige worsteling heen, intens en actief als niets
anders ter wereld. En het is God, die den zondaar bekeert. Beide even
waar. Maar ide Schrift spreekt doorgaans in den imperativus : „Bekeer u!"
Bekeering, het begin van een nieuwen wandel, het overgaan van den
breeden weg op het smalle pad, waarop volgen moet : het voortgaan op
het smalle pad. Wie op dat smalle pad blijft stilstaan of nu en dan naar
den breeden weg teruggaat, die is noch koud noch heet; tot dien wordt
gezegd : „Kies u heden, wien ge dienen wilt!" Bekeering, de aanvang van
den werkelijken strijd, in Gods kracht, tegen de karaktergebreken, d.i.
tegen de zonde, tegen ieder persoonlijke zonde. Een strijd, die door Gods genade op volkomen overwinning moet uitloopen, ook al wordt nu en dan een
nederlaag geleden. Maar op aarde een blijvende strijd tegen de karaktergebreken, die hun macht verliezen, naarmate de Heilige Geest in 't hart woont
en regeert.
„Zaai uw zaad in den morgenstond en trek uw hand des avonds niet af,
want gij weet niet wat recht wezen zal." En : „Zijt lankmoedig, broeders...
Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig
zijnde over haar, totdat het den vroegen en den spaden regen zal hebben
ontvangen".
Ergo : geen karaktervorming, maar opvoeding „in de tucht en vermaning des Heeren". En als iemand antwoordt : dat laatste bedoel ik ook en
niets anders, dan verblijdt mij dat. Maar laat ons het kind dan ook bij zijn
naam noemen ! En niet met den naam Karaktervorming bestempelen wat
eigenlijk Christelijke opvoeding is!
April 1922.
H. MILO.

DE GESCHIEDENIS VAN HET VAK
BIJB. GESCHIEDENIS.
Natuurlijk kon het niet anders, of in de M. E. werd het volk door de
Kerk onderwezen.
Niet alleen door het gesproken of geschreven woord, maar ook door
schilderij en tooneel: de „boeken der leeken" en de mysteriespelen, die
moesten dienen om op de feestdagen het volk te onderwijzen in de heilige
historie. Het Humanisme en de Reformatie echter deden meer voor de
onderwijzing in de H. S. door hun boeken en methoden.
Ieder weet hoe groot in dit opzicht de verdiensten van de Broederschap
des Gemeenen Levens en van Luther zijn.
Van de Broederschap kwamen mij nimmer boekjes onder de oogen op
dit gebied, maar van Luthers werkzaamheid is ons meer bekend.
Toch verdient het opmerking dat alle onderwijs zich bewoog om den cate.
chismus.
Ook op school was het „catechisatie."
Luther spreekt in zijn „Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdiensten"
er van dat deze „Ordnung" meest ingesteld wordt voor de eenvoudigen
en het jonge volk, die dagelijks geoefend moeten wonden in de H. S., opdat
zij hun Geloof kunnen verdedigen en anderen mettertijd onderwijzen en
alzoo het rijk van Christus mogen helpen bouwen.
De B. G. moest dan vooral voorbeelden leveren bij de verschillende
Hoofdstukken der Geloofsleer.
Alle theologie in die dagen was dogmatisch gekleurd, de historische opvatting is eerst van de 19e eeuw, onze tijd schijnt zelfs voor de School
alleen B. G. te vragen en den catechismus geheel aan de Kerk te willen
overlaten.
Althans mij zijn slechts weinig scholen bekend, die nog iets meer doen
dan B. G.
Onder den invloed van het Piëtisme, dat ook den Cat. als grondslag
nam, werd toch de B. G. meer in eere gebracht als illustratief element.
Francke schreef zijn : Kurzer und einfffitiger Unterricht wie die Kinder
zur wahren Gottseligkeit und Christlichen Klugheit anzufiihren sind. 1702.
Hij wil de kinderen vooral opvoeden door het voorbeeld der bijbelsche
personen. Een catechismus historicus zou hiervoor moeten dienen, die niet
alleen exempels' uit den Bijbel, maar ook uit de ongewijde Geschiedenis
zou moeten citeeren.
-
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J. Osterwald schreef in dienzelfden geest voor de Gereformeerden:
„Catéchisme ou instruction de la religion chrétienne."
Ook John Locke had reeds in 1693 in „Gedachten over opvoeding" aanbevolen om een bloemlezing samen te stellen uit de B. G. voor schoolgebruik.
Dit deel voor Duitschland Joh. Hbner: Zweimal, zweiundfiinfzig
auserlesene biblische Historiën aus den A. u. N. T. der Jugend zum besten
abgefasset. 1714.
Hij zegt naar aanleiding van dit boekje : „Dit heb ik wel met de handen kunnen tasten, dat men kleine kinderen den catechismus het beste
duidelijk kan maken met voorbeelden uit de H. S. Zoo bij het 4e (bij ons
5e) gebod met Eli's zonen, Absalom, den verloren zoon." Men ziet uit deze
woorden, dat het ook hier toch nog draaide om den catechismus. Dit populaire boekje werd nog tot 1831 algemeen gebruikt, toen onze welbekende
Zalm op 't tooneel verscheen, dat ook mijn eerste handleiding is geweest
in den jare 1902 voor het vertellen van B. G. op school, nadat het mij
vier jaren als handboek op de Normaal had gediend.
Toch verscheen van Hbner in 1859 nog de 107e uitgave.
Natuurlijk heeft ook de „Aufklkung" haar aandeel gehad in de 18e
eeuw bij de methoden voor het rel. onderricht.
Eenerzijds door apologetische leerboeken als reactie tegen 't deïsme te
voorschijn te roepen als van Prideaux en Calmet, anderzijds door de
leerstof in overeenstemming te brengen met de jongste critiek, waarmee
ook supra-naturalisten meestal meegingen.
Zoo verklaart Ditmar in zijn „Geschichte der Israëliten bis Cyrus, 1788,"
dat hij tot eer en verdediging schrijft van den Bijbel en om de „Wolf enbilttelsche Fragmentisten" eens goed terecht te zetten.
Toch houdt hij Elohim of Jahwe op vele plaatsen van het 0. T. voor
een „Raad van State" uit priesters gevormd.
Niemeyer in zijn „Characteristik der Bibel, 1775," gaat veel verder en
stuurt vooral aan op „moraliteit".
Abraham is volgens hem daarom zoo'n vroom mensch, omdat hij altijd
met verstand en overleg handelt! Hij is een „aristocraat", dus een ruimdenkend, verlicht mensch, die in de gelegenheid is alle mogelijke deugden
in praktijk te brengen, dank zij zijn staat van vrijheid en heerschappij. Nog'
verder ging G. L. Bauer. De titel van zijn leerboek zegt al veel: „Hebraïsche
Mythologie des A. und N. T., 1802."
Daar zijn de droomen van Jozef, Pharao, den bakker en den schenker,
zuiver mythische verhalen. In zijn „Handboek der Geschiedenis van het
Joodsche Volk, 1804," zegt hij ronduit deze geschiedenis van al het boven-

93
natuurlijke en mirakuleuse te willen ontdoen. Alles wordt tot stand gebracht door menschelijke krachten onder leiding van de goddelijke Voorzienigheid.
In één opzicht heeft de Aufklkung een goed werk gedaan, n.l. door een
beter paedagogisch inzicht te schenken omtrent de methode van het godsdienstonderwijs. De 13. G. was tot nu toe slechts bron geweest van voorbeelden voor den Catechismus, nu werd zij meer en meer objekt van behandeling. Natuurlijk kunnen wij slechts hier en daar een greep doen uit
de rijke stof, die zich ophoopt in de 19e eeuw.
Deze is de eeuw van het historisch-critisch onderzoek. Dat onderzoek
heeft bij al het kwade ook ontzaglijk veel goeds gedaan. De Bijbel-studie
is nooit zoo breed en diep tegelijk geweest als in 'dit tijdperk, en natuurlijk
heeft de B. G. hierbij gewonnen. Zij werd nu methodisch aangevat, en
organisch bewerkt, waarbij de geschiedenis der openbaring leidend kon
optreden.
Waar wij geestelijk van Duitschland in menig opzicht afhankelijk zijn,
althans wat betreft de wetenschap, wat zeer zeker in sterke mate geldt
voor zielkunde en paedagogiek, daar is het wel verblijdend, dat de 19e
eeuw vooral ook meer zelfstandigheid ten onzent vertoont in dit opzicht.
Hoewel de „Groninger School" theologisch vele gebreken en tekortkomingen vertoonde, heeft ze toch baanbrekend werk verricht.
Ik noem slechts, P. Hofstede de Groot: „Geschiedenis der opvoeding van
het menschdom door God tot op de komst van Jezus Christus, 1847."
Diest Locgion, Reitsma en Meyboom : Geschiedenis van het Godsrijk
naar den 'Bijbel. Was theologisch de gedachte reeds in den titel uitgesproken, niet van Gereformeerden huize, paedagogisch had zij ongetwijfeld bizondere waarde, n.l. dat Gods bijzondere openbaring aan de menschheid en Zijn bijzondere opvoeding der menschheid in den Bijbel tot stand
komt. Bij het onderwijs dient men daarop te letten, dat Gods Voorzienigheid in Israël's geschiedenis het geloof aan Hem en Zijn Bestuur heeft
gewekt en gesterkt.
Deze idee van de Groninger school was echter niet in dien zin oorspronkelijk, dat zij hier te lande alleen werd ontdekt en uitgewerkt, ook
in Duitschland vond zij bekwame verdedigers.
J. Chr. K. von Hofmann in zijn „Weissagung und Erfillung" en in „Schriftbeweis" kwam op voor het organisch geheel der Openbaring, terwijl hij
de heilsgeschiedenis in het centrum zette.
De Erlanger school heeft in dit opzicht groote verdiensten. Zij heeft
aangetoond, dat men niet volstaan kan met Israelitische en oud-Christelijke Letterkunde, dan wordt de B. G. een hocus pocus, een mixtum quid,
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de Bijbel is en blijft het boek der Openbaring, dat Christus als middelpunt
heeft, dat de wereldgeschiedenis verklaart.
Daarom behoeft men niet uitsluitend op de traditie te steunen, of de
oogen te sluiten voor wat wetenschappelijk onderzoek aan het licht heeft
gebracht. Bavinck zegt zeer terecht in zijn „Wijsbegeerte der Openbaring": Ofschoon alzoo met de realiteit der Openbaring het Christendom
staat of valt, kan ons inzicht in wijze en inhoud der Openbaring verhelderd
en dienovereenkomstig ons begrip aangaande deze daad van Gods genade
gewijzigd worden. (pag. 17)
En verder op pag. 19: Ons oog gaat er thans hoe langer hoe meer
voor open, dat de Openbaring op allerlei wijze historisch en psychologisch
„vermittelt" is. De bijzondere openbaring is niet alleen op de algemeene
gebouwd, maar nam ook tal van elementen uit haar over ; Oud en Nieuw
Testament worden minder uit hun milieu geïsoleerd en toonen verwantschap met godsdienstige voorstellingen en gebruiken bij andere volken;
Israël staat met de Semieten, de Bijbel met Babel in verband."
M. a. w. wij leeren meer en meer verstaan wat de schrijver van den
Hebreëen-brief zegt, dat God voortijds op velerlei wijze tot ons en onze
vaderen heeft gesproken.
En dat moet vooral de B. G. duidelijk telkens op den voorgrond stellen.
Immers er is evolutie ook op religieus terrein, in den goeden zin van
het woord.
Het spreekt wel vanzelf, dat het hist.-crit. onderzoek, zooals van een
Wellhausen, dat leidde tot een geheele reconstructie van Israëls geschiedenis, die ver afweek van de gewone gangbare voorstellingen, ook het vak,
de B. G. niet weinig in 't gedrang bracht als objekt van onderwijs en
opvoeding. Wij beleven dit in onze dagen nog met de vrijzinnige opvatting der B. G. Oort en Ortt, Hooikaas en Knappert zijn nog steeds bezig,
wanhopig bezig, om B. G. voor kinderen geschikt te maken. Al ontbreken bij hen de gelukkige momenten niet, de eenheid is helaas verloren
geraakt. Wie een helder inzicht wil ontvangen van de verschillende pogingen om de B. G. naar eigen opvatting te construeeren, neme als een
deel van de B. G. de verschillende „Levens van Jezus", van Gunning en
Maclaren tot Bauer en Strausz. Zeer oriënteerend is in dit opzicht het
mooie boek van Albert Schweitzer : „Geschichte der Leben-Jesu Forschung. Tbingen 1913, waarvan de eerste druk 1906 tot titel had : Von
Reimarus zu Wrede."
R. D.

(Wordt vervolgd).

UIT DE KLASSE.
MARINUS' DAG.
Met Marinus heeft een groote, onbegrijpelijke verandering plaats
gegrepen. Hoe 't mogelijk is, weet hij zelf niet, maar gebeurd is 't,
dat is zeker.
Tot eergisteren nog was hij een haveloos schooiertje, dat enkele
morgens in de week naar de gemeenteschool stapte. Om zijn kromme
beentjes hingen de rafels en vellen van het kleurlooze, veel te lange
broekje ; verder op naar boven zat iets, dat een jasje verbeelden moest,
en zijn kousen bestonden eigenlijk uit een menigte gaten in een omlijsting van groote, pluizige woldraden. Een pet had hij nooit, wat
ook niet noodig was, omdat zijn harde haar zoo lang was, dat 't nog
over voornoota en nek hing.
En nu opeens is hij een jongeheer geworden. Ja, werkelijk een
jongeheer, al is 't ongelooflijk. En hij mag niet meer naar de gemeenteschool, maar gaat nu naar de Christelijke school, die schuin achter 't
groote weeshuis staat.
Hij stapt als een pauw, op zijn kromme beentjes, die in de verandering niet gedeeld hebben, in zooverre ze krom gebleven zijn. Maar
ze steken nu in heele, nieuwe kousen, en aan de voeten zitten, o,
wonder, nieuwe, glimmend gepoetste schoenen, die passen. Stel je
voor, ze passen ! Zijn lijfje 'steekt in een fijn, donkerblauw pak, zooals
de weesjongens dragen, en op zijn hoofd . troont een nieuwe blauwe
pet, met stijve zwarte klep. •
Zoo komt hij de school binnen, geleid door een massa andere
kinderen, die den bijna gedrochtelijken nieuweling met verbazing
bekijken. „Hè, wat een jong !" smalen de grootere jongens; „de baas
eiges" grapt er één. Maar de meisjes bemeelijden hem : „och, wat
een jochie ! hoe heet je, broer ?"
Ze schatten hem: in de eerste klas ? In de tweede ? Maar hij kijkt
zoo doortrapt wijs uit zijn oogen. Zou 't misschien een dwergje zijn,
dat in de vijfde of zesde komt? Dat zou ongelooflijk interessant wezen.
In de eerste klas komt hij echter te zitten, en, omdat hij uit 't
weeshuis komt, en dus „schoon" is, komt hij naast een net kind in
de bank, dat er ook „deftig" uitziet.
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Eigenlijk had hij in de tweede gemoeten, maar hij heeft in zijn
vorigen staat te veel schobbetjes gemaakt ; dat wreekt zich nu.
Marinus vindt alles goed ; behalve, wanneer hij de pet op een kapstok moet hangen. „'k Heb em net," zegt hij teleurgesteld, en dus
mag hij ze mee naar binnen nemen ; „maar in de hand, hoor !"
In de bank onderzocht hij zijn buurman. „Hè jij een pet?"
„Ja" knikt buurmannetje bedeesd. „Hè jij schoenen ook?"
Weer een ja-knikje met vinger-in-den-mond van buurman en Marinus
bukt onder de bank, om zich zelf te overtuigen. „Die van jou zijn
niet gepoes', de mijne lekker wel." 't Is toch maar een wonder, zulke
gepoetste schoenen. Eigenlijk veel te bijzonder, om ze zoo maar onder
de bank in 't duister te laten verschuilen.
Marinusje gaat aan 't wurmen en hijschen met zijn korte lijfje en
kromme beentjes, en eindelijk — daar lukt het; de beenen liggen op
bank, en de pet er tusschen in. Alle schatten bij mekaar. En zoo vindt
de juffrouw hem zitten als ze om negen uur, van 't praatje-in-de-gang,
binnenkomt, en ze heeft heel wat overredingskracht noodig, om hem
in gewone houding te krijgen.
„Me moeder is in 't gestich' ", vertelt Marinus enthousiast. „Met
een rijtuig. Ze heeft mijn kleine zussie wille' vermoore' en nou is ze
in 't gestich', en als ze beter is, komp ze d'r weer uit. En we slape'
thuis met ze vijve' in de bedstee, en gister konne' ze me haast niet
schoon krijge'. Maar nou ben ik schoon." Tot bewijs keert hij zijn
handjes om en om.
„Ben je blij Marinus?"
Nou" glundert Marinus, „vanmiddag ete' we rijst met suiker."
Pf

Z.

M. A. M. B.

DE OPSTANDING VAN CHRISTUS.
't Was tegen den avond van den ontzaglijken dag, waarop Jezus gekruisigd was, dat twee vrouwen, overstelpt van droefenis over dat
vreeselijke, onbegrijpelijke gebeuren, nederzaten in den hof van Jozef
van Arimathea tegenover den somberen grafspelonk.
Twee vrouwen, die maar niet scheiden konden van de plaats, waar
de Levensvorst rustte in het stof des doods.
Maria Magdalena en „de andere Maria!"
Maria Magdalena, de eens zoo beklagenswaardige, toen zij in de
macht was van zeven duivelen . . . De deerniswekkende, wier leven op
aarde toen feitelijk een hel was ... Totdat, ja, totdat die wonderblije
dag gekomen was, de dag, waarop Hij haar vond.
Jezus van Nazareth, de profeet, machtig in woorden en werken !
Hij, Wiens hart vol was van ontfermende liefde ! Hij vond haar, als
zoovele anderen gekluisterd in banden der hel ! . Toen werd Hij
met innerlijke ontferming over haar bewogen!
Neen, wat er toen, in die ure gebeurde, weet ze niet te beschrijven,
maar, dit weet ze toch wel, dat Hij, de Zoon des Almachtigen Gods
door een enkel bestraffend woord uitgeworpen heeft de helsche geesten,
die in haar woonden en ganschelijk over haar heerschten. En dat van
clát oogenblik af er rust gekomen is in haar ziel, lieflijk-weldadige
rust. Dat toen voor haar verwonderd oog is gaan stralen het blije
levenslicht uit open hemel. Het licht van Gods genade, dat Jezus
bracht in het zondedonker der wereld. Waarvoor wègvluchten moest
de helsche duisternis in haar hart!
Dit weet Maria wel, dat toen het feest in haar ziel begonnen is,
het feest, dat al rijker en blijer werd, als Hij, de Christus Gods, haar
Heiland, tot haar kwam en sprak van de liefde Zijns Vaders.
Zoo was zij, eens een gebondene des Satans, discipelin geworden
van den Heere. En Zijn liefde had zij trouw beantwoord met al de
liefde van haar hart. En 't was haar grootste vreugde, met andere
discipelinnen den Meester te dienen van haar goederen.
Maar nu is daar plotseling, zoo geheel onverwacht dat onbegrijpelijke gebeurd. Jezus is in de handen Zijner bitterste vijanden gevallen,
verraden door den Iscarioth, door het Sanhedrin en door Pilatus ter
dood veroordeeld ; na geeseling en anderen bitteren smaad gekruisigd,
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tusschen twee moordenaren, om na urenlange stervensstrijd in te gaan
in het somber rijk des doods.
Daar, achter dien grooten grafsteen ligt Hij nu op het steenen doodsbed — koud en roerloos — dood ! Hij — haar licht en leven! — De
Christus Gods, de Koning Israëls — in de macht van den dood ! —
Wèg, voor goed wèg — is het zonnige geluk, dat haar leven zooveel
waarde had gegeven. Somber . grauwt de toekomst haar toe . . . een
toekomst zonder Jezus .. .
In sprakelooze smart zit ze neder bij het graf ... Jozef en Nicodemus
zijn al naar huis gegaan , .. De andere discipelinnen, die de begrafenis bijwoonden, zijn weggesneld, om nog vóór den Sabbath specerijen te koopen .. .
Maria Magdalena kan nog. niet naar huis gaan . . . ze kan ook geen
specerijen gaan bereiden ... De smart heeft ál haar kracht gebroken ...
haar levensmoed gefnuikt.
En ook de andere Maria, zuster van Jezus' moeder is bij het graf
achtergebleven. Ook zij was discipelin des Heilands. En ook haar
heeft het gewelddadige einde van den Zoon harer zuster, die tevens de
Zoon des Allerhoogsten genaamd was, ten diepste geschokt. Ook zij
heeft bij het kruis gestaan, op Golgotha, — en medeaanschouwd den
smaad, dien Jezus aangedaan werd ; — en haar eigen schreiend hart
heeft medegevoeld de scherpte van het zwaard, dat in die vreeselijke
ure ging door de ziel Zijner moeder . . . En de sprakelooze droefheid
van Maria Magdalena, ésók de hare, doet haar mede toeven bij Jeius'
graf. Stil is het hier, in den hof. De stille rust van den komenden
avond heeft zich reeds gelegd op de gansche omgeving.
Maar — in de harten dezer beide vrouwen is het verre van stil.
Daar woedt een storm van aandoeningen ... Wànt —
Jezus is niet meer .... Jezus is door Zijn vijanden vermoord .
Jezus is dood .. .

Jezus — dood ! Welk een treurige Sabbath is het geworden, die
rustdag, welke begon bij het vallen van den avond van den dag der
kruisiging!
Een bitter-droeve dag voor Jezus' discipelen, voor allen, die Hem
liefgehad hadden als hun Heere en Koning!
Nu was voor hen allen gekomen de tijd, waarvan Jezus gesproken
had, vóár Zijn groote lijden, toen Hij profeteerde :
„Voorwaar, voorwaar Ik zeg U, dat gij zult schreien en klaaglijk
weenen, maar de wereld zal zich verblijden."
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Zwaar heeft de slag hen getroffen - te meer, daar alles zoo snel
is gegaan, zoo verbijsterend sneI. Zeker, ze wisten, dat Judea, dat
Jeruzalem bovenal gevaarlijk terrein voor jezus was. Dat Hij onder de
aanzienlijke leidslieden des yolks vele bittere vijanden had. Vijanden,
die slechts noode wachtten op een gunstige gelegenheid, om den
Meester voor goed "onschadelijk te maken."
Maar, - had het vreugdevolle gebeuren van den eersten dag der
nu zoo droef geeindigde week niet aIle zorg en vrees verdreven?
Want, was jezus toen niet triomfantelijk ingehaald in de groote koningsstad; - ingehaald als de Zone Davids, de Koning Israels? - Hun
Meester, - had Hij deze hulde van de duizenden geestdriftigen toen
niet aanvaard? En hadden zi] toen niet gemeend, dat komen ging, wat
zij allen zich nog steeds droomden: de oprichting van een aardseh
koninkrijk, met jezus als den Messias-koning aan het hoofd ... trots
Zijn vijanden... Zijn vijanden, die dan ook door Hem zouden vernederd worden - terwijl zij, als 's Konings eerste trawanten, zouden
verheven worden tot duizelingwekkende hoogte van eer en macht?
Maar, - ontzettende omkeer: de Hosanna's werden maar al te
spoedig vervangen door moordkreten en uit duizenden kelen heeft
het "Kruis Hem! Kruis Hem I" geroepen, gegild, gekrijseht aan jezus'
bioed, om jezus' dood ....
En Jezus' vijanden hebben het gewonnen. De zwakke, weifelende
Stadhouder is bezweken voor hun hartstochtelijk getier - en op Golgotha is jezus aan een kruis genageld, gestorven den bittersten en
smadelijksten dood.
o neen, dat er van een koninkrijk, te Jeruzalem opgerieht, met
jezus als Koning en zij als eerste kroondienaren - nu niets komen
zal - dat is voor hen niet het ergste.... maar - dat Hij, in Wien
zi] zoo vast geloofd hadden als in den Christus Gods, dat Hi], die
hun zooveel liefde gesehonken had en dien zij tach ook zoo eeht
hartelijk liefgehad hebben, dat ]ezus nu dood is, z~o onreehtvaardig ter kruisdood gedoemd, dat is voor hen het verschrikkelijke,
waar zij me t hun verstand niet bij kunnen, waar hun ziel bij verseheurd wordt.
Al dat mooie, dat heerlijke, van de Iaatste jaren is nu voorbij, weg, voor goed .... Nooitmeer zullen zij zien Zijn vriendelijke oogen,
nooit meer hooren den warmen klank Zijner stem. Nooit meer met
Hem aanzitten aan den disch, met Hem wandelen door Kanaans
laehende velden, over heuvels en door dalen. Nooit meer zullen ze
varen met Hem over de blauwe wateren van de Galileesehe Zee!

100

Tot Wien zullen zij nu heengaan, nu Hij dood is, Hij, bij Wien
waren de woorden des levens? . .
Wat is nu nog het leven voor hen — zonder Jezus . . . ?
Droeviger en troosteloozer Paasch-sabbat hebben zij nimmer beleefd.
En zoo schreien zij niet alleen, maar bij allen, die Jezus hebben
lief gehad is treuring en geween om Zijnen droeven dood . . . .
Zijn vijanden echter zijn blijde ! Gelukkig . . . . zij hebben Hem dan
toch gevonden, hun vijand ! Zij hebben Hem dan toch gekregen, Hem
uit den weg geruimd, onschadelijk gemaakt voor immer !
Nu zullen ze den gehaten Nazarener nooit meer ontmoeten. Nu
zullen zij nimmer meer hooren die ernstige stem, hen vermanende tot
bekeering huns harten ; die strengtoornende stem, hen bestraffende om
hun booze daden ! Nu zal het volk in dwaze verblinding Hem niet
meer naloopen, den timmermanszoon van Nazareth, die Zich vermat,
zichzelven Code gelijk te maken, zeggende, dat Hij Gods Zoon was...
Jezus is dood . . . . En — zeker zal hij wel gauw door iedereen vergeten zijn. Straks zijn zij weer, onaangevochten, de machtigste leidslieden van het volk!
Ja, op Golgotha zijn wel wonderlijke dingen gebeurd : die angstige
duisternis, dat beven der aarde, dat scheuren der steenrotsen, dat
openspringen van graven en dat herrijzen van dooden .... en in den
Tempel is op zoo'n vreemde manier het voorhangsel gescheurd . . . .
maar . . . . daar moeten ze zich maar niet meer om bekommeren. Het
voornaamste is, dat Jezus nu toch maar dood is . . . . Ginds, in den
grafspelonk van dien dwazen Jozef van Arimathea ligt Hij — koud
en roerloos — op Zijn steenen doodsbed.
De spelonk is verzegeld met het hoogepriesterlijk zegel en een
wacht van soldaten bewaakt het graf . . . . Niet om dien dooden Nazarener, . . . . maar om diens discipelen, die anders het lijk wel eens
zouden kunnen wegnemen, om dan te gaan zeggen, dat hij uit de
dooden was opgestaan. Ja, de grafspelonk wordt door soldaten, Romeinsche soldaten,. bewaakt. Niet, dat er gevreesd wordt, dat Jezus,
zooals Hij gezegd had, ten derden dage zou opstaan uit het graf. 0
neen, Hij, die zichzelven niet van het kruis kon verlossen, zal nog
minder zich kunnen bevrijden van de banden des doods ! Maar ... .
de discipelen van dien Jezus, even groote bedriegers als Hij zelf
was . . . . die moeten in de gaten gehouden worden ...
Daarom staan ze ginds op hun post, die dappere legioensoldaten,
trouw op hun post — bij het verzegelde graf . . . .

101

Israels leidslieden kunnen nu gerust zijn, Ze kunnen zich nu verblijden - want - ]ezus is dood.
Blijder Paaschsabbat hebben zi] in [aren niet beleefd. Trotsch op
hun overwinning gaan ze henen, deOverpriesters, om God te dienen
in Zijn tempel. En straks rooken daar de feestofferen ter eere van
Israels grooten Opperheer en - bij trompetten - en bazuingeklank
"verheerlijken" Israels blinde leidslieden den heiligen Naam van Hem,
Wiens Eeniggeboren Zoon zij aan het kruis hebben genageld. En ook
nu - weten zij niet, wat zij doen. Maar God in den hemet gruwt
van hun offers, wendt Zijn oor af van het .getler hunner liederen, want
zij zijn de moordenaars van Zijn Zoon, de moordenaars, die Hem,
jezus, gesmaad en gesard hebben tot op het oogenblik van Zijn
sterven toe ..•
Ginds, in den rustigen hof van Arimathea, in het stille rotsgraf
slaapt jezus - den korten slaap Zijns doods. Nu heeft Hij dan
eindelijk rust. De Zoon des menschen, Hij heeft nu een plek, waar
Zijn hoofd rustend nederligt ... En - hoog boven lucht en wolken, in het Paradijs - rust ook Zijn Geest - veilig in de handen Zijns
hemelschen Vaders ...
" Zoo rust de Heiland op dezen grooten Paaschsabbat, zoo rust Hij
na Zijn volbracht verzoeningswerk...
Rondom het graf waken de Romeinsche soldaten ... Maar, ze weten
niet, dat een andere wacht waakt over jezus' doode lichaam ... een
onzichtbare wacht! God waakt over Zijn heilig Kind ]ezus, opdat niets
Hem stoort in Zijn verheven rust! ... God waakt over dat smetteloos
heilige lichaam op het steenen doodsbed, opdat de worm niet komt,
om te verderven ...
De Sabbat, deze gansch bijzondere rustdag, gaat voorbij ... De zan
daalt naar den westelijken gezichtseinder ... Achter de bergen zinkt
ze weg in den goudglans van haar eigen heerlijkheid ... De schemering vlucht weg voor de snel vallende duisternis ... De stilte van den
nacht legt zich neer over de rustende aarde ...
In den donkeren hof van Arimathea - bij het graf in de rots zijn de soldaten trouw op hun post. Ze weten wei: nu, nu voorai
moeten ze op hun hoede zijn. Scherp is het hun aangezegd. Morgen
immers zal het de derde dag zijn, dat Hij daar ligt in het graf
.
.
Nu moeten ze waken, dat ze niet komen, om Hem weg te stelen
En ze waken, - de dappere soldaten -. Ze waken - terwijl hoog
aan den donkeren hemel schitteren en flonkeren de tallooze sterren.
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Ze waken, terwijl de maan haar glanzend zilverlicht uitgiet over het
sluimerende aardrijk.
Langzaam kruipen de nachtelijke uren voorbij . . . .
Geheimzinnige uren . . . . waarin alles zoo vreemd, zoo geheel anders
lijkt dan over dag . . . ., waarin de stilte stem krijgt, spreken gaat tot
de luisterende ziel . . . .
De soldaten waken — waken bij dat donkere rotsgraf, waar die
wonderlijke Nazarener in ligt, de man, wiens naam geheel Jeruzalem
vervult . . . .
Van wien een hunner officieren, staande bij het kruis, openlijk getuigen moest: „Waarlijk, deze was Gods Zoon . . . ."
Geheimzinnige nacht voor deze heidenen, die waken bij Jezus' graf ! .
Stil blijft het in den hof .. . . Scherp luisteren de soldaten toe, als
een enkel struikgeritsel, een enkel nachtelijk gerucht, die stilte breekt;
dat immers kon door zacht-aansluipende vrienden van dien Jezus veroorzaakt worden
Maar, neen .. . . 't blijft verder rustig in den hof. Langzaam kruipt
de tijd . . . . Het eene uur na het andere gaat voorbij, zonder dat er
iets bijzonders gebeurt. Middernacht ! . . . . Twee der vier nachtwaken
zijn nu achter den rug. De soldaten hebben elkander al tweemaal
afgewisseld. Nog geen enkel teeken van onraad t Ook de derde
nachtwaak verloopt . . . en — om drie uur in den morgen, bij de
laatste aflossing, kan niets buitengewoons, niets verdachts gemeld
worden . .
Het wordt vier uur . . . . vijf uur . . . . Nog is alles onveranderd . . . .
„Nog één uur", denken de soldaten — „en dan, bij het rijzen van
den nieuwen dag — zit deze akelige grafwacht er op . .".
Maar neen . . . . dit uur zal niet ongestoord voor hen voorbijgaan . . .
Plotseling geschiedt er een groote aardbeving. Heel de aarde schokt
en trilt .. . . En ziet — van den nog nachtelijken hemel straalt licht
neer van verblindenden glans . . . . En in dien hemelschen lichtglans
zien de wachters een gestalte nederdalen ter aarde ; een gedaante gelijk
een bliksem, verlichtende den ganschen hof; een engel Gods, wiens
kleeding wit is gelijk sneeuw . . . . Daar, vlak bij hen daalt hij neer —
en zonder naar hen om te zien schrijdt hij voort naar het graf in de
steenrots . Ziet — hij grijpt met forschen greep den steen aan, die
den spelonk gesloten houdt — en zonder zich om het hoogepriesterlijk zegel te bekommeren, wentelt hij den steen weg — ter zijde van
het graf . . . . Dan zet hij zich -- rustig, in het fiere besef van zijn
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hemelsche majesteit op den steen neder, in afwachting van het ontzaglijke gebeuren, dat nu volgen gaat . .
In sprakelooze' verbazing hebben de soldaten dit alles aangezien —
en doodsschrik grijpt hen aan, nu ze zien, dat 'ál hun waken vergeefsch is geweest, nu één, machtiger dan de discipelen van dien
Jezus, het graf geopend heeft — en sidderend, door huiverende vrees
overmand — vluchten ze weg, weg van dat geheimzinnige open graf,
weg van die vreemde, lichtende gedaante, weg uit den hof . . . . om
ginds, in de stad te gaan boodschappen, wat er geschied is.
Dán — als die menschen zijn weggevlucht — en heilige stilte den
hof van Arimathea vervult, — dan is het ontroerend oogenblik gekomen, waarop God, de Vader, Zelf Zijn heilig Kind Jezus toeroept,
dat Hij mag opstaan uit het stof des doods . . . . omdat 's werelds zondeschuld volkomen betaald is door Jezus' volbrachte verzoeningswerk.
En Jezus — Hij heeft de stem Zijns Vaders gehoord ! En — verbroken heeft Hij de banden des doods. En — terwijl de dood vlucht —
wegvlucht als een verslagen vijand, staat de Heiland op van Zijn
steenen doodsbed . . . . staat Hij op in den goddelijken luister van Zijn
verheerlijkt lichaam, en verlaat in stille majesteit de plek van Zijn
diepste vernedering.
Als overwinnaar van hel en dood treedt Hij thans het leven in, om
weder te gaan zorgen voor Zijn nu nog zoo droef-treurende vrienden,
om — tot aan het einde der wereld te zijn de Redder, de Zaligmaker
van arme, zondige menschenkinderen, die in hun nood en ellende tot
Hem hun toevlucht zullen nemen.
't Was omstreeks dezelfde ure, vroeg in den morgen van dien in
de geschiedenis der menschheid zoo geheel éénigen eersten dag der
week, dat de vrouwen, die mede getuigen waren geweest van den
dood en de begrafenis van haar goddelijken Meester, op weg gingen
naar het graf, om Hem, den zoo smadelijk ter dood-gebrachte, een
laatsten liefdedienst te bewijzen.
Maria Magdalena, de zoo hartstochtelijk-beminnende, en daarom
door Jezus' gewelddadigen dood zoo zeer geschokte, — en de andere
Maria, vergezeld van Salomé, de moeder van Jacobus en Johannes en
nog enkele andere discipelinnen — spoeden zich, als het nog donker
is, naar den hof van Arimathea, met zich dragende de specerijen en
zalven, welke ze voor Jezus gekocht en toebereid hebben.
Slechts één gedachte vervult haar ziel : Jezus nog éénmaal een offer
.
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brengen — nu Hij daar nederligt in den stillen slaap des doods .. .
Nog éénmaal den dooden Meester dienen van haar goederen, zooals
zij Hem gediend hadden tijdens Zijn leven .... Want, of haar geloof,
dat Hij zou zijn de Christus, de Messias, geschokt is, en de hoop op
het Koninkrijk, dat Hij dan in de stad des Orooten Konings had
moeten oprichten, vergaan is, haar liefde tot den Profeet van Nazareth
is gebleven . . . . De liefde, die immers nimmermeer vergaat t
En deze door liefde gedreven vrouwen, ze denken niet aan den
steen, den zwaren grafsteen — voor den ingang van den spelonk
En ze weten blijkbaar ganschelijk niet van het zegel en van de wacht.
En nog minder denken ze aan wat de Heiland váór Zijn lijden en
sterven gezegd heeft over Zijn opstanding uit de dooden . .
Zoo spoeden ze heen naar den hof . . .. tot ja, opeens, aan den
steen gedacht wordt, als ze al dicht bij het graf zijn . . . . Verlegen,
bedremmeld, geheel uit het veld geslagen, staan ze een oogenblik
stil .... terwijl ginds, in het oosten, de zon opgaat in den stralenden
luister van den nieuwgeboren dag; het teeken van den eenmaal volkomen triomf van het licht over de duisternis, van het leven over den
dood ! Maar — die heerlijkheid spreekt op dit oogenblik niet tot deze
verslagen harten.
Die steen, waaraan ze in haar liefdeijver niet hebben gedacht, die
zal haar nu nog gaan verhinderen, waar ze juist zooveel haast gemaakt hebben, om klaar te kunnen zijn vóár de dag heet wordt ! . .
„Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?" zoo
klagen ze spijtig. Zullen ze nu eerst weer terug moeten naar de stad,
om mannenkrachten te hulp te roepen ? Teleurgesteld zien ze op naar
de grafrots, die thans overstraald wordt door het blije, lachende morgenlicht, .... dat om haar heen heel de weelde van den Oosterschen
tuin zoo rijk doet uitkomen. Maar dat licht en die scheppingsweelde
om den somberen doodsspelonk, ze spreken niet tot de ontstelde gemoederen .. Ontsteld ja .... want ziet : het graf staat open ! De steen
is reeds afgewenteld van de deur des grafs ! En — hebben ze niet
gezien, hoe Jozef van Arimathea en Nicodémus het graf zorgvuldig
gesloten hebben ? Wie is, wie zijn dan haar yds& geweest?
» Vijanden", flitst het door haar gedachten „vijanden zeker, die den
Meester zelfs de rust des grafs niet gunden .... Deze rustplaats was
zeker nog te mooi, te goed voor Jezus !"
Angstig zien ze elkander aan, luisteren ze toe, of ook eenig gerucht
de aanwezigheid van anderen verraadt. Maar — stil is het bij het
graf. Geen menschenstem wordt vernomen, geen voetstappen gehoord.
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Rondom haar ligt de hof in de liefelijke rust van den vroegen morgen.
Dan, hoewel bevend van vrees, wagen ze- het, nog dichter bij het
open graf te komen, tot vóár den ingang — en ja, dan zien ze het:
het graf is ledig! Jezus ligt er niet meer ... .
Dan kan Maria Magdalena het niet langer uithouden. Dat is te veel
voor haar toch reeds zoo diep geschokt gemoed. De verschrikkelijke
gedachte, dat vijanden haar nu ook den dooden Meester hebben ontstolen — overweldigd haar geheel en al en wèg ijlt ze, van het graf
vandaan, den hof uit — naar de stad, om ook aan Petrus en Johannes de schrikmare te gaan verkondigen : „Ze hebben den Heere wègen wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben !"
genomen
—

II.
De andere vrouwen, minder hartstochtelijk van aanleg dan Maria
Magdalena, — blijven nog even bij het graf. Zij willen zich eerst nog
eens goed overtuigen, of de spelonk werkelijk door vijandige hand is
opengebroken — of het graf dan waarlijk ledig is. . . . Voorzichtig, —
de harten vol vrees, — dicht bij elkander, — treden ze den -spelonk
binnen ; deinzen echter op hetzelfde oogenblik vol nieuwen schrik
achteruit, — want, daar, rechts van den ingang, ontwaart haar speurend
oog opeens een gestalte — een lichtende gedaante, — een jongeling,
wiens aangezicht blinkt als het aangezicht eens engels ; — wiens lange
witte kleed haar tegenschittert als de reinste sneeuw
Een engel Gods ! nedergedaald uit den hoogheiligen hemel, van
voor Gods troon, hier — in het graf van Jezus ! .. .
En daar, vlak bij haar . . . . nög één I Ontroerd, vol vreeze en
beving, — buigen ze het hoofd, neigen ze het aangezicht ter aarde....
Dan is het, dat rustig-vriendelijk die engel, welken zij het eerst
zagen, opstaande, tot de bevende vrouwen spreken gaat, vertellen gaat,
wat jezus hem bevolen heeft :
„Vreest gijlieden niet, want ik weet, dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. . . . „Maar" — en even klinkt er een zacht verwijt in
zijn stem, — „wat zoekt gij den Levende bij de dooden ?
„Hij is hier niet, want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.
„Gedenkt, hoe Hij tot U gesproken heeft, als Hij nog in Galilea
was, zeggende:
„De Zoon des menschen moet overgeleverd worden in de handen
der zondige menschen, „en gekruisigd worden, „en ten derden dage
weder opstaan".
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Zoo is deze engel Gods de eerste prediker van het zoo wonderheerlijke Paaschevangelie. Zoo ontvangen treurende, o zoo kleingeloovige
vrouwen, die een dooden Meester zochten, de blijde tijding van Jezus'
glorierijke overwinning, ook over de duistere machten des doods.
En ja, nu herinneren ze zich weer alles, wat Jezus zelf over Zijn
dood en over Zijn opstanding gezegd had ! Even is er schaamte bij
haar over de fout, die ze begingen, door Jezus' woorden te vergeten....
Maar cián trilt de jubel in haar zielen — de overwinningsjubel van
dezen wonderschoonen Paaschmorgen : „Jezus lééft !" En als nu de
engelen haar verzoeken, den spelonk verder binnen te komen en eens
goed rond te zien op de plaats, waar de Heer gelegen heeft, dan zien
ze het steenen doodsbed ledig, de grafdoeken ordelijk opgerold daarbij....
En — als ze nu zelf ten volle overtuigd zijn van het heugelijke feit
der opstanding — ontvangen zij van de engelen de opdracht, nu ook
heen te gaan tot de nog steeds treurende discipelen, om ook hun de
blijde tijding te brengen :
„Jezus lééft! Hij is opgestaan van de dooden en ziet, — Hij gaat
u voor naar Galilea. Daar zult gij Hem zien".
Toen zijn ze heengegaan, overstelpt van aandoeningen. . . . Toen
zijn ze heengesneld, zoo haastig, als ze konden, . . . haar specerijen
en zalven, — o wondere geschiedenis ! — voor Jezus niet meer noodig,
met zich dragende ! Vervuld van al het gebeurde, dat in zoo kort
tijdsverloop zooveel en zoo sterk wisselende stemmingen in haar had
gewekt !
Zoo zijn ze teruggeipd naar huis, bevende en ontzet, — als bange
vluchtelingen. . . .
Maar, diep in haar harten lag het geheim, dat blije en toch zoo
wonderbare geheim, dat haar leven weer zooveel waarde had gegeven!. . Het geheim, dat ze nog aan geen mensch kunnen, noch
durven openbaren : dat Jezus is opgestaan uit de dooden, dat zij niet
vergeefs geloofd hadden, dat Hij toch was, toch is de Christus, de
Zoon des levenden Gods, de Koning Israëls I
Eerst, als ze thuis wat tot bedaren zijn gekomen, kunnen ze weer
spreken — aan anderen vertellen al, wat zij in dezen morgen gehoord
en gezien hebben. . . .
Maar, voor de in droefheid nedergezeten vrienden, voor de verslagen harten van Jezus' discipelen is, wat de vrouwen vertellen te
groot, te wonderbaar. . . . Ze kunnen het niet gelooven . . . . en al, wat
de vrouwen verhalen, van de engelen, van Jezus' opstanding uit de
dooden . . . . het lijkt hun ijdel gepraat, waaraan geen geloof te hechten
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is. Zóó had Jezus' smadelijke kruisdood hun geloof verlamd . . . . hun
hoop doen vergaan.. . .
Eerst als de Opgestane Heiland op dienzelfden eersten dag der week,
aan Petrus is verschenen, aan Petrus, die Hem in de ure des lijdens,
zoo bitter verdriet had aangedaan, dán gelooven ze . . . . want, wat
Petrus clán vertelt is zoo ontroerend schoon ;. dát doet hen opeens
weer zien hun Meester, den goeden Herder, die vol ontfermende liefde,
het eerst opzocht het schaap, dat wel het verst afgedwaald was; hun
Jezus, nog altijd dezelfde Jezus, die kwam om te zoeken en zalig te
maken wat verloren was . . . . Eerst clán wijkt ook bij hen de doffe
neerslachtigheid, om plaats te maken voor jubelende vreugd, en straks
juicht de blije geloofstaal hun van de lippen :
„De Heer is waarlijk opgestaan !"
'S-GRAVENHAGE.
H. F. VAN CAMPEN Jr.

DE ONDERWIJSOPLEIDING IN AMERIKA
EN DE NIEUWE OPLEIDING
IN NEDERLAND. (II).
III.
De onderwijsvakken der opleidingscholen.
Ik sluit weer van mijn beschouwing uit de Higthschools, 'die soms onderwijzers opleiden, zonder iets te kort te doen aan het goede werk, dat door
sommige verricht wordt in den korten tijd en bepaal me weer tot de
Normalschools. Er zijn er daarvan een 100-tal, meestal groote inrichtingen met een 5 à 600 studenten, verdeeld over twee á drie jaar.
Een eenigszins overzichtelijk geheel te leveren van wat er onderwezen
wordt en hoe het leerplan is ingericht, is buitengewoon moeilijk door de
groote variatie, die er bestaat.
Toch is er wel zekere richting in op te merken. Als men ide prospectussen
van eenige jaren geleden vergelijkt met idie van het laatste jaar, dan ziet
men over 't algemeen een verandering in de richting van de Carnegie
Curricula „The Carnegie foundation for the Advancement of teaching"
heeft in 1915-1920 een onderzoek ingesteld naar de opleiding der onderwijzers in de staat Missouri en de commissie daarmee belast, bestaande uit
autoriteiten op het gebied der onderwijzersopleiding (o.a. Dr. W. S.
Learned en Prof. Dr. William Bagley) heeft in in 1917 een leerplan ontworpen en gepubliceerd, verder in een lijvig rapport den toestand in Missouri
opengelegd, eigen denkbeelden ontwikkeld en waardevolle aanwijzingen
aan de hand gedaan (zie The Carnegie foundation for the Advancement of
Teaching, Bulletin number fourteen.)
In Amerika wordt door vele studenten een betrekking bij het onderwijs
slechts als treeplank beschouwd naar een andere positie, naar „a real
manjob" en vragen ze cursussen, die behalve voor het onderwijs ook meetellen, wanneer ze straks verder gaan studeeren, wat bij het Amerikaansche
systeem mogelijk is. Normalschools geven vaak toe aan dien eisch en bieden dan velerlei cursussen aan, alsof ze kleine academies waren, maar een
degelijke vakopleiding, die met de eischen van het onderwijzersberoep
rekening houdt, geven ze in dat geval niet. De programma's dier scholen
verschillen nogal van de Carnegie Curricula, waarin een strikte vakopleiding wordt beoogd.
,
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In de Staten echter waar de mogelijkheid voor jongelui om te studeeren
aan de colleges en universiteiten 'gemakkelijker is door ide grootere gelegenheid voor studie niet alleen, maar ook voor arbeid om in eigen onderhoud
te voorzien, hebben de normalschools een zuiverder karakter en naderen
de leergangen meer of minder het type ontwikkeld in „Curricula designed
dor the professional Preparation of teachers for American Public Schools."
Bij het beschouwen der programma's valt 'dadelijk de aandacht op een
belangrijk verschil tusschen de Hollandsche en Amerikaansche scholen.
Bij ons krijgen meestal alle vakken in een week eens een beurt, al is
het maar een uurtje en idit wordt dikwijls volgehouden al de jaren, dat de
leerling de inrichting bezoekt. In de Ver. Staten,wijdt men een groot aantal
uren per week aan een vak, of een onderdeed, 't aantal vakken op de werkrooster is dan ook veel kleiner. Een volgend halfjaar neemt men dan weer
een ander vak onder handen.
Waarschijnlijk dat de Hollandsche manier van doen beïnvloed is door
de eindexamens, waar toch vooral de leerlingen een parate kennis moeten
toonen; om nu parate kennis bij te brengen is voortdurende herhaling al
dan niet gepaard met uitbreiding wel noodzakelijk. Parate kennis is echter
niet van zoo'n geweldig belang in de Gogen der Amerikanen.- Woordenboeken, atlassen, registers, verslagen zijn veel betrouwbaarder dan het
geheugen. 't Geven van inzicht en 't ontwikkelen van belangstelling in 't
geen onderwezen wordt, treedt meer op den voorgrond. Die belangstelling
— psychologisch zoo belangrijk — laat zich bij oudere leerlingen niet over
te veel vakken verdeelen en verflauwt, wanneer de inspanning, die ze
opwekt, zich nooit kan uitwerken, en het onlust gevoel 'daardoor ontstaan,
wordt een tegenzin, als het zich voordurend herhaalt. Wat 't aanbrengen
van vaardigheden betreft, een oefening over langen tijd in korte oefenperiodes, blijkt op grond van experimenten het voordeeligst te zijn. Dit
doet men dan ook, maar stopt toch, wanneer het maximum van geoefendheid bereikt blijkt te zijn, zoo met schoonschrijven bijvoorbeeld.
Daarbij komt, dat men er niet de eindexamens kent zooals wij. Een
kweekeling volgt geregeld de lessen, geeft blijk van inzicht en ijver, maakt
het proefwerk behoorlijk en krijgt voor dat bepaalde ook „credit", een
bepaald aantal punten „credit", het aantal varieerend naar de zwaarte van
het vak. Indien het hem niet gelukt „credit" te krijgen, herhaalt hij het vak,
indien het een voorgeschreven vak is, op een •anderen tijd. Voot: het diploma
wordt een bepaald aantal punten „credit" vereischt.
Ik ga thans de Carnegie curricula wat nader beschouwen. Meer dan eens
is mij door onderwijzers gevraagd, wat te studeeren om hun beroepsopleiding te voltooien. Ik ben bezig dit vraagstuk ook voor mezelf op te
,
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lossen. Misschien, dat ook anderen in een kennisneming van het nu volgende waardevolle aanwijzingen zullen vinden.
Als leidend beginsel wordt aangenomen van de theorie der opvoeding
eerst een overzicht van het geheel te geven, daarna een gedetailleerde studie van de onderdeelen, terwijl het laatste half jaar thans een besluitende
studie van het geheel moet bieden.
Men streeft er naar de gevallen in de practijk te geven vóár men de beginselen en regels beschouwt, terwijl men de practijk parallel laat loopen
met de theorie en de bestudeering der te onderwijzen leerstof.
Het practisch werken zelf moet het hart zijn van de opleiding. Aangezien
ons laboratorium levend materiaal bevat, moet het met het kleinst mogelijke nadeel voor het kind gebeuren. Hierover treed ik ben een volgend
hoofdstuk meer in bijzonderheden.
Eerst wil ik telkens de vakken behandelen, die volgens de commissie van
1917 als gewenscht voor alle kweekelingen beschouwd warden, 't zij ze
den leergang voor klas 1, 2, 3, voor 4, 5, 6, voor 7 en 8, of de plattelands- of
Junior High Schoolcursus kiezen.
't Jaar is verdeeld in 3 terms. Gedurende den eersten „term" zijn de
studenten nog niet gescheiden. Er wordt dan behandeld :
1. Inleiding tot het onderwijs. (1 uur.)
Het doel van dezen cursus is vooreerst als gids te dienen bij het kiezen
van een gespecificeerden leergang. De verschillen tussohen het onderwijzen
in de verschillende afdeelingen bij het L. 0. worden duidelijk gemaakt en
in het bijzonder de aandacht gevestigd op hoedanigheden die noodzakelijk
zijn voor het succes in elke afdeeling. Daartoe worden ook talrijke bezoeken
gebracht aan de afdeelingen in de leerschool.
2. Engelsch. (5 uur.)
3. Biologie. (5 uur.)
Deze lessen zijn bedoeld als een basis voor de Psychologie, Sociologie,
Hygiëne, Natuurstudie, Landbouwkunde enz.
Speciaal aandacht wordt geschonken aan de evolutie-theorie en de erfelijkheidswetten.
4. School- en Persoonlijke Hygiene. (3 uur.)
5. Schrijven. (11/2 uur.) Op bord ien papier.
De oefeningen worden voortgezet 'tot een bepaalde standaard bereikt is.
Dit wordt gemeten door het geschrevene te vergelijken met één van de
gestandaardiseerde schalen voor 't schrijven, welke bestaan uit een in netheid en duidelijkheid .opklimmende reeks van geschreven zinbr okken een
z.g. „handwritingscale".
6. Muziek. (3 uur.)
,
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7. Zang (1 uur).
8. Lichamelijke oefening en spelen (3 uur).
Eén uur hiervan wordt deelgenomen aan de spelen van de leerlingen van
de leerschool.
9. Bibliotheek-inrichting. (1 uur).
Dit lijkt voor Nederlandsche onderwijzers een vreemd vak. De studenten
krijgen onderwijs in de methode van 't rangschikken en catalogiseeren van
boeken, en praktische oefening in het gebruik van studie boeken, bronnen
enz. Bij de groote bibliotheken, die men daar vindt en 't hoog ontwikkelde,
practische systeem van catalogiseeren, opent zoo'n inleiding den weg tot
een schat van kennis en de mogelijkheid van zelfontwikkeling.
In den tweeden term begint de differentiatie. Eerst geef ik wat gemeenschappelijk is.
1. Psychologie (6 uur per week).
Dit is een begincursus, die de beginselen van algemeene en opvoedkundige
psychologie combineert en de basis vormt voor de spicale cursussen in
opvoedkundige theorie en praktijk. De nadruk valt op (a) instinctieve neigingen (b) gewoontevorming (c) geheugen, associatie en economie van
het leeren (d) het gevoelsleven en (e) de denkprocessen. Ongeveer een
ijfde van den cursus moet gegeven worden aan de op den voorgrond tredende eigenaardigheden van de kinderen op opeenvolgende ontwikkelingstrappen. Een laboratorium-uur per week wordt gegeven aan eenvoudige experimenten (vooral in het leeren) en aan het observeeren van kinderen.
Lezen en stemvorming (3 uur).
Het doel is voornamelijk den onderwijzer (1) een goede onderwijsstem en
(2) gemakkelijkheid in mondeling uitdrukken van zijn gedachten te verzekeren.
,

Voor de onderwijzers der klassen 1 en 2 (3) dan nog:
1. Kinderliteratuur (4 uur).
Een studie uit letterkundig en opvoedkundig oogpunt van de beste literatuur beschikbaar voor kinderen van de eerste vier klassen. Dit sluit in
eenige bekendheid met 'de oorspronkelijke volksverhalen waarvan de kinderverhalen en poëzie meestal aan ontleend is en practische oefening in
het mondeling aanbieden van dit materiaal.
2. Handenarbeid (6 uur).
Papier, karton, raffia, weven.
Zuivere handenarbeid is het niet. Dat heet „Manual training" of „Sloyd".
Dit wordt genoemd „Industrial Arts" en heeft een veel ruimere beteekenis.
Het is de studie van:
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1. De veranderingen door den mensch gemaakt in het natuurmateriaal
om de waarde ervan voor den mensch te vergrooten. (Voedsel, kleeding,
woning enz.)
2. De • gevolgen op het individueele en samenleven, veroorzaakt door
de middelen, waardoor deze veranderingen tot stand komen.
Dit vak is op de moderne Amerikaansche scholen gegroeid uit „Manna]
training" en „Sloyd". Hert herinnert sterk aan Ligthart's zaakonderwijs,
maar komt ook en vooral in de hoogere leerjaren tot zijn recht. Het sluit
soms ook koken en ons „handwerken" 'in. Hierop uitvoeriger in te gaan,
laat de plaatsruimte niet toe, hoe graag ik het ook zou doen. (Zie Industrial
Education by James E. Russell L L D and Frederick G. Bonser, Ph. D.
Published by Teachers College, Columbia University, Ne wYork City 1914.)
3. Lichaamsoefening en spelen (3 uur).
Voor de a.s. onderwijzers in de klassen 2 tot 6, behalve het gemeenschappelijke:
1. Rekenen (5 uur).
De bedoeling van de vakken als Rekenen, Aardrijkskunde enz. is niet de
adspiranten enkel een repetitie te geven van .de lagere school leerstof, noch
om hun eigen kennis nog maar meer uit te breiden, ze bijv. theorema's
van Euler enz. te leeren of differentiaal en integraal rekening. Neen. Men
noemt deze cursussen Professionalized subjectmatter, d.i. leerstof, geschikt
om gebruikt te worden in het beroep. Toch geven ze ook niet een
zuivere methodiek van het rekenonderwijs. Deze cursus van Rekenen
bijvoorbeeld geeft een samenweefsel van: le een overzicht van wat
er in 3 tot 6 onderwezen wordt, 2e een psychologie van het rekenen, 3e een historisch inzicht in het ontstaan en de plaats der bewerkingen
in de lagere school. 4e De plaats en waarde der bewerkingen in het idagelijksch leven (De Sociologie van het Rekenen). 5e. De Paedagogiek van het
Rekenen. In Amerika bestaat hiervoor voldoende lectuur. Als onderwerp
voor punt 3 leent zich ter illustratie bijzonder goed: „De plaats ider breuken
in de L. S." Hierbij wordt dan gereleveerd dat groote gewone breuken
noodzakelijk waren vóór de tiendeelige waren uitgevonden. Om b.v_ het
aantal zieken van stad A. te vergelijken met dat van stad B. moest het
worden uitgedrukt in een gewone breuk, met als teller het aantal zieken,
als noemer het aantal inwoners. Dan moesten die breuken vereenvoudigd en
gelijknamig gemaakt worden. Daartoe was ,noodig 't kunnen vinden van
G. G. D. en K. G. V. Tegenwoordig .drukt men dat in tiendeelige breuken
uit. Gewone breuken komen slechts weinig voor. Als noemers komen voor
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 en 16. Voor 't gelijknamig maken is 't hebben van een
veelvoud al dan niet het kleinste, bij deze eenvoudige breuken voldoende en
-
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heel gemakkelijk te vinden. Niettemin worden deze verouderde zaken op
heel veel scholen in Amerika en Holland nog onderwezen en wat erger
is waardevoller oefeningen nagelaten.
Kunst. (Art.) (4 uur).
Zwartbordteekenen en illustratie van verhalen; elementaire compositie
en ontwerp. Zoowel techniek als smaak moet worden ontwikkeld. (Deze
lessen worden ook gegeven aan de onderwijzers voor het le en 2e leerjaar,
maar in den len term van het 2e studiejaar.)
Muziek (3 uur).
Zang (1 uur).
Lichaamsoefening en spelen (3 uur).
De leergang voor de onderwijzers voor 7 en 8 wijkt weer hiervan af,
voornamelijk door de aandachtsbepaling op andere leerstof.
Literatuur. (5 uur.)
Dege studie van 'de meesterstukken geschikt voor de 7e en 8e klas.
Amerikaansche Geschiedenis (5 uur).
Amerikaansche Geschiedenis tot de aanneming van de Constitutie met
bijzondere verwijzing naar de bronnen, die met voordeel kunnen gebruikt
worden om het studieboek der hoogste klassen aan te vullen.
De derde term.
Voor de onderwijzers der lagere klassen:
Methodiek van het rekenen (5 uur.)
De stof voor de eerste vier jaar wordt intensief onder handen genomen.
Hiermee gaat evenwijdig of hierop volgt een zorgvuldige beschouwing van
beproefde methodes om getalbegrippen te ontwikkelen, om metingen en
andere toepassingen te maken, om het rekenen in verband te brengen met
andere leerstof, om drillessen te ledden enz. De methodes moeten aanschouwelijk 'gemaakt worden door het observeeren van wezenlijk werk met
kinderen, door demonstratielessen en door het bestudeeren en gebruiken
van de leermiddelen. Een schets van de historische ontwikkeling van de
methodes moet niet ontbreken.
Methodiek (natuurkunde en aardrijkskunde) 5 uur.
De nadruk moet vallen op het gebruik van het materiaal van de omgeving.
De kweekelingen moeten praktijk hebben in het kiezen van studie-materiaal
en bekendheid met de materialen en methodes door anderen gebruikt.
Gepoogd moet worden de student zoodanig te onderwijzen, dat hij zijn
kennis zal aanpassen aan de omgeving, waarin hij onderwijst. Een uur per
week wordt gegeven aan „field work".
Typen van Industrie en Beroepen. (3 uur.)
Deze lessen bedoelen ieder onderwijzer eenige inlichtingen te geven over
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de voornaamste beroepen. Ze worden niet gegeven, opdat de onderwijzer
de verantwoordelijkheid van adviseur inzake beroepskeuze op zich zou
nemen, maar om hem te behoeden voor een 'bekrompen sociaal uitzicht.
Muziek (3 uur.) Zang (1 uur.)
Industrial Arts. (6 uur.) Mandennmaken, weven, klei.
Lichamelijke oefening ien spelen. (3 uur.)
Voor de onderwijzers van klasse 3-6.
Natuurstudie. (6 uur.)
Gegeven in denz elfden geest als boven aangegeven.
Geschiedenis. (5 uur.)
Wat onderwezen moet worden aan de kinderen en een kennismaking met
de schatten van illustratief en belangstelling opwekkend materiaal.
Kinderliteratuur. (3 uur.)
Kunst. (4 uur.)
Muziek. (3 uur.) Zang. (1 uur.)
Lichamelijke oefening en spelen. (3 uur.)
Voor de onderwijzers van klassen 7 en 8.
Lezen en stemvorming. `,3 uur.)
Rekenen. (5 uur.)
Amerikaansche Geschiedenis en Staaatsinrichting. (5 uur.)
Kunst (3 uur.)
Muziek (3 uur.)
Zang (1 uur.)
Lichamelijke oefening en spelen (3 uur).
Het tweede jaar is het praktijkjaar. Over de praktische oefening echter
later. De volgende mondelinge lessen worden nog gegeven:
Gelijk voor alle leergangen:
De techniek van het onderwijs en het schoolhouden. (4 uur 2e term.)
Deze lessen begeleiden het werk in de leerschool, ontleenen hun beteekenis aan de onderwijservaring van den kweekeling, terwijl ze tegelijker
tijd deze ervaringen ophelderen en uitleggen. Een discussie over klasseorganisatie, klasse-routine, het dagelijksche program enz. moet gevolgd
warden door een ontleding van de voornaamste typen van onderwijs
geven en een studie van de bepaalde techniek van instructie ('t geven
van opdrachten, onderwijzen hoe te studeeren, 't stellen van vragen, de
,,recitation", enz. *) ). Aan het vraagstuk van de discipline moet aandacht
.

,

*) Met „recitation" bedoelt men het lestype in Europa inheemsch, waarbij de onderwijzer kennis mededeelt en de leerlingen stil zitten luisteren. In Amerika wordt deze
manier van lesgeven niet dikwijls gebruikt. De leerlingen maken meer gebruik van
uitvoerige, prachtig geïllustreerde leerboeken (textbooks).
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worden geschonken en een kort overzicht van beroepsetiek volgt hierop.
De techniek van „tests" en „stales". (1 uur.)
Onderwijs en praktische oefening in het gebruik van gestandaardiseerde
,,tests" en „stales". Hiermee bedoelt men de z.g. ,,educational tests" in
tegenstelling met de „psychological tests". Educational tests dienen om de
vorderingen der leerlingen te meten in de verschillende vakken. Ik noemde
reeds eerder de „handwriting scale".
Bekend is ook „Hilligas' Composition scale" een opstellenschaal, waarmee men de waarde der opstellen bepaalt. De Woody Arithmetic Stales zijn
een practisch middel om de cijfervaardigheid der leerlingen te meten in
korten tijd (4 X 20 min.) Ook voor ons land kan men ‘die gebruiken, als men
de dollars in gulden en de voeten in meters verandert. Zoo vergeleek ik de
cijfervaardigheid in mijn school met die van kinderen in Amerikaansche
scholen en kan over eenige maanden, als ik de tests weer toepas, de vorderingen nauwkeuriger dan voorheen vaststellen. (Zie Woody Arithmetic
•Scales, by Clifford Woody Phr. D. Published by Teachers College, Columbia University, New York City, 1914.)
Een kennismaking met de psychologische tests wordt niet vergeten.
't Doel is echter voornamelijk een sympatieke houding ten .opzicht van deze
aan te kweeken en opvoedkundige termen als mental age, Binet age, standard score, intelligence quotient (I. Q.) Coefficient of brightness (C. B.)
chronological age, mental maturity enz., eenige beteekenis te geven.
Beginselen der opvoeding (3 uur 3e term.)
Deze cursus bedoelt de ,details van de opvoedkundige theorie en praktijk
door vorige cursussen gegeven, bijeen te brengen en te verklaren en den
kweekeling een samenhangend geheel van opvoedkundige kennis mede te
geven. De genetische methode wordt gebruikt, wanneer deze hedendaagsche stroomingen en praktijken toelicht, op deze wijze eden kweekeling bekend makend met de belangrijkste namen en stroomingen in de geschiedenis der opvoeding. De cursus moet een bespreking van onderwerpen als de
volgende insluiten: de definities van opvoeding; het doel der opvoeding; de
ontwikkeling van verschillende opvattingen omtrent opvoedkundige waar-7
den; ide wording en de tegenwoordige stand van bepaalde tegenover elkaar
staande vragen in de Paedagogiek (zooals bijvoorbeeld de leer der belangstelling, de verhouding tusschen „liberal" en beroepsopvoeding, de leer
van de „formai discipline" enz.)
Public-school systemen. (3 uur 3e term.)
Een korte cursus met het doel den aanstaanden onderwijzer bekend te
maken met het instituut, waarin hij straks zijn 'diensten gaat aanbieden. De
behandeling is weer hoofdzakelijk genetisch en sluit in: de ontwikkeling
,
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van de tegenwoordige organisatie van kenrnerkende Amerikaansche schoolsvstemen: hct karakter van de onderwiizers als grocp (ouderdorn.iervaring,
opleiding, diensttiid, salarissen, pensloenen) de kosten van het onderwiis
en de bronnen van de schoolinkornsten: de ontwikkeling van het L. S. leerplan; de betrekking van lager tot het middelbaar onderwiis, de voornaarnste
verschiluunten tusschen Arnerikaansche scholen en die van de voornaamste
vreernde landen.
Sociologie en sociale vraagstuhken. (5 uur 3de terrn.)
Hooldzakeliik ontworpen met het doel den kweekeling de plaats van de
opvoeding in het algemeene sociale svsteem te doen zienen de betrekking
van de school tot andere instcllingen werkend vo or het rnaatschanneliik
welziin.
Voor de eerste groep onderwiizers bovendien :
De otuierwiismethoden in de lagere klassen (lezen) (5 uur Ie term.)
De otulerwiismethoden in de lagere klassen (taal-en vertelwerk.)
Het doe! van het taalwerk in de Iagere klassen, de middelen am de
spontane uitdrukkinz op te wekken en te bevorderen, De helft van de
lessen moeten worden gegeven aan een deze studie van het geschtedenlsmateriaal beschikbaar voor het gebruiken in de Iagere klassen, met practische oefening in mondelinge presentatie en aan de organisatie van rnateriaal voor ieesten on speciale aasen (nationale gedenkdagen, Kerstrnis
enz.)en voor dramatische oeteningen.
Teekenen (6 uur Ie term en 4 uur 3e terrn.)

Zwartbord illustratief teek'enen; elementaire cornpositieen ontwerp.
Lichameiiike oeiening en speien (3 uur 't geheele iaar door.)
Zang (1 uur lie terrn.)
De theorie van de "Kindergarten". (5 uur ae terrn.)
Voor de tweede groep kweekelingen (bestemd voor klassen 3- tot en
met 6.)
Onderwiismethoden voor de klassen 3 tot 6. (5 uur l e terrn.)
Een overzicht van het veld van onderwiis in de betreiiende klasse, inhou.dendc (a) cen studie van ide voornaamste kenmerken van kinderen acht tot
twaalf iaar oud (b) de biizondere opvocdkundige vraagstukken voor deze
klassen en (c) de behandeling van de leerstof in dezze klassen. Observatie
van het werk.
Aardrtikskunde. (6 uur Ie term.)
Deze cursus omvat het aardrilkskundewerk, dat van belang is in den leergang vande klassen 3 tot 6. Een uur per week moet gezeven worden aan
de studie van rnateriaal uit de orngeving,
Lichameiiike oeiening en speten. (3 uur 't heele iaar door.)
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Zang Q uur le term.)
Kunst (4 uur 3e term.)
industrial Arts. (6 uur 3e term.)
Mandenmaken, textielarbeid, klei-arbeid.
Voor ide derde groep (bestemd voor 7e ien 8e klas.)
Het onderwijs in de Engelsche taal (3 uur le term.)
De doeleinden en waarden van het onderwijs in het Engelsch in de hoogste klassen. Methoden om de moeilijke onderwerpen in grammatica, opstel
en literatuur te 'onderwijzen. Observatie van het werk in de klas.
Het onderwijs in het Rekenen. (2 uur le term.)
Het onderwijs in de Geschiedenis en Staatsinrichting. (2 uur le term.)
Aardrijkskunde. (5 uur le term.)
Wis- en Natuurkunde. (4 uur 3e term.)
De nadruk bij al deze vakken valt op de onderwerpen te behandelen in
de klassen 7 en 8.
Lichamelijke oefening en spelen (3 uur 't heele jaar door.)
Door het bezoeken van verschillende Normalschools heb ik me eenigszins — zij het een oppervlakkig — idee kunnen vormen van de manier,
waarop deze vakken in de werkelijkheid onderwezen worden. Dadelijk valt
de aandacht op de onmiddellijke betrekking van het behandelde met ede
praktijk en de levendige belangstelling der kweekelingen, doordat de leerstof voorziet in een 'gevoelde behoefte.
De methode van behandeling is meestal die van „group discussion" of
„socialized recitation", waarbij men tot conclusies komt door gemeenschappelijke discussies. Dikwijls wordt in het begin van den cursus een algemeene
schets van 'de lessen gegeven.
Vragenlijsten 'brengen de belangrijkste punten voor de 'discussie naar
voren; ze zijn voorzien van een opgave van bronnen (de bladzijden zijn
aangegeven) en dienen als basis ter voorbereiding van de kweekelingen
voor de discussie in de klas. De kweekelingen besteden het schooluur niet
met het ijverig opschrijven van aanteekeningen, maar meer met het denken
over de vraagstukken, die aan de orde zijn. De gestelde vragen dienen niet
om uit te vinden, wat de kweekeling weet, maar om tot nadenken te prikkelen. Vaak worden door leerlingen rapporten uitgebracht over door hen
speciaal bestudeerde onderwerpen. „Don't work too hard. It is thinking,
discussion, and good sleep rather than over much reading and worry that
will yield the desired returns." (Kilpatrick in zijn Directions for Students
taking Education 241—'2, Philosophy of Education.)
In bovenstaande schets wordt de Geschiedenis der Opvoedkunde niet
als een apart vak aangegeven. Op vele scholen gebeurt dit nog wel. Hier
,
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is het echter ingeweven in de andere cursussen en men denkt dat er op deze
wijze meer belang in gesteld wordt. We hebben hier weer de tegenstelling
tusschen een Psychologische en een Logische indeeling: de Psychologische
methode, die de volgorde der leerstof bepaalt in overeenstemming met de
voortschrijdende belangstelling van den leerling en de Logische indeeling,
die de volgorde der onderdeelen behandelt overeenkomstig den logischen opbouw van ide wetenschap. Men geeft volgens de Psychologische methode
pas een logische behandeling als de student reeds zooveel brokstukken van
de stof heeft gehad, dat in hem de behoefte naar eenheid en samenhang gevoeld wordt.
Ditzelfde is het geval met de algemeene zielkunde. Op zichzelf, niet geboren
uit een behoefte ide praktijk beter te begrijpen, is het voor de meerderheid
der menschen zeer droog en ongenietbaar. Dit verandert, wanneer het leven
de belangstelling opgewekt heeft. Het komt mij voor, dat een groot deel
van den tegenzin van de meerderheid der Nederlandsche onderwijzers tegen
de studie der Paedagogiek zijn oorzaak vindt in de onpsychologische en onpaedagogische behandeling der psychologie en paedagogiek. Te vroeg en
te theoretisch. Veel geleerdheid, die niet overgedragen werd op het leven.
Bij een onpsychologisch behandeling ontstaan zeer nadeelige bijproducten.
Een tegenzin in de studie der Paedagogiek is maar al te dikwijls het
voornaamste gevolg van !de lessen in de opvoedkunde aan opleidingsinric'htingen gegeven. Dat kan ook moeilijk anders, als men de leerstof vergelijkt
met .de belangstelling van zestienjarigen!
Op een der Normalschools begon de studie der psychologie bij zelfstudie
en de paedagogiek bij zelfopvoeding. Op een andere had ieder kweekeling
de bijzondere zorg van één kind van de leerschool, waarvan het de rol
van „groote zus" vervulde.
Op onze nieuwe Nederlandsche kweekscholen kunnen sommige vakken
beter naar de eerste drie jaar verschoven worden, bijvoorbeeld: Handenarbeid, Biologie en de inleidende Paedagogische cursus, die gegeven zou
worden voor de differentiatie.
Er komt dan tijd vrij voor een cursus in Vak-Engelsch en (of) VakDuitsch. Misschien is het beste daarin aan de kweekelingen <re keuze te
laten, daar toch alle belangrijke literatuur in beide talen bestaat. Ik voor mij
echt Vak-Engelsch het nuttigst, omdat Amerika sedert 1914 de leiding heeft
op Paedagogisch gebied en het volkskarakter van de bewoners van Nieuw
Nederland en Nieuw Engeland zooveel punten van overeenkomst heeft met
dat van de Friezen en de Hollanders.
Eén van de talen Fransch, Duitsch en Engelsch met hetzelfde gemak als
de moedertaal te kunnen lezen is m.i. voor een onderwijzer even nood,

,
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zakelijk als b.v. voor een Fries het leeren lezen van de Nederlandsche taal.
Ten slotte wil ik nog opmerken, hoewel vrij groote moeilijkheden van
administratieven aard, waaronder een tekort, aan geschikt personeel, onder
oogera moeten worden gezien, dat mijn indruk Is dat het leerplan van de
moderne Normalschools rust op een stevigen psychologischen basis en zich
nauw aansluit aan de behoeften van het beroep.
In een volgend artikel hoop ik de praktische opleiding der kweekelingen
te behandelen.

UIT HET SCHOOLLEVEN.
„Is dat nu waarlijk zóo geschied?"
Och, kleine wijsneus, vraag dat niet ! —
(B. ter Haar, „Het kind en de bedelaar").

Nijdig-fel ketste de zon haar gloeiende stralen tegen het glimmende glas.
Letterlijk alles blakerde in drukkende hitte. Daarbuiten d wegen, nu en
dan vanonder een voorbijrazende auto een dichte stofwolk opgevend, die
liet frissche groen der bomen met een akelig grijs overtoog; hierbinnen
de banken wier gladde oppervlakken zorgvuldig de gloeistralen terugkaatsten in de smachtende kindergezichtjes. Ginds de daken der huizen,
waar over het glazuur der pannen de punten der zonnepijlen als vroolijke
kinderen dartelden, hier het schoolbord, welks slokoppig zwart zelfs niet
in staat bleek zulk een lichtmassa te absorbeeren.
Onhoorbaar had de zon haar handlangster door de openstaande tuimelramen naar binnen gezonden. Op fluweelen voeten was de loome, afmattende atmosfeer ingèslopen en hing nu als een zware last van de zoldering,
onzichtbaar en toch van lood. Onbarmhartig werden de jonge hersentjes
geperst, totdat eindelijk de kopjes duizelden en suffend naar beneden
zonken. Onweerstaanbaar was de druk op die teere oogleden, die in al
sneller tempo blijk gaven van geweldigen strijd. Slechts hier en daar
volgde nog traag het zweeterig vingertje van een automaat-kindje de
woordjes, die zijn kameraadje op drenzenden toon voorlas. Want ook de
speurende meestersblik had het reeds geruimen tijd afgelegd tegen het
brutaal-verblindende licht. En over dat alles een waas, dat er niet was en
toch bestond, dat men niet zag en toch gevoelde. De zon had het met
leerlingen en onderwijzers al vér gebracht. Nog maar een machtige hittegolf en allen waren als willooze slachtoffers der afmattende loomheid ten
prooi. Maar neen, 't ging anders. Daar, achter de bovenste vensterruit,
verscheen een lichtsprank. Schuw-angstig keek het goudlokkige ding naar
haar grootere zusters, die door geen glasruit gestuit, haar in bliksemende
vaart over 't hoofd schoten. Vriendelijk lokkend en wuivend en tikkend,
als een lustig vogeltje op een buigzame twijg zat het sprankje der hope
tegen de ruit aangehurkt. Vreemd toch, idat nog geen oog van al die sul,zebollende menschenkinderen daarbinnen, den lonkenden blik van 't kleine
ding had opgevangen. Geduldig en trouw had het gewacht en de klevende
,

121
kinderschaar begluurd, maar nu, onbegrijpelijk vlug was het lichtende
sprankje binnengekomen en zonder te dralen vond het zijn weg.
In de middelste rij, op de tweede bank, zat Geertje, een fijn kindje met
donkerblonde krullen, incarnatie van het licht. 't Huppelend lichtje hipte
ongestoord in haar doffe kijkers en — 't wonder ging gebeuren. Haar
groote bruine oogen werden plots gesperd en een zonnig licht was 't
symptoom van nieuw leven. Het tot denken geprikkelde brein deed 't eerst,
uit plichtsgevoel, de vingers langs de zwarte letters glijden. Hè, dat leken
nu net mannen in lange begrafeniskleeren, die onbeweeglijk op een smetteloos sneeuwveld stonden.
Zoo'n contrast tusschen doode letters en levenschenkend zonnelicht
moest wel opvallen. Natuurlijk, dat de begeerte van Geertjes jeugdig hartje
zich al spoedig van den dood tot het leven wendde. En wat een prachtgelegenheid om te midden eener onverstoorbare stilte, met slapende buurmeisjes naast je en een lodderig kijkenden meester vóór je, eens vrij je
oogen door de klas te laten dwalen en die aardige lichtende zonneplekjes
op hun snelle tochten langs de muren met den blik te kunnen volgen.
Geertjes oog ging dus dwalen, om al dra op het laatje van haar bank
gevestigd te blijven. Had daar misschien dat kleine, doezelige zonneding,
dat nog zoo juist den meester maar zóó over zijn haar heen liep, zich
stiekempjes verstopt? Ja, eigenlijk wel, maar nu was Geertje dat al lang
vergeten. Eerst had ze wel de lichtplek gezocht, maar och haar zoekend
oogje had toen een dierbaar eigendom gemist. Dáár, in dien hoek, stijf
tegen 't opstaande randje gedrukt, dáár en nergens anders was de plaats
van háár gom. Wat kon Geertje er trotsch op zijn, zelf een stuk gom te
hebben, waarmee je zoo zacht 't papier kon streelen. Niet van dat harde,
dat smalend „vlekgom" werd genoemd, neen „broodgom" was het, dat
echte fijne, dat ier voor gemaakt scheen om door een meisjeshand gehanteerd te worden. En nu — de opengelaten plaats van een geliefden doode
kon aan tafel niet meer ontroering wekken dan de ledige woonplaats van
het gom in dit kinderzieltje. Tranen sprongen Geertje in de oogen als ze
tevergeefs haar vingertjes eerst van de eene hand, dan van de andere en
daarna van beide handen tegelijk, zenuwachtig-snel door 't laatje bewoog.
Ze wist 't zoo goed, de plaats van haar gom, dáár en nergens anders en
nu.... Ze kón 't haast niet gelooven; en nu.... ze móest 't wel gelooven,
en nu, 't plaatsje was leeg, haar gom was weg.... gestolen!
Het kleine sprankje der hope, dat het kwijnend bewustzijn in Geertje
nieuw leven schonk, werd een donderslag bij helderen hemel. Door haar
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druk gedoe had ze de volle belangstelling van alle klassegenooten reeds
op zich vereenigd. Ook meester vergat voor een oogenblik zichzelf er over
te beklagen in zoo'n hitte — hij had nog juist wilskracht genoeg om te
zien, dat de thermometer 82 ° wees — school te moeten houden. Toen
Geertjes vingertje oprees, bemerkte hij het ongewone licht in haar oogen.
Er moest wel iets bijzonders gebeurd zijn!
„Meester, mijn gom is weg!" klonk ontstellend het stemmetje van
Geertje, ,die moeite deed de krachtig opdringende tranen binnen de oogpoort te houden.
't Was goed, dat meester dit zag, want niets minder dan tranen hadden
hem op dat oogenblik tot ware belangstelling kunnen vermurwen. Voor
de kinderen echter waren alleen Geertjes woorden reeds als een wolkbreuk die hen eensklaps uit hun soes deed ontwaken. Ondanks alle goedbedoelde vermaningen om toch bij zoo'n warmte niet te draaien, maar
liever kalmpjes bij te wijzen, had ide leesles hen niet kunnen boeien; een
gestolen stuk gom echter bleek hen vrijwat meer te beïnvloeden. De
meesten zaten met open mond, allen met gerekten hals te staren naar dat
centrale punt hunner gedachten, de ledige plek in Geertjes laatje.
't Werd voor meester tijd, zich met de zaak te bemoeien.
„Wie heeft dat gedaan?" vroeg hij, weinig paedagogisch. Geen antwoord. „Wie heeft gezien, dat een ander er aan zat?" Onveranderd keerden de blikken zich van Geertje naar meester en dan weer naar Geertje.
In allen was plotseling de spanning ontwaakt : „Wie zou de dief zijn?"
Meester begreep wel, dat in deze omstandigheden de minste woorden de
meeste baten zouden geven.
'Daarom volgde er geen preek over de vreeselijke zonde van den diefleugenaar, maar luidde 't kortweg : „Wie is er tusschen twaalf en twee In
de klas geweest?" Nu geen spanning, geen onzekerheid meer, want als bij
tooverslag richtten zich de oogen naar een derde punt, de achterste bank
bij de kast. En op die bank zat Barend....
Barend was een „dronkemanskind". Een wreed woord in een fantastisch
verhaal. Trouwens, voor Barend bestond geen fantasie. Van kindsbeen af
was alles voor hem grauwe werkelijkheid geweest. Geen andere afwisseling was hem bekend dan die van kommer en gebrek. Moeder ging uit
werken om althans den honger buiten de deur te houden. Gedurende moeders afwezigheid moest Barend maar zien, hoe zich te vermaken. In den
regel gelukte hem dit uitstekend. Vooral zomers als hij in zijn ongebonden
vrijheid naar den straatweg waggelde om daar bij de pomp op handen en
voeten in de modder te kruipen. De aantrekkingskracht, die modder op
hem oefende, was typeerend voor Barend. Zelfs op 't oogenblik van ons
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verhaal kende hij nog geen grooter genoegen dan op zomerdagen blootsvoets te baggeren door het slijk der plassen, die elke regenbui voor hun
huis deed ontstaan.
Na een poos kwam er een ruwe verstoring in zijn nog vrij gelukkig
bestaan. Wanneer dat geweest was, kon hij zich niet meer herinneren,
maar wel degelijk had hij met zijn weinige hersenen begrepen, dat de
school zijn schrik zou zijn. Dat er op school ook liefde bestond, juist door
orde en gehoorzaamheid, dat te gevoelen was iets onmogelijks voor
Barend, die nog nooit den zegenenden invloed der liefde had ondervonden. Zijn lichamelijk gevoel alleen was ontwikkeld, zijn geestvermogen
vrijwel verstompt. Aan zijn rijk van bandelooze vrijheid zou een einde
zijn, zoodra de schooldeur zich achter hem sloot. Dat wist Barend, omdat
zijn moeder hem dikwijls onder vloeken had betuigd, dat de meester hem
wel „klein" zou krijgen. Meer wist Barend van school niet af, meer verlangde hij er ook niet van te weten. Als zijn moeder hem met veel moeite
de school had ingeduwd, achtte hij het maar 't beste rustig te blijven zitten
om geen straf op te loopen. Van alles wat er verteld of geleerd werd,
ving hij niets op, tenzij de juffrouw zoo nu en dan gelegenheid vond zich
met hem afzonderlijk bezig te houden. Al sukkelend had hij het nu, op
twaalfjarigen leeftijd tot de derde klasse gebracht, d.w.z. door accienniteit, want naar ontwikkeling hoorde hij er al evenmin thuis als in de
eerste. Spijbelen was sinds lang zijn voornaamste bezigheid. Moeder, die
voor school en den meester al even veel voelde als voor de opvoeding van
haar kroost, kwam, door de wet gedwongen, daar sterk tegen op. Dikwijls
sleurde ze Barend, al schreeuwend, aan den arm naar binnen. Ook dezen
bewusten dag had moeder hem gebracht. De boterham voor twaalf uur,
met een krant omwikkeld, hield Barend stijf tusschen linkerarm en bovenlijf gekneld. Hij kon dan „overblijven"; anders „ging-ie er maar van
door"....
Zoolang Barend in de derde klasse zat, had meester bij hem nog nooit
iets kunnen ontdekken, dat op 't bezit van een ziel wees. 't Scheen, alsof
hij met alle gebreken zijner ouders was behept, doch 't hoogste bestanddeel van den mensch zelfs niet in kiem had geërfd. Steéds bleven zijn
grijsblauwe oogen met een sluier bedekt. Zó$51ang reeds had meester
tevergeefs beproefd die dofheid te doordringen, dat hij tenslotte ging
gelooven, dat daar achter niets was, of hoogstens een ijle ruimte, maar
in elk geval geen ziel. En nu, dezen jongen had de publieke opinie aangewezen als den dief.
-

Meester liet Barend bij zich aan 't tafeltje komen. Moeizaam strompe-
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lend, met hangend hoofd en neergeslagen oogen, kwam hij aangezeuld als
een gebroken mensch. Barend was geen kind meer, was hij ook nooit geweest. Geen kinderlijke trek op zijn gezicht, zelfs geen vlugge kinderpas,
slechts een hijgende borst en rochelende keel, 't wrak van een robuste
figuur in miniatuur. Hoe 't kwam is moeilijk te zeggen, maar eensklaps
begreep meester dat Barend niets zou bekennen, ook niet onder vier
oogen. Ondanks die overtuiging wilde hij het laatste toch nog beproeven.
Barend ging mee naar de gang.
„Jij hebt het gom weggenomen, Barend! Waar is het?"
Geen ander antwoord dan 't hoorbaar zwoegen van Barends borst onder
de vies-roode trui. Geen enkele beweging van het hangende hoofd, die de
tolk kon zijn van eenigen indruk. Slechts een weinig speeksel kwijlde langs
de witte mondhoeken uit Barends half geopenden mond....
Zeker wel driemaal kon meester zijn vraag op allerlei variatie herhalen,
eer Barend iets uitdacht. Toen eindelijk meesters geduld tekort ging
schieten, bewoog Barends tong zich moeilijk door den slijmerigen mond
en haast onverstaanbaar slifferde hij:
„Neej meestje!" Ofschoon meester niet anders had verwacht, werd hij
toch radeloos. Niet door het weinig passende antwoord, doch temeer door
het bruut-ontkennen. Zeker te zijn, dat Barend de schuldige was en toch
geen enkel afdoend bewijs te bezitten. Evenzoo wist meester dat fouilleeren
vruchteloos zou zijn, doch toen het werkelijk geen resultaat opleverde,
bruiste door zijn jeugdig bloed het woest verlangen dien doortrapten
schelm een bekentenis uit te ranselen. Gelukkig had meester, bij al zijn
toorn, nog juist genoeg menschelijk gevoel sen gezond verstand behouden,
om zich te herinneren, dat in Barend al 't menschelijke reeds lang door
anderen was doodgeranseld....
„Ga maar naar je plaats" was zijn slotwoord, doch zijn sombere blik
bleef zijn machteloosheid verraden.
Den volgenden ochtend lag het gom weer op zijn oude plaatsje. Hoe
het daar gekomen was, wist geen mensch, behalve Barend, die het wel
aan niemand vertellen zou. Vroolijk lachend met triomfantelijken blik hield
Geertje het verloren schaap omhoog. Dat moest meester toch weten. Dan
kon hij met haar blijde zijn. Maar meester werd bleek, perste de lippen ark
elkaar en slechts door zichzelf geweld aan te doen, kon hij zeggen:
„Kindje, fijn hoor!"
„Gelukkig kind", dacht hij, dat zich over de donkere Barend-figuur, die
achter dat gom schuil ging, nog niet bekommerde. Neen, zij kon nog
zwemmen in 't volle genot van 't oogenblik. Maar zijn meening was dus
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bewaarheid, die Barend had geen ziel, Barend was geen mensch ; galg en
rad zouden voor hém te mooi blijken. Wild hamerde het na in het hoofd
van den meester ....
Eenige dagen later, waarin hij nog meer aller verschoppeling was geworden, was Barend jarig. Naar alle waarschijnlijkheid had hij dien morgen zijn geboortedag in volle glorie langs 's Heeren straten gevierd. Op
school was hij tenminste niet geweest. Meester achtte zich gelukkig een
tijdlang dien doorn uit zijn oog te kunnen missen. 's Middags echter kwam
Barend. Maar o wonder ! was dat Barend, die jongen die met een blij en
ietwat verlegen gezicht, meester een sinaasappel toereikte „omdat-ie
jarig was"?
Nu was het meesters beurt beschaamd te zijn en met ontroerden blik
het kostelijk geschenk uit die vaalbesmeurde handen te aanvaarden. En
met smart moest meester het zich bekennen, de ellende van dit kinderbestaan te hebben vermeerderd. Want deze jongen, neen, dezelfde Barend
van weleer. had een ziel en hij, de meester, de bijtende wroeging.
Z.

J. R.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Het Zeitschrift tur christliche Erzichungs-wissenschait und Schulpolitik
geeft in zijn December-aflevering van 1921 een zakelijke critiek op Kerschensteiners idee van de Arbeidsgemeenschap, die niet van belang ontbloot is. De schrijver (Heinrich Kautz) wijst inzonderheid op de volgende
punten:
1. Bij het streven der modernen tot omvorming der Didactiek worden
alle krachten samengetrokken op de Methodiek, alsof die de heele Paedagogiek uitmaakt. Zoo ook bij Kerschensteiner. Hem, ontbreekt de ruime
blik op de Paedagogiek als geheel en op den samenhang der onderdeelen.
Zijn standpunt is te eng; daarom gaat ook zijn gevolgtrekking feil, om op
het ééne gegeven der Arbeidsgemeenschap een Paedagogiek op te bouwen. Zijn grondidee is slechts een. vorm van de sociaal-paedagogische
methode, en niet het hoofdbeginsel ieener Paedagogiek.
2. Kerschensteiner beschuldigt de huidige school van anti-sociale Lendenzen, en van het kweeken van egoïsme. Deze beschuldiging mist allen
grond, en kan alleen uit onbekendheid voortkomen. De critische onderstelling van zijn methodisch „systeem" is onjuist.
3. Evenzoo is de 'doelstelling der opvoeding bij Kerschensteiner aan
ernstige bedenkingen onderhevig. Als voorvechter der absolute staatspaedagogiek verklaart hij de vorming van staatsburgers als het hoogste
doel der opvoeding, en wil hij de school in haar geheel in den engen vorm
van het staatsmonopolie dwingen. Daarin ligt zijn groote fout. De Staat
is slechts een gebrekkige aardsche levenskring, geen hoogste autoriteit.
De opvoeding tot staatsburgers kan de andere opvoedingsdoeleinden onmogelijk vervangen.
4. Vergeleken met huisgezin, familie en organisatie's, heeft de Arbeidsgemeenschap zoowel als de Schoolstaat slechts een kunstmatig karakter.
Zij zijn geen copieën der werkelijkheid, en kunnen dus niet van meer dan
secundaire paedagogische werking zijn.
5. Gemeenschappen op zich zelve kunnen zoowel goed als slecht zijn;
het komt maar op het zedelijk doel aan, dat ze dienen. Kerschensteiner bereikt samenwerking in het wederzijdsch belang; geen toewijding aan een
zedelijk goed. Het opvoedingsresultaat is gering: de techniek der samenwerking, de behoefte aan organisatie wordt ontwikkeld; het inzicht bijgebracht, dat de enkeling niets, de georganiseerde massa alles is. De uitwas-
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sen van het persoónlijk egoïsme willende bestrijden, wordt het groepenegoïsme versterkt. Sociale opofferingsgezindheid ontspruit niet aan een
leegen methodischen vorm, maar aan een degelijk „Gesinnungs-unterricht."
6. Bij een idoorvoering van de gedachte der Arbeidsgemeenschap komt
het tot bedenkelijke botsingen. Zoo b.v. komt de zelfwerkzaamheid licht in
het gedrang bij de ,,huiswerkkringen." Zal dat niet op een vóórzeggen en
afschrijven uitloopen? Ook de zelfstandigheid der psychische handelingen
zal gevaar loopen.
7. De gewenning is slechts een mechanische drijfveer in het zedelijke
leven. Ook uit dit oogpunt kan de Arbeidsgemeenschapsidee voor het
forum der wetenschap niet bestaan.
,

* * *

In het Zeitschrift fr Plidagogische Psychologie und Experimentelle
Plidagogiek schrijft W. Stern over de ontwikkeling van het zelfbewustzijn
(in den zin van ik-bewustzijn) bij de rijpere jeugd. Dit tijdperk, zoo zegt
hij, is de tijd van de ontdekking der waarden, en de rangschikking daarvan nevens de waarde der eigen persoonlijkheid.
In die jaren keert het leven zich van buiten naar binnen, nadat het een.
tijd lang receptief was en de buitenwereld op zich liet inwerken.
Nu wordt dat anders. De jeugdige mensch ontdekt een tweede wereld
binnen in zich. Het is een ontdekking van louter raadselen, die zijn belangstelling met magische kracht boeien. Hij begint zich zelf te analyseeren %
en vindt zijn gedachten, gevoelens, ja al zijn zielsbeweeg uiterst interessant.
Dagboeken en gesprekken zijn op dezen leeftijd bij beide seksen dikwijls,
vol van onderzoekingen in het eigen binnenste, of het afwegen van eigen
motieven.
Zoo ontwaakt het Ik-bewustzijn, waarmee de opvoeders voorzichtig rekening hebben te houden.
De jonge mensch reageert nu ook anders op de buitenwereld dan vroeger. Pijnlijke slagen van zijns gelijke bij het stoeien kunnen hem niet
schelen, maar de geringste lichamelijke tuchtiging kwetst den 14-jarige
erg : hij voelt ze als een persoonlijke beleediging, en als een voortdurende°
onteering. Een langdurige wraakstemming kan het gevolg zijn.
Een nieuwe ontdekking wordt gewoonlijk overschat; zoo ook de ontdekking van zijn eigen persoonlijkheid. Daarom voelen velen op dezen
leeftijd zich kleine „Ubermenschen". Het walgt hun, op een „kutidedier""

-
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te gelijken. Overgeleverde overtuigingen komen hun verdacht voor, omdat die met de aanspraak op erkenning optreden.
Over het geheel is deze leeftijd intellectualistisch aangelegd. Toch
wroet hij ook gaarne in eigen smarten ien zoekt naar zonden in de gedachten-wereld. Het heeft ieen onzegbare zoetheid in zich, in zijn binnenste
afgronden te vinden, waarvan de doorsneemensch niets vermoedt.
Dikwijls is ook het Ik-bewustzijn maar oppervlakkig, en verbergt zich
daaronder zwakte, onzekerheid en sentimentaliteit. De krachtpose, vaak
overdreven, verraadt dan juist de innerlijke zwakheid, maar tevens het
. verlangen om volwassen te zijn.
Inderdaad leeft de jeugdige mensch dikwijls in voortdurenden angst, dat
hij niet voor vol zal worden aangezien. Een teeken, hoe onzeker hij zich
nog voelt. Maar te gelijk een stuwkracht bij de ontwikkeling tot volle
rijpheid.
Vl.

T. v. d. K.

Aan de Leden.
Voortaan gelieve men alle adresveranderingen, betalingen van contributiën, klachten over kwitantiën en verzending te adresseeren aan
de uitgeefster, N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD, N. Z.
VOORBURGWAL 58-60, AMSTERDAM.
Het boekjaar der Vereeniging loopt thans van Mei tot Mei, evenals
de jaargang van het Tijdschrift.
Deze regeling maakte noodig dat tusschentijds over 5 maanden
contributie, Januari—Mei, moest worden beschikt; over het boekjaar
Mei 1922—Mei 1923 zal in November a.s. worden gedisponeerd.
Bedanken als lid der Vereeniging in den loop van eenig boekjaar
verplicht toch tot betaling der geheele contributie van dat jaar, in
verband met het aan het lidmaatschap verbonden gratis abonnement
op het orgaan.
Het Bestuur der Vereeniging voor
Christelijke Paedagogiek.
Ds. R. DIJKSTRA, Secretaris.

BIJBELLES IN DE LAGERE KLASSEN.
(Voorgelezen op de vergadering van de Afdeeling Ede der
Vereen. v. C. 0. en 0. enz., den 13den October 1921).
Aan een proeve van een Bijbelsche geschiedenisles laat ik deze opmerkingen voorafgaan:
1. Algemeene : De dagelijksche voorbereiding voor elke les kan het
gebrek aan een generale voorbereiding pas na jaren vergoeden.
Die generale voorbereiding komt in het leerplan ook van onze beste
opleidingsscholen niet genoegzaam tot haar recht.
Ze kan, na eigen opvoeding dicht bij den Bijbel, verkregen worden
door gestadig onderzoek van de Schrift.
Vergelijkende teksten opslaan; vlijtig gebruik van Loornan's Gids voor
den Bijbellezer en van Van Andel's Gewijde Geschiedenis zijn, voor wat
den inhoud en den samenháng betreft, voor mij van groote beteekenis
geweest, terwijl Van der Palm's Bijbel voor de jeugd ondanks zijn verderfelijken inhoud! — en Sieders' Toelichtingen bij Jachin's Zondagsschoolroosters mij voor den vorm der lnsen onwaardeerbare diensten hebben
bewezen. Waarbij ik dankbaar gedenk de vruchtbare Bijbelbesprekingen
in de afdeelingsvergaderingen.
2. Bijzondere : De beteekenis van het boek Genesis („het boek der
geboorten") kan voor ons Bijbelsch onderwijs nooit te hoog worden
.aangeslagen.
Als „bewijs" voor die stelling noem ik nu alleen maar het feit, dat dat
boek loopt over 25 eeuwen (dus meer dan de helft der oude bedeeling!),
dat het de eenige kenbron is der geschiedenis van de Eerste Wereld, en
ook van ide vier aartsvaderlijke tijdvakken (dat van Noach, van Abram,
van Izak, van Jacob en de 12 patriarchen) ; dat het ons antwoord geeft
-op alle vragen naar de herkomst van den mensa en de menschen, van
de talen en de volken, van de zonde en van de verlossing, van het geloof
en het ongeloof ; en dat het den sleutel op de andere Bijbelboeken geeft.
Wat de eerste geschiedenissen betreft, hoe sober ze ook zijn meegedeeld, zij geven genoeg, om — met behulp van vergelijkende teksten —
ons een beeld te vormen van de personen, die er in optreden.
De trekken van die personen te teekenen — te reconstrueeren soms!
— is een plicht voor de Chr. onderwijzers. De arbeid, daaraan besteed,
hoe moeilijk soms, is een dankbare en vruchtdragende.
Ik kom op Kaïn en Abel.
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Wie was Kaïn? Is hij de demonische figuur, door Da Costa — in zijn
jeugd — overgenomen van Byron?
Ik aarzel niet deze beschouwing on-Bijbeisch te noemen.
Kaïn richt zijn altaar op vóór Abel. Kaïn offert Gode, den Allerhoogste.
God spréekt met hem, onderhándelt met hem, raadt en waarschuwt hem.
En ten slotte, in zijn geweten geslagen, vlucht hij voor God en verbergt
zich voor de menschen. In dit
∎ alles is niets demonisch. De Schrift zegt
van hem (Hebr. 11) dat hij, door het gemis aan (ontbreken van) geloof
een mindere offerande bracht dan Abel. Maar geen valsche ; er is bij hem
geen openlijke opstand tegen God. Hij is zeer godsdienstig: in onze
maatschappij vindt hij zijn weerga duizendvoudig, onder hoogst fatsoenlijke, orthodoxe, kerksche menschen
Maar in Judas' brief wordt zijn doopceel gelicht. „Wee hun: ze zijn
den weg van Kain opgegaan". Wie? En nu blijkt, dat hij de voorste is
van een lange rij, waarin Bileam en Korach als hoofdpersonen optreden;
en voorts ,de ingeslopen broeders, in de eerste Christengemeenten. Hij
staat dus op één lijn met Bileam en Korach, 'ongetwijfeld hoogst religieuse
zielen.
Wien echter, evenals Kaïn, het geloof ontbrak.
Maar als God zulken „op gladde plaatsen zet", dan . . . . zijn ze tot
alles in staat. — In dat licht meen ik Kaïn te moeten bezien.
En die kijk beheerscht dan ook de behandeling van de Bijbelles.
En wie was nu Abel?
Hij is, naar ik meen, een heel andere figuur dan waarvoor hij gewoonlijk wordt aangezien.
De gewone beschouwing stelt hem als uitwendige verschijning in den
regel beneden Kaïn : een mysticus, een peinzer, ongetwijfeld een vrome,
maar dan een, die voor de grootheid van het natuurlijk leven geen oog
heeft, en dat graag aan Kaïn overlaat. Is hij zoo?
Maar — dan moeten we den draad der B. G. al aanstonds loslaten.
Zooals Lankamp dat hier doet. Deze laat de beroepskeus van Kaïn
uitgaan, terwijl de Schrift hierin juist Abel de hoofdrol geeft. Niet „Kaïn
werd.... en Abel werd...., maar Abel werd een schaapherder en Kaïn
een landbouwer.
Terwijl, o als ik, ondeugend, het in dezen kring onverwacht op een
briefje liet schrijven, wie het eerste was in de offerande en wie het eerste
in de beroepskeus : ik meen dat menig onzer — en ik zelf deed het
vroeger ook! — Abel voorop had gezet in het offeren, en Kaïn in het
kiezen van het ambacht!
De Schrift leert het ons anders.
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En als we daarover doordenken, moeten we een anderen kijk op de
Abel-figuur krijgen.
Dan wordt Abel een held. Als we met Paulus uitspreken dat Abel „nog
spreekt", dan vragen we : Hoe? Wanneer? Waardoor? heeft deze
zwijger dan gesproken bij zijn leven?
En dan behoeven we ons niet te behelpen met de ongemotiveerde uitspraak, dat hij een bloedig offer bracht; Kaïn een onbloedig.
Dan is zijn leven één spreken geweest; een spreken dat Kaïn heeft
getroffen en waartegen deze zich den troost van zijn eigenwillige vroomheid en demonstratieve offerande heeft gesuggereerd. Neen, Abels
beroepskeus spreekt. Spreekt zoo luide, dat we er den weerklank van
vinden bij David, die in soortgelijke positie tegenover zijn broeders stond
als Abel tegenover Kaïn.
Die keus is een daad van zelfopoffering. In die keus spreekt zich de
zachtmoedigheid uit, door den Heiland zalig gesproken : de geloofskeus
Bergenen die „het aardrijk zullen beërven"; die hun leven zullen behouden, omdat zij het durven verliezen. Abel, de held, die zijn kudde kleinvee
leidt en weidt en ze beschermt tegen leeuw en beer!
Dwazen, als we in Abel den scheper op de hei zien met een breikous,
wiens leven even eentonig en droomerig is als de vale vlakte die hem
omgeeft! —
Sinds ik oog kreeg voor de Schriftuurlijke juistheid, ook in de fijne
trekken, de volgorde der feiten betreffend, is Abel mij een held geworden.
Is hij voor mij gaan spreken en spreekt hij nog, ook — en *meest en
principiëel! — door zijn beroepskeus.
Nu is het bijzaak, of u het met die beschouwing eens zijt. Ik zou ze
u missalen gespaard hebben, indien ik de inkleeding van mijn Bijbelles
er niet door moest rechtvaardigen.
,

-

KAÏN EN ABEL.
(Behandeld voor de tweede klas).
INLEIDING.

Voorbeeld van terugvragen met analogieën ter opheldering.
Jullie weet nog wel — van gisteren — van dat groote ongeluk; nee,
met die fiets (auto, enz.) dat bedoel ik niet. Ik bedoel bij die boom, daar
„ze" niet aan had mogen komen. De boom der....; nee, Anna, niet:
de boom des . . . . Dat kan ze maar niet onthouden ! Hoe was 't ook weer,
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Piet? Juist! Dat is 't grootste ongeluk, dat er op de wereld gebeurd is.
Weet je nog wel, waarom?
Als er een auto tegen een boom rijdt, zoo in volle vaart, dan is dat
heele ding kapot. En de menschen, die er in zitten? Die slingeren d'r uit
en bonzen tegen mekaar, en de een vliegt met zijn hoofd tegen dien
boom en de ander komt een eind verder op de straat terecht of wordt
tusschen de stukken van de auto plat gedrukt.... Vreeselijk, hè?
De val.
Maar daar, in 't Paradijs, gebeurde nog veel grooter ongeluk. God de
Heere had ze nog wel zóö gewaarschuwd! „Pas op, dat jullie niet eten
van de vrucht van dien boom!" — Wat zou er anders gebeuren? — Net,
dan zou de dood komen. En de dood, die maakt ons van God los. En als
we van God los zijn, dan zijn we ongelukkiger dan kinderen, die geen
vader of moeder meer hebben. Want die komen dan nog bij een oom of
tante, of bij grootmoeder ; of waar gaan ze soms naar toe?
,

Analogie.
Maar als we van God los zijn, dan is er één, die op ons loert. Net als,
je weet wel, in den tuin, als er een kuikentje wegloopt en niet luistert
naar het geroep van de kloek : Tok-tok-tok ! Wat gebeurt er dan met dat
arme beestje ! Dan zit daar in de heg de poes — en die schiet in eens op
het diertje aan en — hap, daar gaat ie met het kuiken in zijn bek!
Zoo was het ook in het Paradijs gebeurd.
Nu wanen Adam en Eva — en wij allemaal! — in de macht in den
dood gekomen. —
De belofte.
Maar toen had God ook nog wat gezegd. Iets heel heerlijks!
Je weet wel: Die heerlijke belofte. Van Eén die komen zou, om die
booze slang . . . . (en nu een beweging met 'den voet of we iets dood
willen trappen). En wie was die Eéne? Dat Zaad der vrouw? De Heiland,
juist!
Hoe is 't ook weer!
Veertig eeuwen van te voren.
Was (het Vrouwenzaad) beloofd.... Niet?
Zoo heb ik 't op school geleerd. Maar de juffrouw heeft het jullie zóó
geleerd:
Veertig eeuwen van te voren.
Was de Heiland reeds beloofd. NU, dat is net eender. Dat is de Heere
Jezus, juist ! Die is gekomen om ons zalig te maken. Om ons van den
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dood te verlossen. Om ons weer met God te verzoenen. Buiten Jezus zijn
we los van God. Maar Jezus bindt ons weer aan God. Niet met een dik
touw, dat weet ie wel. Neen, hij verandert ons hart. Dat we niet meer
willen luisteren naar dien leugenaar. Die daar in het Paradijs de menschen
in het ongeluk heeft gestort.

Geloof van Eva.
God heeft het hart van Eva zóó veranderd, dat ze niets meer van den
duivel wou hooren. En nu geloofde ze, wat God beloofd had. En Adam
ook. Die wachtte nu maar, dat het komen zou. En nu begon hij te werken,
om alles klaar te maken. En Eva hielp dapper. Samen deden ze al wat
ze konden, om plaats te maken voor het groote Kind. dat komen zou.
De vervloekte aarde.
Adam spitte in den grond en sneed de dorens af en rukte de distels uit.
En o, hij had zoo'n moeite, om het zaad uit den grond te krijgen. Telkens
moest hij er naar gaan zien. Het groeide wel. 0, er groeide genoeg. Ja,
er groeide teveel. Wat dan? Juist, dat „leelijke" onkruid. Die wilde planten. Soms heel mooie! Maar die verstikten de plantjes, die Adam gezet
had,. en daar het brood van moest komen. — En dan nog veel erger. Die
wilde dieren! Die prachtige herten en reeën; en dan die hazen en konijnen,
die kwamen het koren opeten. Daar moest Adam een hek timmeren of
een heg planten, dat ze er niet meer bij konden. En hij moest alles alleen
doen. Het zweet droop hem gedurig van het hoofd. En hij moest nacht en
dag waken tegen nog erger dieren. Die niet alleen vertrapten wat hij
verbouwde, maar die hem ook wilden afnemen wat hij had. Wat had hij
dan? Wel, hij had schapen en geiten.
Dat was toch zoo goed van God. Dat de schepen en geiten niet wild
waren geworden. Ze waren wel bang voor den wolf. Maar, ze bleven dicht
bij Adam en Eva. — En nu had Eva vooral voor het vee te zorgen. Want
je weet wel : God zelf had hun de eerste kleeren gemaakt. Van vellen.
En nu wilde Eva zorgen, dat er een heele boel kleeren waren. Die maakte
ze van de wol van de schapen en van het haar van de geiten.
Zoo waren ze heel druk. Gelukkig, dat God niet meer boos op hen was.
Hij waakte over hen. En Hij maakte dat de leeuw hen niet verscheurde.
En dat die booze vergiftige slangen hen niet beten. En God zond Zijn
engelen — die ééne engel stond daar altijd nog aan de poort van het
paradijs ; daar mochten ze niet meer inkomen ! — en die andere engelen
omringden hen en hielden dien boozen engel.... den d.... terug, dat die
hen niet meer zou verleiden.
-
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Les I.
En weet je, wanneer Eva en Adam het heel erg druk kregen?

Kaïn.
Toen ze kinders kregen. Eerst kregen ze een jongen. En toen was Eva
zoo blij, dat ze riep : Kaïn ! D.w.z. Man (of hulp of zwaard) van den Heere.
Eva had nooit een klein kind gezien. En ze wist nog niet hoe lang het wel
duurde, eer dat kind een man was, eer hij zijn ouders tot hulp was, eer hij
het zwaard kon opnemen tegen booze dieren. Want er is geen dier dat zoo
lang werk heeft om groot te worden. Een paard van twee jaar is al groot
en een kalf van twee jaar is al een koe; en als een schaap één jaar oud
is geeft het al melk. Maar toen Kaïn een jaar oud was, kon hij nog niets,
dan zijn moeder nog drukker maken.

Abel.
Toen Kaïn een broertje kreeg, was Eva een beetje verdrietig en zij zei:

Abel. D.w.z. het helpt niets. — En weet je wat Adam deed? Die noemde
de jongens net zoo, als hun moeder gedacht had bij hun geboorte. De
oudste bleef Kaïn heeten en de tweede Abel. — Gelukkig kwam Eva er
toch door, met al haar drukte, want de Heere helpt altijd moeders met
kleine kinderen. Als die moeders met hun kleintjes maar dicht bij God
blijven. En dat moeten de kinderen ook. Ook als ze heel klein zijn.
Daarom leert moeder ons al bidden, wanneer we nog op moeders schoot
zitten. —
En Adam bad ook gedurig met zijn vrouw en kinderen.
En weet je hoe hij soms bad? Dan nam hij steenen en stapelde die
netjes op elkaar : net een steenen tafel. En dan lei hij daar hout op en
dan nam hij een mooi jong schaap. En dat slachtte hij. En het bloed
bewaarde hij. En het vel trok hij er netjes af. En het vet werd op dat
hout gelegd. Om te verbranden. Dan ging de rook van dat vet omhoog.
En van dat bloed werd er wat bij gedaan. En ook een stuk van het
lekkerste vleesch. En dan werd op de kolen van dat vuur de rest van het
vleesch gebraden. (En dat aten zij dan op). En dan keken ze telkens naar
boven.
Die steenen tafel was een altaar.
En dat slachtschaap was het offer.
En Adam was de priester, die offerde.
En waarom deed hij dat? Dat had God hem zelf geleerd.
Dat was bidden. Maar een bijzonder bidden. Het was bidden om dat
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Zaad, dat komen zou. Om de Heiland. Die zich zelf kwam offeren voor
de zonde. Die kwam als het Lam, dat de zonde zou wegdragen. Want
Jezus heeft ook op het altaar gelegen, voor de zonde. Wie raadt welk
altaar dat was? Dat altaar was een hout met een dwarshout er aan. Daar
hebben ze Jezus aan vastgespijkerd.... Juist. Nu, dat offeren op het
altaar was een voorbeeld van Jezus' offer op Golgotha.
En zagen Kaïn en Abel het ook, dat offeren? Zeker, dat zul je zoo
meteen wel hooren.
Beroep.
Maar eerst nog wat anders. Eva kreeg het hoe langer hoe drukker.
Want ter kwamen ook nog zusjes. Hoe die heetten, weet ik niet. Een van
die meisjes was 't liefst maar bij Kaïn. Hoe ouder Kaïn werd, hoe minder
hij zijn moeder wou helpen. — En je weet, dat Eva ook om de schapen
moest denken. En nu ze zoo'n troepje schaapjes op twee beenen had, nu
schoot er al minder tijd over, om naar de viervoetige schapen om te zien.
— Op een keer zegt Abel: Nu hoeven Vader en Moeder niets meer aan
de schapen te doen; ik zal er heelemaal voor zorgen.
Abels keus.
Dat deed hij niet voor zijn pleizier, maar hij deed het wel met pleizier.
Want hij wist, dat het moest. En Kaïn — die wou niet alle dagen zoo'n
end met die schapen gaan. En passen op die beesten. Want schapen zijn
dom. Die hebben den heelen dag oppassen noodig. Gelukkig dat schapen
in één ding niet dom zijn : ze kennen uit de verte al de stem van hun
herder. En ze zien hem al heel ver. En als hij ze even roept, dan komen
ze. Dat is heel gelukkig, want anders zouden er heel geen schapen meerop de wereld zijn. Dan zouden al de schapen omgekomen zijn van armoe
en gebrek. En van al de wilde dieren. Maar zoo'n schaapherder, net als
Abel, die past er op. Die gaat ze voor en wijst ze den weg en zoekt ze op,
als ze verdwaald zijn. En hij helpt ze. En hij heeft een stok met een dik
eind; een knuppel; en een stal. Weet je wel wat hij met dien stok deed?
En met dien staf?
Zoo'n goede herder was Abel ook. Weet je nog een paar goede herders
uit den Bijbel? Goed zoo. Maar weet je nu, wie de allerbeste van
alle goede herders is?
,

Kaïns keus.
Nu vond Kaïn het best, dat Abel er altijd maar op uitging met die
schapen. Dan kon hij thuis blijven. En dan had hij 't gemakkelijk. Want
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nu eenmaal Adam zijn bouwland of zijn tuin afgeheind had en geregeld
alles verzorgde, nu kreeg hij het makkelijker. Die schapen, daar had hij
altijd de meeste moeite voor te doen. — En nu werden er geen meer
verscheurd door de wolven. En nu kreeg moeder Eva wol om te breien
en kleeren te maken. En het heerlijkste vond Abel, dat ei telkens van zijn
schapen door vader een geslacht werd voor den Heere.
Kaïn vond dat kinderachtig van Abel, Offeren, zoo meende hij, dat kon
hij ook wel. En daar had je geen schaap voor noodig. Dan kon je even
goed een paar handjes vol stroohalmen (met koren er in!) op het altaar
leggen en verbranden. — Maar Kaïn dacht: Die Abel is niet wijzer. 't Is
ook maar een „Abel"! Ik — dacht hij — ben heel wat meer, mijn naam is
veel mooier! Maar hij vergat wat. Weet jullie, wat? Of je naam al mooi is
— en je doet niet mooi; wat geeft dat? En deed Kaïn mooi? -- Hij liet zijn
broer maar alle dagen sjouwen met de schapen. En hij zat de meeste
dagen maar leeg. Hij was geen hulp voor zijn ouders. — En Kaïn trok zich
niets meer aan van zijn ouders. Maar Abel kwam gedurig bij zijn broer.
En had meelijden met hem. Want Abel dacht: Het loopt mis met Kaïn.
Maar hij zei het niet. Kaïn was zijn oudere broer. En nu dacht Abel: Hij
is meer dan ik. Misschien doet hij wel goed, dat hij mij laat werken. Hij
wou er maar geen kwaad van denken. Maar Abel bleef zijn vader en moeder trouw helpen.
En zoo was hij eigenlijk de echte Kaïn : de man, de helper.
En Kaïn was nu eigenlijk Abel: ijdel: want hij deed liever niets.

Kaïn als priester.
Toch dacht Kaïn soms wel eens aan God. Dan was hij een beetje bang.
Want Kaïn had God niet lief. Maar hij durfde eigenlijk niet gerust op
kijken naar den hemel. Zijn hart zei hem, dat hij schuld bij God had. Dat
klopte gedurig. Maar hij dacht op een keer : — Wacht, nu zal ik ook eens
offeren. Niet op vaders altaar. Ik maak er zelf een. — En dat deed hij. En
misschien wel een heel mooi. En nu dacht hij, dat God de Heere wel blij
zou zijn. En dat het dan van binnen niet meer zoo kloppen zou.
Maar hij wou wachten, tot Abel er langs kwam met zijn schapen. En dan
zou hij offeren.
Les II.
Daar kwam Abel net. Die moest het nu eens zien.
Hij liet het mooie altaar zien en vroeg of Abel ook wel eens zelf
geofferd had.
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Abels priesterschap.
Toen zei Abel van neen. Want Abel dacht er niet aan, dat hij zich zelf
opofferde voor zijn vader en zijn moeder en ook voor zijn broer. Weet je
wat dat is, je zelf offeren? Als je net doet als Abel. Dan doe je niet wat
je graag doet voor je zelf, voor je pleizier, of voor je gemak. Maar als je
alles doet voor je vader en moeder. En bij je eigen denkt : Hoe kan ik ze
het best helpen? Want Abel zag dat zijn vader telkens zoo moe was, en
dat zijn moeder het zoo vreeselijk druk had. En daarom was hij schaapherder geworden. Dat weet je. Nu, zoo iemand offert zich zelf. En weet
het niet ! Dus nu 'dacht hij dat Kaïn nog meer van God hield dan hij. En
dat hij vergeten had, ook eens afzonderlijk te offeren. Daarom haastte hij
zich en haalde het mooiste jonge schaap en den besten en vetsten geFtebok. En hij maakte ook een altaar.
Maar toen sprak God ook mee. En hoe het nu precies gebeurd is, staat
er niet bij. Misschien wel zoo:
God heeft wel eens meer gesproken door een onweder. Dan wordt de
lucht zwart van wolken. En dan is 't nèt of ze zoo op de aarde zullen
vallen. Dan wordt het benauwd in de lucht. Eerst piepen de vogels van
angst. Maar dan wordt het opeens stil buiten. En in eens — eer je er om
denkt, daar schiet een vuurstraal uit de wolk. En die komt op de aarde
en treft een boom of een huis, ook wel een beest en zelfs een mensch.
En dan komt ier 'op eens een dreunende slag, dat alles beeft. En dan
begint het vreeselijk te regenen.
En nu kan er wel zoo'n onweer gekomen zijn bij Kaïn en Abel ook. En
dat het offer van Kaïn uitdoofde van den regen en al die vruchten van Kaïns
land kletsnat werden en heel niet wilden verbranden. Maar dat een vuurstraal neerkwam op het altaar van Abel. En dat vet begon te smelten en
te vlammen en het vleesah van zijn offerdier geheel verbrandde, tot er
niets meer dan wat asch overbleef. En dat toen de zon doorbrak en juist
op Abels gezicht straalde. Dan stond Abel in het licht en Kaïn in het
donker.
Want God zag Abel en zijn offer aan; God wilde Abel laten zien dat
zijn offer goed was, omdat Abel er niets trotsch op was. Maar Kaïn en zijn
offer zag God niet aan. Kaïn wilde eigenlijk aan God niet offeren, maar
met zijn offer pronken.
Abel dacht : Wat ik geef is veel te weinig. Want God geeft ons alles.
En wat ik Hem geef, dat is al van Hem. Maar ik ben dankbaar dat ik het
geven mag. Dat God het hebben wil. Want God is alles waard.
Maar Kaïn zei niets meer. Eerst werd hij doodsbleek van schrik. En
*
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toen werd hij boos. Op wiep? 0, dat is vreeselijk ; hij werd boos op God!
En hij dacht: ik wil Abel niet meer zien.
En hij haatte hem. En hij werd mager van nijdigheid. Dat zag God wel.
Want God weet, wat wij denken. Al ziet of hoort geen mensch het.
Toen sprak God tot Kain en vroeg hem, waarom hij toch zoo boos was?
En zoo mager?
Ik wil — zei de Heere — uw offer ook wel aanzien, maar dan moet gij
het net brengen -als Abel. Met uw hart. In oprechtheid. Abel houdt nog net
zooveel van je als vroeger. En wil net zoo graag alles voor je doen.
— Maar Kaïn zei niets.
En toen God niet meer sprak, maakte Kaïn .een plan. Hij zou eens met
Abel praten. Hij wou toch wel eens precies weten, hoe Abel dat aangelegd
had, om een vriend van God te worden. — Dat wou hij ook wel zijn.
Want Abels offer was zoo mooi in vuur en rook opgegaan. Daar zou Abel
wel een kunstje op weten.
Toen ging hij Abel opzoeken. En Abel was o zoo blij. Maar Kaïn wou
dat vriendelijk gezicht van Abel niet zien. Hij dacht, dat hij hem uitlachte.
En toen Abel hem wou vertellen wat hij in zijn hart had, en dat hij altijd
God zocht in zijn gebed en dat,hij zong bij de schapen, maar dat hij niet
wist wat er in zijn offer goed was geweest, toen werd Kaïn weer boos. En
opeens stond hij vóór Abel. En hij rukte hem zijn stok uit de hand, je weet
wel, dien stok daar Abel de wolven en de beren mee wegjoeg ; en eer
Abel er erg in heeft, —daar valt een slag ! En de arme Abel ligt op den
grond.
Dadelijk kijkt Kaïn rondom hem. 't Is of overal oogen op hem gericht
zijn. Doch hij ziet niemand. Naar zijn broeder durft hij niet omkijken. Hij
hoort nog eens zijn stem. Dan ziet hij schuw om. Juist gaat Abels hand
omhoog. Zou hij — daar boven — iemand zien?
Dan zakt die hand weer. Stil is het.
Wel stroomt aan weerskanten het bloed uit Abels hoofd. Maar hij beweegt zich niet meer.
't Wordt alles zwart vóor Kaïns oogen.
Wat zal hij doen? 0, kon hij zijn broeder maar in 't leven terugbrengen ! 't Klopt hem vreeselijk — dáár — van binnen.
Maar, hij moet wat doen.
Wat had hij moeten doen?
Hij had tot God moeten roepen : o God, ontférm u over mij. Ik ben een
moordenaar!
,
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Maar hij deed wat anders. Hij haalt gauw een schop en graaft een kuil,
zoo diep als hij kan. En daar legt hij het lichaam van Abel in. En dan
stopt hij die kuil weer dicht en het bloed bedekt hij met zand.
En nu denkt hij: Gelukkig, dat heeft geen mensch gezien. Maar wie had
het wel gezien?
Juist, God de Heere, Die had het gezien.
En als hij wèg wil gaan, dan komt God hem tegen.
Nu niet, zooals vóór dien tijd, als een liefhebbend Vader, die zijn afgedwaalde kind komt waarschuwen. Maar als de rechtvaardige Rechter.
Als er iets vreeselijks gebeurt ergens, dan wordt dat aangebracht bij
de politie. En die zoekt den dader. En als ze dan iemand verdenken, dan
wordt die verdachte gepakt. En dan wordt hij ondervraagd. Of hij bekennen .wil. Wil hij dat niet, dan zoeken ze zijn zakken na en zijn huis en
waar hij geweest is, om te weten te komen, hoe het gebeurd is.
En nu kunnen de menschen zich vergissen, ook de politie. En ide rechters ook. —
Maar één Rechter vergist zich nooit. De hoogste Rechter. De Rechter
der gansche aarde.
En weet ie wie het ook gezien hadden? De engelen.
Misschien ook wel die eene engel, die cherub — daar ginds aan de poort
van het Paradijs. Maar zeker ook die engelen, die altijd bij Abel waren.
(Want Gods kinderen hebben altijd Gods engelen bij zich !) En die hem
in zijn sterven hadden bijgestaan. En hem de oogen dicht gedrukt hadden,
dat hij den dood niet zien zou. En die hem — zijn ziel! — hadden gedragen
naar den hemel.
En die engelen waren nu getuigen.
Zij hadden alles gezien. Ook het bloed van Abel, dat de aarde had
opgezogen. En het graf van Abel.
Nu moest Kaïn vóór komen.
God zelf ondervroeg hem. „Kaïn, waar is uw broeder Abel?"
Toen merkte Kaïn, dat God het wist. Maar nog wou hij zich dom houden. Hij wou zijn kwaad niet belijden. Hij was trotsch. En zoo verhardde
hij zich en zei heel brutaal: Ben ik mijns broeders hoeder? Net of hij
bedoelde : Abel is toch geen schaap, daar ik op passen moet („Hoed mijne
schapen!").
Zoo spotte hij nog met zijn broer en — ook met God, zijn Rechter.
Nu vroeg God niets meer aan Kaïn. — Als iemand met God spot, dan
wordt hij heelemaal los van God. Dan is hij goddeloos.
Zoo kun je zien, dat Kaïn het niet meende met zijn offerande.
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Nu kun je het onderscheid zien lusschen Kaïn en Abel.
Abel had God lief. Dat toonde hij in zijn leven. Daarom zag God Abel
en zijn offer aan. Die God eeren, die zal God ook eeren. Maar Kaïn zei
maar, dat hij God liefhad. Maar hij meende het niet. Want toen God hem
op de proef stelde, kwam het uit. Hij had zijn broeder niet lief. En die zijn
broeder niet liefheeft, die kan ook God niet liefhebben.
En nu kwam het vonnis.
Dat is wat de rechter zegt, als je kwaad gedaan hebt; een dief of een
moordenaar ; die krijgen hun vonnis.
Zoo ook Kaïn
God zei : Al wil je 't niet bekennen : ik hoor de bloeddruppels van Abel
uit de aarde. Elke bloeddroppel roept tot Mij. Gij dacht : er is geen
mensch die het gehoord heeft. Maar Ik hoor het. Ik hoor het nog. En dat
bloed van je broer blijft roepen uit de aarde. Daarom zal je de aarde
niet meer bebouwen; niet meer zaaien of maaien. Nergens zal het voor
je groeien. Je zult van de eene plek naar de andere plek zwerven. En
nergens zul je rust hebben. Vroeger liet je je broer zwerven met de
schapen en bleef jij thuis ; nu is Abel thuis bij Mij in den hemel; en jij
moet zwerven op de aarde. Dat is je straf. Voortaan zijt ge vervloekt!
— Toen begon Kaïn te huilen. Dat vond hij te erg. „Is dan mijn kwaad
zó6 groot, dat het niet vergeven kan worden? Die straf kan ik niet
dragen. Als ik vervloekt ben, dan zal ieder mensch en ieder dier, die mij
vindt mij dooden. Als ik zóél leven moet, kan ik beter dood zijn." —
Neen, zei de Heere God, dat zal niet gebeuren. Wie u zou willen 'dooiden,
die zal mijn wraak gevoelen: zevenmaal. (Dat is, die zou heel erg gestraft
worden). Daarom zal ik een teeken aan je zotten, dat ieder je kent.
Welk teeken? Dat weet ik niet Misschien wel werd zijn arm stijf, daar
hij zijn broer mee doodgeslagen had. Of kreeg hij roode bloedvlekken op
zijn voorhoofd, die er niet meer af konden gewasschen worden.
Nu moest hij weg. Hij mocht zijn eene zuster nog meenemen ; die werd
nu zijn vrouw. En die heeft hem nog wat getroost. En nu gingen ze samen
op reis. Naar het Oosten — daar de zon opkomt — naar het land Nod.
Maar hij heeft nooit rust meer gehad; altijd was hij gejaagd en verschrikt.
Hij was zijn leven lang een zwerver.
En zijn kinderen zijn nog verder van God afgezworven dan Kaïn zelf.
Zoo erg goddeloos waren die op 't lest, dat God ze allemaal in 'het
water heeft laten verdrinken. Met den zondvloed.
,
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EEN WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
Toen in de 4e en 5e eeuw het Romeinsche rijk verzwakte, heeft de OudKatholieke Kerk de leiding van de volken op zich genomen.
Aan haar is het te danken, dat de Zuidelijke volken van Europa niet
in het barbarendom zijn teruggevallen. De kerstening van Europa, de overwinning van het heidendom is de reuzentaak geweest, waaraan zij haar
krachten gewijd heeft. Haar kerken en kloosters waren centra, waar de
krachten werden ontwikkeld en gevormd, om eene nieuwe cultuur te
plaatsen tegenover die der heidensche volken. Op een bijna volledige manier beheerschte zij het menschelijk bestaan in al zijn uitingen : de kunst,
de hoogere standen, de krijgskunst, de wereldlijke Overheden stonden in
dienst van de Kerk. 1 )
Ook het onderwijs! Het ging van de Kerk uit en diende in de eerste
plaats tot vorming van de geestelijkheid en vervolgens tot kerstening en
onderwijzing van het volk.
Wij zullen thans niet nagaan, wat het eigenaardige van de Kathedraalof Domscholen, van de Kloosterscholen en van fde Parochie-scholen was,
maar willen er alleen op wijzen, dat we de oorsprongen van de School
hebben te zoeken bij de Kerk; dat zij hare inzichten gebruikte voor haar
doel en er geheel haar stempel op drukte. Alleen zij opgemerkt, dat 't niet
zoo héél lang duurde, of in de Kloosterscholen werden ook niet-oblaten
toegelaten, knapen, 'die niet bestemd waren voor het monastieke leven,
en genoten van het onderricht, hetwelk in die inrichtingen gegeven werd.
Een bewijs alzoo, dat het maatschappelijk leven gaat profiteeren van hetgeen de Kerk voor hare toekomstige dienaren gaf. En zulks hoe langs
zoo meer, naarmate het burgerlijke leven zich ging ontplooien. Het volk
als zoodanig bleef evenwel het „ongheleerde dief'. Het had ook nog geen
behoefte, om te kunnen lezen en schrijven : de boekdrukkunst was nog
onbekend ; handschriften waren duur ; de arbeid in beroep en bedrijf
berustte op ervaring en werd in de practijk geleerd.
Bij het voortgaan der tijden wordt het duidelijk, dat het onderwijs dichter bij het volk wordt gebracht door de Kerk en ook, dat de behoefte aan
ontwikkeling zich steeds meer doet gevoelen ; maar ook, dat de Kerk, wat
thans nog geheel in hare macht is, niet altoos als een onbestreden bezit
zal houden.
1

) Dr. A. S. Talma, Ger. Protestantisme.

142
Om dit te illustreeren, wijzen we op het volgende.
Het concilie van 1215 verplicht de ouders om hunne kinderen voor
biecht en voor avondmaal voor te bereiden. Die taak der catechese nam
de School van de ouders over.
In 1179 besloot het concilie, dat de licentia docendi, d.i. de bevoegdheid
om te onderwijzen, alleen door den Scholaster van een Kathedraal kan
worden verleend. Waar deze zelf niet onderwees, ging hij het ambt van
rector scholarium aan een priester van lagere wijding, vaak aan den
koster, verpachten.
Toen ide burgerstand in ontwikkeling toenam en de regeling van den
arbeid in de steden door het gildewezen viel onder de bemoeiing van de
Overheid, werd de onderwijzer ook beschouwd als ambtenaar van den
Staat, wiens bevoegdheid afhing van den stedelijken magistraat. Vele
steden toch hadden voor en na, vooral in de 14de eeuw, de gifte der
scoele als priveligie uit handen van den vorst ontvangen.
Zoo ontstonden de stadsscholen, d. z. parochiale scholen, wier rector
door den magistraat werd benoemd. En juist deze parochie- of stadsscholen komen op iden voorgrond te staan, hoe meer men de nieuwe
geshiedenis nadert.
Een tegenstelling met de Kapittel- en de Kloosterscholen vormden zij
niet. Het onderwijs op al deze scholen was vrijwel gelijk en omvatte
meest alleen het trivium.
Ook de stadsscholen richtten zich in naar de eischen van de Kerk, die
er hare geestelijken zelfs bij voorkeur liet opleiden. Uit het groote aantal
leerlingen, dat vele dier scholen telden, mag wel worden afgeleid, dat
behoefte aan ontwikkeling werd gevoeld : Zwolle 1200, Amsterdam 2000,
Deventer 2200.
In handels- en nijverheidsplaatsen wist de magistraat de bevoegdheid
om de schrijfkunst te onderwijzen van de geestelijkheid in leen te krijgen
en ging men over tot het stichten van particuliere scholen.
Behalve de stelijke particuliere scholen ontstonden ook private particuliere scholen, bijscholen of winkelscholen geheeten, ook wel de kleine of
dietsche school, waartegenover de officieele school dan de groote of
latijnsche school genoemd werd.
Daar het ondoenlijk bleek deze bijscholen te onderdrukken, trachtte men
ze te beperken en wel op tweeërlei wijze:
a. in den leeftijd der kinderen,
b. in de leerstof.
Uit deze bijschool of dietsche school is de inrichting van onderwijs,
die we de lagere school noemen, gegroeid.
,

-

,
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Naarmate het Latijn inkromp en de practische kennis, die het leven
van iedereen vordert, zich uitbreidde, schoof de onderste leeftijdsgrens
van de Latijnsche school omhoog en schoof de dietsche school daarvoor
in de plaats. En zoo kon langzamerhand, vooral in den loop van de 17de
eeuw, de lagere of volksschool ontstaan, die echter eerst door Pestalozzi,
1746-1827, haar beslag kreeg, nadat de Aufklkung en de Revolutie den
eisch van algemeene volksontwikkeling hadden gesteld. W5r dien tijd
beperkte zich de leerstof van de school toch eigenlijk tot : wat spellen en
het van buiten leeren van het Onze Vader, het Credo en eenige psalmen
en gebeden.
Zoo waren er idan op het einde van de 15de en in het begin van de
16de eeuw in de steden:
de stadsscholen, hoofdzakelijk voor het onderricht, noodig voor den
kerkdienst;
de bijscholen, voor lezen, schrijven, rekenen;
de schrijfscholen, voor lezen, schrijven, rekenen, het Fransch en de
brief tuur.
Van die drieërlei soort van onderwijs-inrichtingen vertegenwoordigt de
eerste het type van ons tegenwoordig gymnasium, de tweede het type van
onze lagere school en de derde het type van onze Mulo-school.
Op de dorpen was den parochie-priester opgedragen het onderwijs, hetwelk noodig was voor den kerkdienst, die koor- en altaarknapen eischte;
terwijl het onderricht in lezen, schrijven • (en rekenen) overgelaten was aan
den koster, als deze er tenminste iets van verstond.
Met een paar o pmerkingen willen we ons overzicht, dat loopt tot
ongeveer den tijd van de Hervorming, besluiten.
De tucht in de middeleeuwen was allesbehalve vriendelijk. Geeselen
was opvoedingsmiddel. De rug was de verzoening aller zonden. „Pas op
je rug" was de titel van een paedagogisch handboek.
We hebben de Broeders des gemenen levens niet gememoreérd, oorspronkelijk toch was bij de Broederschap van geen schoolstichting sprake.
Na 1423 worden de Broeders tot anderen arbeid dan copiëeren gedwongen. Hun' verdienste ligt op het terrein van de zedelijk-godsdienstige
opvoeding.
Vóór de Reformatie waren de Nederlandsche gewesten, wat het onderwijs betreft, onder de Staten van Europa in de voorhoede. En omstreeks
het midden van de 16de -eeuw was de toestand op schoolgebied hier beter
dan elders. Maar eerst als onze steden en gewesten zich allengs vrijgevochten hebben van de Spaansche heerschappij, dán kan zich de invloed
van de Hervorming pas ten volle doen gelden op het onderwijs.
-

-
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Met de Republiek begint de Nederlandsche natie. De geweldige worsteling, die haar ontstaan en hare jeugd vergezelde, heeft haar karakter
bepaald.
Met de Republiek begint ook het nationale onderwijs, d.w.z.: zij heeft
op het bestaande haar stempel gedrukt van haar eigen karakter. En dat
karakter was het gereformeerde.
De Republiek is inzake het onderwijs niet scheppend, maar restaureerend opgetreden: de verhouding van de Overheid tot de school blijft
Ongewijzigd en ook methode, tucht fen leerstof waren voor en na de Hervorming vrijwel dezelfde.
En beide, Overheid en Kerk, trekken ééne lijn.
De eigenaardige gereformeerde opvatting van het doel ider opvoeding
was, dat het niet alleen te doen is om de zaligheid der zielen ieder afzonderlijk, maar ook om den welstand en den bloei van de Kerk en van de
maatschappij. Daarom werd in ide ordonnantiën, welke het onderwijs
regelden, van Overheidswege voorgeschreven: de jonkheid moet van
kindsbeen wèl worden opgevoed en onderwezen worden in:
de vreeze en rechte kennisse Gods,
alle goede kunsten of kundigheden,
de goede zeden.
Laten we thans nagaan wat Overheid en Kerk ieder voor zich doen
voor de school.
De bemoeiïng der Overheid bestond in de eerste plaats in het vergunnen
van het recht om school te houden; in de tweede plaats gaf zij, waar zulks
noodig was, den onderwijzer eene subsidie uit de publieke kas. Ook liet
de Overheid toezicht uitoefenen op alle scholen en gingen de bepalingen
betreffende de leervakken, de schooltijden, 't schoolgeld en de vacantiën
van haar uit.
Als eene zaak van publiek belang regelden de Staten bij plakkaat of
ordonnantie het schoolwezen in hun geheele gewest.
En de Kerk bleef niet achterwege meer dan oppervlakkige aandacht
aan de school te schenken. Zij had bij goed onderwijs evenzeer belang.
Vandaar, dat de zaak van de school op elke Synode, van 1568, Synode
te Wesel, tot 1730, Synode te Breda, ter sprake kwam en daarvoor bepalingen werden gemaakt; met dien verstande altijd, dat het recht der
Overheid in de eerste plaats erkend werd.
Wat de Nationale Synode, 1618 en '19, besloot inzake het onderwijs,
bleef gedurende bijna ► wee eeuwen als het ware de grondwet voor het
schoolwezen in de Republiek.
We willen een zevental zaken naar voren brengen.
,

,

,

145
Omtrent het toezicht der Kerk op de onderwijzers en de scholen
besloot de Synode, dat de predikant, vergezeld door een ouderling, en
als zulks wensohelijk werd geacht, mede vergezeld door een lid van de
magistraat, dikwijls de school zal bezoeken. En welke was dan de taak
des predikants tijdens zulk een bezoek? Hij moest de vlijt van den onder-1
wijzer opscherpen ; hij moest voorgaan in de wijze van catechiseeren, de
jeugd met vriendelijke woorden een goed voorbeeld geven, en haar met
prijsjes aanmoedigen, welke prijsjes door de magistraat bekostigd werden. En ook moest hij, als zulks noodig bleek, de autoriteiten verzoeken
tusschenbeide te komen, als naar vermaning en berisping niet door den
onderwijzer geluisterd werd.
Omtrent het godsdienstonderwijs schreef de Synode voor, dat het tenminste twee dagen in .de week moest gegeven worden, en wel „naar
gelegenheid van „der kinderen jaren ien begrip". M.a.w., de onderwijzer
moest zooveel mogelijk er voor zorgen, dat het begrijpen van de leerstof
aan het memoriseeren ier van moest voorafgaan.
Ook de leer-methode ontging niet aan de aandacht der Synode. Zij
verklaarde, dat de beste leervorm die was, welke bestaat in vragen en
antwoorden en idat het levende woord van den onderwijzer aan te bevelen
is boven het gebruik van veel boekjes.
Het kind des armen had de liefde der Synode. Zij besloot aan de Overheid te verzoeken den onderwijzer aan te, stellen op voorwaarde, dat hij
de aL men om „Gods wil" zou onderwijzen.
Tevens werd de Overheid verzocht om overal den schoolmeester met
eerlijke gagie te voorzien.
Het karakter der school, of wil men, de geest van het onderwijs, was
der Synode natuurlijk verre van onverschillig; integendeel, het lag haar
na aan het hart. Opdat nu het gereformeerd karakter van de school
bewaard zou blijven, verzocht de Synode aan de Overheid, „dat geen
scholen geleden en worden, die deze heilige oefeningen van catechiseeren
óf niet toelaten óf verzwijgen". En tevens eischte zij, dat de onderwijzer
de Belijdenis der Kerk zou onderteekenen en stelde zij voor deze onderteekening het formulier vast.
En eindelijk verzocht de Synode van Dordrecht aan de Staten-Generaal
om een algemeen geldende schoolorde uit te vaardigen ter verbetering
van de bestaande gebreken en om te komen tot eenheid in het onderwijs.
Soortgelijk pogen om eene verordening op het onderwijs te verkrijgen,
uitgevaardigd door de Staten-Generaal voor het geheele grondgebied van
de Unie, was ook reeds gedaan in 1586 door de Synode van 's-Gravenhage.
,

,
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Beide malen was het tevergeefs.
De school onzer Vaderen marcheerde dus zoo : de Overheid, als autoriteit inzake het onderwijs door de Kerk erkend, admiteert en approbeert
den onderwijzer en betaalt, wat buiten het schoolgeld te betalen is, terwijl
de Kerk bepaalt wat inzake de heilige religie geleerd zal worden en het
dagelijksch toezicht op onderwijzer en onderwijs uitoefent.
In den bloeitijd der Republiek moest de school naar het algemeen
gevoelen eene plaats zijn ter opleiding tot een burgerlijk en Christelijk
leven. De huiselijke opvoeding vond alzoo in de school een steun en eene
hulp, terwijl zij voor ide Kerkelijke opvoeding eene wegbereidster was.
Het onderwijs was de taak der school, voorzeker ; maar het onderwijs
werd dienstbaar gemaakt aan eene opleiding, welke evenals de huiselijke
opvoeding van de vreeze des Heeren uitging en het Woord Gods als bron
en leiddraad beschouwde. En het onderwijzen der school moest zijn een
leeren met oordeel, moest aanvangen met het eenvoudige, opklinimen
tot het moeielijke, trapsgewijze leiden tot het rechte verstand van datgene,
wat met der kinderen jaren en begrip overeenkwam.
De Overheid liet het beheer van de school en het toezicht over de
school geheel in handen van de Kerk.
Strekte dit der school eensdeels ten zegen, te ontkennen valt het niet,
dat hare afhankelijkheid van de Kerk wel moest medebrengen, dat onder
de schoolgerechten de religieuse schotel de hoofdschotel. werd en dat het
seculair onderwijs niet tot zijn recht kon komen.
Had het onderwijs oorspronkelijk gediend tot kersening van het volk,
in de volgende eeuwen dient het in de eerste plaats tot instandhouding
van de Christelijke beginselen onder het volk en zien wij de school
gebruikt als middel tot bevordering en propageering van der Kerk eigene
denkbeelden. Het gevolg hiervan was, dat de school in haar taak van
instituut van onderwijs tekort schoot.
Bovendien is het te betreuren, dat de zorg om voor de uitvoering te
waken van de op zich zelf doeltreffende verordeningen niet aan een
bepaald bestuur was opgedragen. Dan toch zou er goede kans geweest
zijn, dat er niets in den weg gestaan had om ze algemeen in te voeren.
Het dagelijksch toezicht vanwege de Kerk op onderwijzer en onderwijs
schoot op den duur te kort en dientengevolge werd de wasdom van het
goede verhinderd, het uitroeien van het verkeerde onmogelijk gemaakt en
bleef het onderwijs, in strijd met zijn steeds toenemende behoefte aan
vooruitgang en verbetering, stationair, ja zelfs ging het, na een tijd van
bloei, meer dan ééne schrede terug.
Door het maken van goede bepalingen en doeltreffende verordeningen
,
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had de Kerk getoond uitnemend inzicht in de zaak te hebben en te weten,
aan welke eischen het 'onderwijs moet .voldoen, zal het goed zijn.
Evenwel, het ontwerpen van zoodanige voorschriften is niet voldoende;
toezicht, hetwelk uitgeoefend wordt door welwillende en hoogstaande bekwaamheid, en controle zijn steeds in het gewone menschenleven• onmisbaar gebleken. Hiervoor niet voortdurend te hebben gezorgd en zulks niet
te hebben gevoeld is het tekort der Kerk inzake de school geweest en is
voor de laatste, die in haar tijd van bloei werkelijk hoogstaande mannen
had voortgebracht, tenslotte allerschadelijkst gebleken. Evenzoo het droeve
feit, dat de Kerk voor de opleiding van den onderwijzer niets heeft gedaan.
Moet dit haar tekort op rekening gesteld worden van hare steeds minder wordende gezondheid?
De achttiende eeuw was immers nog niet ten helfte verstreken, of de
verflauwing van het vroeger even levendig als werkzaam Christelijk
geloof was , duidelijk waarneembaar. Evenzeer de doorlende invloed van
eene rechtzinnigheid, die in Kerk en school den vorm boven het wezen
stelde. Wel bleef nog wel een tijdlang de overtuiging algemeen, dat eene
goede opvoeding steunt op Bijbelschen grondslag, wat echter niet wegneemt, dat meer en meer het verlangen duidelijker wordt, om de volksopvoeding te vestigen op den breeden grondslag van algemeene godsdienstigheid en verdraagzaamheid. M.a.w. steeds duidelijker waarneembaar wordt de invloed van het Rationalisme.
Een verlangen had n.l. velen aangegrepen, om zich op alle gebied vrij
te maken van het gezag der goddelijke Openbaring. De geleerden en wijsgeeren Locke, Rousseau en de Philantropijnen, gaven 't wachtwoord uit,
dat men moest breken met , de christelijke kerk, indien men wilde meegaan met de voortgaande verlichting en ontwikkeling der tijden. De
goddelijke autoriteit moest opzij worden gezet. Aan wat als waarheid
zou gelden, moest alleen subjectief karakter worden toegekend en daarom keerde men voorgoed zich af van de H. Schrift en de Belijdenis. Deze
beweging in de nieuwere geschiedenis der volken, die het menschelijk
leven in al zijn uitingen wil plaatsen op natuurlijken grondslag, die achtereenvolgens alle standen aangreep, is niet anders dan eene wereldbeschouwing, die lijnrecht staat tegenover de Christelijke, is het Modernisme, dat
van meet af zijn invloed zocht te doen gelden op alle levensterrein. En
het heeft dan ook niet nagelaten gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw beslag te leggen op de Universiteit, op de school, op de Kerk,
teneinde de leiding van het geheele volksleven in al zijne geleidingen in
handen te hebben. 1 )
1)

Zie Dr. A. S. E. Talma, Geref. Protestantisme.
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De Kerk heeft deze haar vijandige wereldbeschouwing niet weerstaan.
Integendeel, op haar laten inwerken, zoodat zij als kerk hoe langer hoe
meer in hare roeping tekort schiet en tenslotte gaat verwaarloozen de
heiligste belangen des volks, welke aan hare zore zijn toevertrouwd.
Zoo is het verklaarbaar, dat bij het naderen van het einde van de
achttiende eeuw omtrent de school moet getuigd worden : schoolwezen
en onderwijs zijn in diep verval geraakt en het onderwijs in Bijbel en
Catechismus is enkel geheugenwerk geworden.
Voor hare taak, om n.l. voor het wèlzijn der school in vollen omvang
te zorgen op zoodanige wijze, dat opvoeding en onderwijs het beleden
beginsel en ede eischen van het zich steeds ontwikkelende practisch leven
in billijkheid voldoen, was de Kerk tekort geschoten.
Zij ging dan ook langzaam maar zeker hare voogdij over de school
verliezen.
Als het einde van de 18de eeuw gekomen is, zijn de geestelijke kinderen van Jacobus Koelman in een hoek gedrongen en wordt het getuigenis
van Francke blijkbaar niet gehoord.
De kinderen van de AufklIrung (=verlichting), de breede groep van de
Spectatorialen en de vrienden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen hebben de vraagstukken der opvoeding van alle kanten bekeken en
hunne gedachten dienaangaande geformuleerd.
De school der vaderen moest worden afgebroken; er deugde niets van.
Zelfs hare fundamenten moesten worden uitgegraven. Er moest eene
volksschool komen, toegankelijk voor alle kinderen des volks, en die
kweekster zou zijn van Christelijke deugden. Geen school van gereformeerd karakter, maar eene openbare school, die nationaal onderwijs
boven geloofsverdeeldheid geeft.
Immers, bij de opvoeding kwam alles aan op de ontwikkeling des verstands, zij was en moest de grondslag blijven, ook van het godsdienstig
schoolonderwijs. Tot de beoefening van deugd en goede zeden moest dit
opleiden; verkeerd was het echter daarbij van eene positieve geloofsleer
uit te gaan. Deze toch ging der kinderen bevatting te boven : weten en
begrijpen moest voor gelooven gaan. Verstandelijke overtuiging kon het
kind langs gemakkelijker weg, en ook veel beter, er toe leiden om het
goede te betrachten, het kwade te vermijden, om het èn den wil èn het
vermogen te geven ter beoefening en betrachting van de voorschriften
van den Natuurlijken Godsdienst en van de Christelijke Zedeleer. Aankweeking en bevordering van het Christelijk geloof lag immers ten eenenmale buiten het gebied der school, zij was het werk van latere jaren, en
daarenboven de eigenaardige taak der verschillende kerkgenootschappen.
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In stille afzondering, in het verborgene moesten zij daaraan werkzaam
zijn en het kind hun • geloof inprenten, nadat het in de school was gevormd
tot een verstandig, zedelijk en voor de samenleving recht bruikbaar
mensch. Eerst dus het kind bekend gemaakt met den Natuurlijken Godsdienst en dan was de tijd daar om er een Christen van te maken. 1 )
Terwijl deze meening omtrent opvoeding en onderwijs ten opzichte van
beider wezen ten onderlinge verhouding zich aldus vormde bij de mannen
en vrouwen, die zichzelven beschouwden de geestelijke leidslieden des
volks en de rechte vrienden van het volkskind te zijn, verloor de Hervormde Kerk de school, waarvoor haar de zorg was opgedragen, uit het
oog; zij liet deze aan zich zelve over, sloeg acht noch op hen, die er in
onderwezen, noch op datgene, wat er onderwezen werd. Stilzwijgend zag
zij het aan, dat de school, die eens zoo bloeiend aan hare zijde had
gestaan, tot eene laagte zonk, welke den wensch, dat hier vooral het oude
spoorloos mocht verdwijnen, deed billijken, zelfs door hen, die met de
wijsbegeerte van tden dag in genen deele waren ingenomen. 1 )
In 1801 ontvangt het Nederlandsche volk zijne eerste schoolwet. De
verordeningen van voorheen hebben afgedaan. De Staat heeft de zorg
voor de school geheel op zich genomen. De scheiding tusschen Kerk en
Staat was uitgesproken. „De voorrang, de heerschappij der Gereformeerde
gezindte, als maatregel van zelfbehoud tegen Rome's dreigende macht,
voorheen onmisbaar, werd nu overtollig geacht. De protestantsche Dissenters zouden met de Hervormden gelijk staan. Ook aan de roomschgezinden, daar men nu voor de bliksems uit het Vatikaan niet langer
beducht was, kon het volle burgerrecht worden verleend. En waarom
minder aan den Israëliet? waarom, wegens geloofsverschil, aan eenig
landgenoot het aandeel misgund, dat elk ingezetene rechtens in wetgeving
en bestuur heeft? Thans geen gereformeerde, geen protestantsche, geen
Christelijke Staat meer. Staatsrechtelijk is het denkbeeld eener Christelijke natie ongerijmd. Vrijheid, niet van geweten slechts, maar van gezamenlijke godsvereering, zij er voor alle kerken of gezindten die, als genootschappen, volkomen gelijk zijn. De Staat is neutraal ; al wat naar
eenzijdigheid zweemt, is verongelijking". 2 ) Gevolg van deze scheiding
was terstond, dat de school volstrekt onttrokken wordt aan alles, wat
gelijkt op gezag, dat vanwege de Kerk uitgeoefend wordt. Het z.g.n. leerstellige in den godsdienst wordt uit het onderwijs voortaan geweerd. De
Staat maakt zich van de volksopvoeding meester en laat het onderricht
1) Zie : Van Otterloo, De Lagere School enz. ; een werk, van welks inhoud
Groen schreef aan zijn vriend Wormser : Is het niet uitmuntend ? 5 Sept. 1856.
2) Groen, Handboek par. 700.
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in iden godsdienst aan de Kerk over. Voortaan „volksopvoeding van
staatswege op ,de algemeen volksschool, zonder onderscheid van gezindte, zoodat in godsdienst en zedekunde al wat ergernis zou kunnen geven
geweerd, en, nevens de openbare school, een onderwijs van minder algemeen godsdienstigen aard niet gaarne gezien wordt. 3 )
Volgens Von Rochow, die de gedachten der Philantropijnen, voorstanders van een Christendom boven geloofsverdeeidheid, onder woorden
bracht, had een volk, bestaande uit Joden, Katholieken, Gereformeerden
en Lutherschen, geen vier scholen nodig, maar was één school voldoende, om aan de jeugd hare zedelijke en . verstandelijke vorming te geven.
Zoo zoude het ook hier zijn. En voor die ééne school werd omvang en
doel aldus omschreven : „Het onderwijs op de openbare of gemeentelijke
scholen zal zich bepalen tot het Lezen, Schrijven en de eerste beginselen
der Rekenkunde; zullende hetzelve zoodanig worden ingericht, dat het
door ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen geschikt
zij om hen tot redelijke wezens te vormen; en wijders om in hunne harten
in te prenten de kennis en het gevoel van dit alis, wat zij aan het Opperwezen, aan de Maatschappij, aan hunne Ouderen, aan zich zelven en aan
hunne medemenschen verschuldigd zijn.
„In de schoolboeken en Leermethode zal, met de meeste zorg, moeten'
worden vermeden al hetgeen zoude strekken tot ondermijning eener goede
Zedekunde, en van den eerbied voor het Opperwezen, doch tevens worden daargelaten al het leerstellige, dat door de onderscheidene kerkgenootschappen verschillend wordt begrepen." Wet 1801, art. 4.
Slaan we nu een blik in de historie, als om in vogelvlucht het geheel
van 1801 tot heden te overzien, dan vertoonen zich duidelijk aan ons oog
twee rechten, die beide hun punt van aanvang hebben in de Wet van 1801
en door volgende wetgevers en door de historie telkens verder zijn doorgetrokken; de eene loopt opwaarts, de andere helt steeds meer naar
beneden.
De opwaarts gaande, ,getrokken over 1803, 1806, 1857, 1878, 1889, 1901
en 1905, aanwijzende .de Overheidsbemoeiing met het meer materieele
der school, het onderwijs, geeft duidelijk aan, dat de zorg van het onderwijs, voor den onderwijzer en het lichamelijk welzijn van het kind, steeds
in omvang en diepte is toegenomen.
De tweede, de naar beneden hellende, wijst aan het essentieele der
school, de opvoeding. Haar beschouwende, blijkt ons, dat het gereformeerd karakter van de oude school in 1801 wordt uitgewischt, lang1)

Groen, Handboek par. 838.
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zamerhand overgaat- in eene algemeen-protestantsche kleur, vervolgens
de tint vertoont van de negatieve neutraliteit en eindelijk de verf te
aanschouwen geeft van de positieve neutraliteit, n.l. de levensbeschouwing
van het Modernisme.
Wat de eerste betreft, deze blijft hier uitteraard verder buiten beschouwing. Aan de tweede hebben wij verder onze aandacht te wijden.
Als de eerste Schoolwet tot stand gekomen is, is het ideaal van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen bereikt, n.l. eene volksschool,
toegankelijk voor alle kinderen des volks, kweekster van Christelijke
deugden. Dan heeft ons volk ontvangen nationaal onderwijs boven
geloofsverdeeldheid. 1
Bekenken we nu nog eens, dat de lijn, welke aangeeft den gang der
opvoedkundige denkbeelden van hen, die zich inspanden na 1795 ons volk
eene volksschool te geven en het onderwijs uit zijn verval op te richten,
loopt over Locke, Rousseau, de Philantropijnen, het Nut — dan verwondert het ons niet, dat en de Wet van 1801 en die van 1806 niet
gewagen van of voorschrijven beslist ongodsdienstig onderwijs, maar
dat de eerste een deïstisch 2 ) onderwijs voorschrijft en de tweede een
vaag, algemeen Christendom voorstond en het stelsel van de gemengde
school huldigde.
W. HEINS.
(Wordt vervolgd).
)

1) Zie Jero, De Vries in » Eigen Haard", 24 Febr. 1906.
2) De deïst ontkent de immanentie Gods; zie Hoedemaker, Handboek 0. T.
pag. 2 en 3; en Casimir, De ontw. gesch. van het menschelijk denken, le druk,
1 pag. 305 vv.

DIFFERENTIATIE EN GROOTE SCHOLEN.
Wel leven we, ook op school- en onderwijsgebied, in den tijd van
de aanbidding der organisatie, zucht Dr. Hermann Rolle in Pharus.
Maar onze paedagogiek blijft maar al te zeer aan de oppervlakte
der problemen, en wij zelf staan niet verder dan in den voorhof der
groote Opvoedingsgeheimen.
Dat verklaart, ook op organisatorisch gebied, zooveel innerlijke
tegenstrijdigheid. Door de Eenheidsschool meent men het bewustzijn
van saamhoorigheid onder de volkskinderen te versterken. Maar nauwelijks heeft men ze bijeen, of men roept om differentiatie, en ziet
niet, dat de intellectueele uitrusting der kinderen in het nauwste verband staat tot hun sociaal milieu. Onder nieuwe namen bereikt men
in het systeem van Dr. Sickinger een wederinvoering van het oude
standenonderwijs.
Bovendien gaat het Mannheimer stelsel van de gedachte uit, dat een
ver doorgevoerde geleding der school in een groot aantal klassen
heilzaam is voor het onderwijs. Zelfs wil men het platteland die zegeningen deelachtig maken, en daar de z.g. „paedagogische jammergestalten" vervangen door rijker gelede centraalscholen, waarbij schoolomnibussen de leerlingen zullen ophalen en weer thuis brengen.
Natuurlijk, zegt de Schrijver, is de arbeid in de weiniggelede plattelandsschool moeilijker dan in scholen met doorgaande jaarklassen. Voor de
opvoeding verkeeren zij echter in veel gunstiger conditie : er is nauwer
contact tusschen onderwijzer en leerlingen, tusschen school en huis.
Het waterhoofd der moderne groote stad, welker ongezonde levensverhoudingen sedert de dagen van 1918 zoo duidelijk zijn geworden, heeft
zijn spiegelbeeld in de reuzenschool met haar duizendtallen van kinderen.
Wanneer het in den eersten roes der Revolutiebewegingen voorgekomen is, dat de jeugd van zulke scholen leerlingenraden heeft
gekozen, en van het hoofd afschaffing van huiswerk en van lichaamsstraffen heeft geëischt, dan wijzen zulke verschijnselen op de moeilijkheden en gevaren, die de opvoeding op reuzenscholen ontmoet,
en die vooral niet vergeten mogen tegenover de vergemakkelijking,
die de onderwijsarbeid er in vele opzichten vindt.
Het is goed, de oogen open te houden voor gevaren en schaduwzijden, nu, mede onder invloed van bezuiniging en technische herzieningen, de wind weer waait in de richting van groote scholen en
groote klassen.
Vl.
T. v. D. K.

HOU ZEE!
Op 't bord staat een cijfersom, zoo één, die zich door zijn boosaardig uiterlijk zooveel vijanden verworven heeft. 't Is vreemd, dat in
de woordenboeken sommen als vrouwelijk staan opgeteekend. En al
mag dat nu al waar zijn voor redeneersommen, omdat die, goed aangepakt, altijd gemakkelijk zich laten overwinnen, dan is 't stellig nog
niet waar voor een cijfersom. Een cijfersom is een „hij", een strijdbare held, een sterke kwajongen, die 't „kom maar op, als je durft",
vóár in den mond heeft.
Zoo'n kwajongen is de cijfersom van vandaag.
Dwars er doorheen loopt triomfantelijk een dikke witte deelstreep;
er staan een paar accolades in, en nog enkele meer nederige, gewone
boogjes, en verder alle soorten van repeteerende breuken.
Onder de vijf besproken redeneersommen staat hij, als toegift voor
den allerknapste. .
Toen hij opgeschreven werd, riepen de jongens : „ha!" maar de
meisjes zwegen, en Evelien en Jansje trokken een dwaas snoetje, als
een konijntje, dat bij ongeluk in een bitteren wortel hapt.
„En nou lekker de cijfersom", zegt Kees, als de andere opgaven af
zijn. Want Kees is ook een dappere strijder, en zoo'n cijfersom is een.
tegenpartij, waarmee 't zich waardig worstelen laat. Eerst trekt hij
zijn bretels wat recht en haalt zijn rooden zakdoek voor den dag,
want hij wil heelemaal slagvaardig zijn. En dan kijken ze mekaar eens
onderzoekend aan.
„Waar kan ik je nou 't beste aanpakken ?" zegt Kees.
„Ja", zegt de cijfersom, „moet jij weten; ikï ben niet van plan, je
ook maar iets tegemoet te komen, want ik wil zelf de baas blijven;
zie je".
„Zoo, dat zullen we dan nog eres zien", zegt Kees weer, en begint
de som over te schrijven op zijn lei.
Onder 't schrijven vindt hij al een teer plekje. Die grootdoende
repeteerende breuk, wel, dat is misschien niets anders dan 5, dat kan
Kees z(5(5 wel zien.
En dan begint de worsteling. Alle pochende geheimzinnigheid verdwijnt onder de venijnige tikken van Kees' korte, stompe slagzwaardje.
De boogjes vallen af, de accolade verdwijnt.
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„Ha!" zucht Kees van voldoening. „Hij gáát!"
„Juffrouw, komt er een héél getal uit ?" „Nou, héél niet bepaald,
een aardig klein breukje staat er bij".
„0", en Kees is al weer aan den slag. Zijn oogen kijken guitig
over zijn griffeltje heen, want er zal bij hem ook geen geheel getal
uitkomen, dat heeft hij al láng gezien. Dus vroolijk verder den vijand
te lijf.
„Maar mijn deelstreep, die heb ik nog", hijgt de som, en daar zul
je over struikelen, let op mijn woorden".
„Hoort hèm, met zijn deelstreep; wat is nou een deelstreep waard;
niet meer dan twee kleine puntjes immers", minacht Kees.
En omdat hij nu wel bijna zeker van zijn zaak is, kan hij even den
tijd er af nemen om bij buurman Gerard een kijkje te nemen; dat
kleine sprinkhaantje heeft waarlijk den vijand ook al half verslagen.
't Zal nog een wedstrijd worden wie hem er 't eerste onder heeft.
Vlug gaat Kees z'n stompe zwaardje weer slagen uitdeelen. Daar
valt de deelstreep, nog even omkeeren, wegstrepen, vereenvoudigen....
„Ik hèb 'm!"
Triomfantelijk kijkt hij om zich heen. Nee, gelukkig, niemand heeft
hem nog. Joop niet, en Gerrit niet, en de meisjes, wel, die zijn er
nog niet eens aan toe.
De vrinden kijken hem bewonderend aan, terwijl hij met opgeheven
hoofd en een lachje van vroolijke verwachting op 't gezicht door de
klas stapt, om 't antwoord te laten keuren.
„Kerel, je hebt hem goed !"
„Goed ?" vraagt Kees. Zoo iets moet je natuurlijk twee keer hooren.
„Ja, precies 't antwoord van 't boek, kijk maar". „Lekker", zegt Kees,
en veegt met een natten vinger 't antwoord uit, om verraderlijk afkijken te voorkomen.
„Mag ik even gaan drinken?" vraagt hij dan. Zoo 'n wandelingetje
naar 't fonteintje in de gang is een heerlijke manier om de overwinning te vieren.
Als hij terugkomt met een plas koud water in zijn maag, en de
victorie nog in 't hart, komt hij op Keezen-manier weer in zijn bank.
„Juffrouw, toe, schrijft u er nog één op ?"
„rá, wat ben je lastig".
Maar er verschijnt toch een nieuwe, volledig bewapende vijand op
't bord, onder den overwonneling, en Kees geeft een rukje aan zijn
bretels en begint met een vroolijk hart den nieuwen strijd.
L.
M. A. M. B.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW. 1 )
Ons Eigen Blad: Tijdschrift voor Praktische Roomsche Opvoeding.
Fr. Mon Wayers. Handenarbeid. 15 Febr. —15 Maart.
I. Verzwaart handenarbeid ons schoolonderwijs?
Juist de voorstanders van handenarbeid hebben het eerst over de
roekelooze verzwaring van het leerplan geklaagd en daarom op invoering van handenarbeid aangedrongen. „Onze tegenwoordige school staat
te ver van de werkelijkheid van het leven. 't Is nog te veel de school der
theoretische geleerdheid, de school van het valsche intellektualisme." „ „De
school weleer opvoedingsinstituut, is tot onderwijsinrichting gedegradeerd; „algemeene ontwikkeling" is van opvoedingsdoel onderwijsdoel
geworden" " (Fr. S. Rombouts).
„ „Al doende leert men." „Wie dat eenmaal begrepen heeft, die is ook
volmaakt overtuigd, dat de tegenwoordige praat en luisterschool moet
worden omgezet in een doe- en werkschool, en dat het woord „zelfwerkzaamheid", waarmede al zooveel jaren doelloos geschermd wordt, in een
realiteit moet worden omgezet. Hij begrijpt dus ook, dat het met invoering
van den Handenarbeid alleen niet gedaan is, dat deze maar niet eenvoudig
naast het tegenwoordig onderwijs mag gezet worden, maar ook, dat
zonder invoering van den Handenarbeid als apart vak, en la, als verplicht
vak, immers als integreerend deel van het leerplan, van de omzetting der
praatschool in een doeschool eenvoudig niets komt." " (Dr. Gunning).
„ „Nergens in het zelfdoen, de zelfactiviteit, het initiatief en de spontaniteit van het kind zoo gemakkelijk te verkrijgen en te demonstreeren als bij
den Handenarbeid." " (Gunning).
„Wat is nu eigenlijk Handenarbeid of sltijd?" „Door niet-deskundigen
wordt slöjd nog al eens verward met Huisvlijt en zelfs met FrMelen". In
een beknopt overzicht der Geschiedenis van de Handenarbeid toont schrijver het onderscheid aan. „Zoo werd de huisvlijt, waarbij het alleen om
het voorwerp te doen was en niet om de wijze, waarop het vervaardigd
werd, vervangen door den streng methodisch onderwezen handenarbeid,
waar het voorwerp eerst op de tweede plaats komt, maar waarbij men
zooveel mogelijk partij trekt van de opvoedende waarde van den arbeid
zelf.
ff

') Vereenvoudigde spelling. Citaten in spelling van den schrijver.

156
II. Het werk van „de Vereeniging tot bevordering van het onderwijs
in Handenarbeid", opgericht 20 Aug. 1881 en de huidige stand van het
onderwijs in handenarbeid wordt nagegaan ; 1920 bracht een teleurstelling, handenarbeid werd niet opgenomen onder de verplichte leervakken.
Het onderwijs in handenarbeid kan op twee manieren gegeven worden. „Vooreerst als oefening voor oog en hand, om zijn waarde als opvoedingsmiddel in overeenstemming met de natuur en neigingen van het kind,
als tegenhanger voor den bijna uitsluitend geestelijken arbeid in de school
— en tweedens kan men het gebruiken bij het onderwijs, om het beginsel
der zelfwerkzaamheid meer volkomen toe te passen, dus als deel der
methode voor de verschillende vakken. Om dat dubbele doel aan te geven
zegt men, dat handenarbeid kan zijn leervak en leervorm." Achtereenvolgens wordt nu de beteekenis van papier-, klei- en kartonarbeid als leervak en leervorm nagegaan. Zijn papier- en kartonarbeid hoofdzakelik als
leervak te gebruiken, al bewijzen ze als leervorm ook hun diensten, kleiarbeid leent zich toch het beste als leervorm. Een en ander wordt met
enkele voorbeelden aangetoond.
III. Vervolgens komt de houtarbeid aan de orde. Bij de kinderen is
houtarbeid het ideaal. Oorzaken hiervan zijn : de gereedschappen ; het
hout zelf is prachtig materiaal, het aantal voorwerpen dat men ervan
vervaardigen kan is zeer groot, ze zijn praktisch in het gebruik en duurte
zaam. Bovendien kan het hout nog verschillende andere bewerkingen
ondergaan. „Houtarbeid vereischt nadenken en oplettendheid, hij geeft
ruimschoots aanleiding tot oefening der spieren en verschaft vrije beweging. Er is veel afwisseling en de beoefenaar kan spoedig op resultaten
wijzen. Hij werkt opvoedend, daar hier vooral nauwkeurigheid een onverbiddëlijke eisch is en levert het niet geringe voordeel op, dat hij aanleiding
geeft tot het vervaardigen van werkteekeningen, die de kinderen dwingen
tot nauwkeurig waarnemen. Geen wonder dan ook, dat verschillende opvoedkundigen hout aanwijzen als „het" materiaal voor de aankomende
jeugd. Maar daar staat tegenover, dat houtarbeid, vooral tegenwoordig,
duur is."
Op de vraag : „Zijn er in ons land vele scholen, waar de handenarbeid
onderwezen wordt?" moet de schrijver (na het verstrekken van eenige
gegevens) antwoorden: „De juiste toestand is dus niet bekend".
Tenslotte wil schrijver laten zien, „wat bereikt is door een gewone
volksschool, waarin de handenarbeid in al zijn vormen het onderwijs heeft
doortrokken en die in geen enkel opzicht achter staat bij andere volks-
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scholen". „Het is de 2e Doopsgezinde School van den heer W. Swart,
Haarlem." Schrijver neemt daartoe een overzicht op van de jaarlijkse
tentoonstelling, die daar in de vóór-Paaschweek gehouden wordt, ontleend aan een artikel van Kl. de Vries in het „Tijdschrift voor Handenarbeid tot ontwikkeling. van het Onderwijs". En na deze opsomming —
die ons zeker jaloers maakt — besluit de schrijver. „ „En elke school
in Nederland kan zijn als deze school. Noch in aard of bevolking, noch in
opzet of bedoelen is deze school iets buitengewoons." "
„ „Ze is alleen een buitengewone school, door de eindelijke toepassing
van een eeuwenoud beginsel ; ze is gebaseerd op de erkenning van het
recht van onze kinderen op voor kinderen geschikt onderwijs." " (Kl. de
Vries).
-

Uit het „Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs". 5e Jaarg. No. 5.
Mei 1922:
D. Herderschee : De test van Portens.
„Er zijn een aantal factoren, die voor het slagen in de maatschappij
van groot belang zijn en die met de tests van Binet slechts indirect worden onderzocht, in zoover de met die tests onderzochte kennis of vaardigheid niet zonder die factoren kan worden verkregen. Portens meent,
dat het onmiddellijk onderzoek van die factoren, als taaiheid van de aandachtsconcentratie, mogelijkheid om een plan te maken, voorzichtigheid
e.d., factoren, die hij te zamen het gezond verstand noemt, met zijn methode direct kan geschieden.
Die methode van Portens bestaat uit een serie uit lijnen samengestelde
„doolhoven", die in samengesteldheid toenemen van die voor een vierjarig, tot die voor een veertien-jarig kind. Het kind moet met een potlood,
dat niet van het papier mag worden afgenomen, aangeven, welke weg
uit het doolhof voert. Portens vond nu een hooge korrelatie tusschen de
resultaten van zijn tests en de „industrial-capacity" dus de handigheid
der onderzochte kinderen en wel 0.07.
„Portens vond geen hooge korrelatie tusschen de resultaten van zijn
tests en die van Binet, beoordeeld naar het I—Q." „Voor een goed resultaat met de doolhoftest is dus blijkbaar nog iets anders noodig, dan
alleen „verstand", zooals dit met de methode van Binet wordt nagegaan.
Is nu werkelijk dat „andere" de handigheid?" Schrijver antwoordt aan
de hand van eigen onderzoek: „Er is een vrij nauw verband tusschen
handigheid en de resultaten met de Portens test verkregen, maar dit
verband is allerminst grooter dan dat tusschen de handigheid en de resultaten met de methode Binet. Absoluut verband is er niet."
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Tenslotte wijst schrijver op de onjuistheid der lekenopvatting, dat
handigheid en intellect niets met elkaar te maken zouden hebben.
Uit „Montessori Opvoeding", 5e Jaarg. No. 10, 20 Mei 1922.
J. B. Drooglever Fortuin : Ontwikkelingsmogelijkheden.
„Montessori vermaant ons meer dan iemand anders om te letten op de
innerlijk ien van nature gegeven ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Zij is didactiek voor zoover zij let op de middelen om de in het kind verborgen mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen, maar zij is paedagoge,
en paedagoge op een zeer bijzonder standpunt, door haar oordeel omtrent
die ontwikkelingsmogelijkheden." „Dat het kind, van zijn vroegste ontwikkeling af, in het bezit is van een bepaalden aanleg, die door omstandigheden (de opvoeding inbegrepen) meer of minder ontwikkeld, maar
niet of nauwelijks gewijzigd worden kan, is een gronddenkbeeld van haar
systeem. Die grondgedachte ontleent zij aan de biologie."
In dit artikel wordt slechts één belangrijk onderdeel besproken ,,en wel
de overtuiging, dat de aanleg van een bepaald individu steeds slechts voor
een gedeelte verwerkelijkt kan worden, dat dus steeds maar een gedeelte
der ontwikkelingsmogelijkheden tot ontwikkeling wordt gebracht."
.

Uit No. 11. 3 Juni.
0. B.(arendsen). Over het nut van het • spreken in verstaanbare taal.
„Als de groenteboer praat over kool, roode en witte, savoye, brusselse-, bloem- en boerekool, dan zien we direct voor ons geestesoog de
prachtige kleuren, de sappige krulligheid van blaren en we zijn er zeker
van over welke dingen hij het heeft.
„Als een psycholoog praat over zijn begrippen is het minder gemakkelijk direct te zien, of hij ons kool wil verkoopen of iets anders van plan is.
Hij is de man, die ons over de ziel wenscht te onderhouden en dit is een
geheimzinnig ding, waarbij wij ons alles wat we wenschen kunnen denken
en ook niets. De ziel, die vele wonderbare eigenschappen heeft, die alles
kan, compleet tot alles is bereid, wat de psycholoog van hem wenscht en
daarmee blijk geeft een betere ziel te zijn, dan welke goede ziel ook. Als
men sommige schrijvers over psychologische onderwerpen geloven wil is
een ziel iets, dat zich kon openen, waar men iets kan in doen, dat zich
kan verheffen en omhoog stijgen ; dat bezwaard en belast kan worden,
verwarmd en verlicht, geremd en gebroken, voor en boven alles ontwikkeld en nog eens ontwikkeld. Want het blijft spoken in zoovele hoofden:
die ziel zal eenmaal uit het lichaam gaan en dan alles meenemen wat
mooi is en goed. En sommige ijverige listigaards, die meer willen weten
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dan goed is, hebben met camera's en andere vernuftige machines ons
bewezen, dat de ziel, ook wanneer hij van het lichaam af was, dat hem
zoo zwaar woog vanwege de vele zonden, zich ging hullen, zij het dan
ook in uiterst lichte kleedij van materie. Er zijn niet weinigen, die van
deze teleplastische kool gediend zijn.
Meer wetenschappelijke menschen zoeken niet naar de ziel in een tafelpoot of achter een gordijn, maar bewerkén naarstig de grauwe hersenschors met aanhang, doorklieven die op velerlei wijze, staren door microscopen, wachten op buitenkansjes van zieke hersens en ingeslagen hersenpannen en peinzen lang. Ze zijn wijs, want ze zwijgen veel, waaruit men
niet hoeft te besluiten dat ze niet veel ontdekken.
Meer horen we van de mannen die experimenteele psychologie beoefenen. Ze trekken zich van de ziel niets aan, maar trachten met hefboomen, draaiende schijven, electriese drukknoppen, kaartendozen en onendig gevarieerd ander toestel in licht en geruislooze kamers of bij het
glanzen van de zon te naderen tot de geheimen, die de zielsverschijnselen
zijn. Hun ijver is zoo groot, dat ze meestal meer beloven, dan ze geven
kunnen.
Het best bespreekt en het ruimst gesorteerd in duistere termen zijn die
lieden, die met het flakkerende lampje van hun geest zijn neergedaald in
de sousterrains van alweer die ziel, die zoo alles heeft, alles kan en waarvan men kan maken wat men wil. Een enkele maal schijnt daar beneden
het lichtje wel eens uitgegaan."
Dit is de geestige inleiding van een artikeltje, waarin aangedrongen op
juistheid en eenvoud van zeggen. De wens wordt uitgesproken, dat men
komen zal tot een nauwkeurig omschreven en vastgelegde betekenis van
verschillende termen.
Dr. Justus Streller : Die Berufseignung des mittleren kaufmtinnischen
Biirobeamten im Buchhandel.
Uit de „Mitteilungen."
Dr. Ing. Riedel: Bemerkungen zur Eignungspriifung bei Fahrzeugfhrerberufen.
Dr. Emil Lenk. Das Gedtichtnis im wachen und hypnotischen Zustand.
Het onbewust opgenomene wordt beter vastgehouden als het bewuste.
Heinrich Schssler: Intelligenz und Musikalitlit.
Het niet-muzikale kind is in doorsnee ook minder intelligent als het
muzikale.
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Sammelberichte.
Dr. Franziska Baumgarten: Wirtschaftpsychologisches aus dem Aaslande.
H. Keller : Neuerscheinungen fiber Schlal und Traum.
Dr. Paul Plaut : Psychologie und Philosophie der Religion.
J. H. Schultz : Psychotherapie in der Belletristik.
-

Einzelberichte.
Nachrichten.
Kl. Warnsborn.

P. G. S.

EEN WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
„De Wet van 1806 bedoelde, naar de denkbeelden van dien tijd, door
opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden, niet de beoefening
van practische zedelijkheid, haren wortel hebbende in het Christendom,
in de Christelijke waarheid, maar het Christendom zelve. Het geheele
Christendom loste zich in haar oog, bij de betrekkelijke onverschilligheid
van het dogma, op in eene, alleen door grootere zuiverheid of verhevenheid van de blootmenschelijke onderscheidene, moraal. Opleiding tot
Christelijke en maatschappelijke deugden was in haar oog opleiding tot
het Christendom". 1) Zoo kon de school staan in dienst van het beginsel
dat zich heeft ontwikkeld na de Fransche revolutie. Toen toch heeft men
gemeend, dat, wanneer de bevoorrechte publieke Kerk verdween, terwijl
er toch eenheid moest bestaan, de openbare school tegelijk zou zijn, wat
vroeger de Kerk was, de opvoedster ook op geestelijk gebied. Toen kwam
de stelling : geef mij het kind, dan heb ik de toekomst. Wanneer wij de
Roomsch-Katholieke en de Gereformeerde Kerk, voor zoover zij door haar
bijzondere conversies de natie uiteen scheuren, willen bestrijden, dan
moeten wij hebben beschaving en verlichting, zie : Considerans van de
, Wet van 1801.* Hieronder werd verstaan eene soort van verlichting, die
in de oogen van zeer velen veel hooger stond dan die, welke de Kerk van
dien tijd, onverschillig of zij was Roomsch-Katholiek dan wel Calvanistisch, bracht. Zoo heeft men aan de school min of meer opzettelijk een
soort van roeping opgelegd, om het volk te brengen tot verlichting, zoodat
zij hooger kwam te staan dan de Kerk, boven de bekrompenheden van
de kerkelijken, zooals men toen meende. Van dat oogenblik af aan heeft
dus de openbare school nog een geheel andere taak gekregen dan zij
oorspronkelijk had. Zij was toen niet meer de volksschool, zich aansluitende aan de Kerk en in het belang van het onderwijs beheerscht door de
Overheid, maar zij was tegelijk geworden eene inrichting, die laiigzamerhand vervangen zou al die verschillende godsdienstige begrippen of leerstukken.
Aldus werd het openbaar onderwijs heel wat anders dan het eerst was;
Van der Brugghen in 1861 in een .open brief aan Chantepie de la Saussaye,
aangehaald door Talma, Handel. II Kamer 1905, blz. 1576.
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het werd n.l. een dwang van boven af aan de natie opgelegd om haar
te leiden in eene bepaalde richting. 1)
Lauw en flauw stond de Hervormde Kerk hiertegen over. Van haar als
zoodanig ging geene enkele actie uit tegen de school-practijk van den
Staat. Niet alzoo de Roomsch-Katholieke Kerk, die vooral na de vereeniging van Noord- en Zuid-Nederland luide hare bezwaren tegen den aard
en de wijze van de schoolinrichting in Noord-Nederland kenbaar maakte.
De school toch vertoonde, hoe flauw 'dan ook, nog altijd eene protestantsche kleur. Op zulk eene inrichting achtte zij hare kinderen niet veilig.
Maar, al blijft de Hervormde Kerk in hare zooeven genoemde houding volharden, het orthodox-protestantsche deel van ons volk kwam langzamerhand tot ontwaking, in het Reveil, omstreeks 1820. „De godsdienstige
opwekking, die zich na 1817 in Duitschland openbaarde tegen het aldaar
alles overheerschende rationalisme, was ook hier te lande niet zonder
invloed gebleven. In Bilderdijk en in Da Costa vond zij hare woordvoerders. Beiden brachten in hunne geschriften ook meer dan eene
bedenking tegen het onderwijs te berde. In zijne „Bezwaren tegen den
geest der eeuw", later door Bilderdijk toegelicht, wees Da Costa het
lager onderwijs aan als het punt, waarop „de booze Tijdgeest zich meer
bijzonder had zaamgedrongen". 2
Van dezen tijd af begint de eigenlijke bestrijding van de Wet van 1806.
De Roomsch-Katholieken dringen aan op wetswijziging, omdat de Bijbel
nog op school gebruikt wordt, en de rechtzinnige Protestanten klagen,
dat de Bijbel in onbruik geraakt.
Van Overheidswege werden nu herhaalde malen pogingen in het werk
gesteld om zooveel mogelijk aan de opkomende grieven te voldoen.
„In 1824 werd een wetsontwerp ingediend, waarbij eene poging daartoe
werd gedaan, die mislukte. In 1829 werd wederom een wetsontwerp ingediend, dat eveneens op niets uitliep, tengevolge van den opstand, die in
België uitbrak. En onder den invloed van den wensch om toch eenigermate
tegemoet te komen aan de steeds luider geuite grieven, werd 27 Mei 1830
het vermaarde Koninklijk Besluit uitgevaardigd, dat voor de ontwikkeling
van onze schoolgeschiedenis van bijzonder gewicht is. Dit besluit toch bevatte in art. 6 deze bepaling: Aan Gedeputeerde Staten en plaatselijke
besturen wordt opgedragen, om te waken, dat men zich in de openbare
scholen van geen boek bediene, hetwelk iets bevat, strijdig met de maatschappelijke orde of de zeden, of wel dat aan de eene of andere der ge)

1) Lohman, Handel. 11 Kamer 1916, blz. 191 en 192.
2) Van Otterloo, 1, pag. 62.
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zindheden, waartoe de kinderen behooren, aanstoot zouden kunnen geven.
Het is goed er op te wijzen, dat dit eigenlijk de geboortedatum is van de
veel besproken neutraliteit. Want wat vóór dien tijd in ons schoolwezen
bestond was niet de neutraliteitseisch, was alleen de afwijzing van de leerstellighèid uit de school. Daarbij ging men dus uit van de gedachte, dat
men, in algemeenen zin genomen, wel degelijk de grondslagen van de
Christelijke leer in de school bracht, mits de onderscheiden leerstelligheden er maar buiten bleven. Maar in dat bewuste Koninklijk Besluit werd
voor het eerst de neutraliteitsformule uitgesproken, n.l. geen aanstoot te
geven aan gevoelens van andersdenkenden.
De bedoeling van dit besluit kwam eigenlijk iduidelijker uit in de ministerieele resolutie, die daaraan werd toegevoegd en verspreid onder de
provinciale besturen, als een soort handleiding voor de toepassing er van.
Daarin stond idit: In alle gevallen behoort steeds daarvoor te worden
gezorgd, dat op de openbare scholen gedurende de schooltijden niets geschiede of geleerd worde, hetwelk aan eenige der godsdienstige gezindheden, waartoe de kinderen behooren, aanstoot zoude kunnen geven. De
ouders behooren gerust te kunnen zijn, dat aan hunne kinderen op de
scholen niets geleerd worde, hetwelk met hunne godsdienstige denkwijze
instrijd is. De openbare school behoort bovenal dit vertrouwen te genieten.
Daarmede werd de neutraliteit gestempeld tot ièts minderwaardigs. En
waarom? Feitelijk stond men toen zoo tegenover de school: wij willen de
Overheidsschool, wij willen dat die behoorlijk godsdienstig is, maar die
Overheidsschool in een land, waar zoo verschillende godsdiensten zijn,
kunnen wij niet behouden of wij moeten ten minste maken, dat de kinderen
er allemaal op kunnen komen, en dáárom ontstond de eisch dier neutraliteit.
Die neutraliteit werd gevoeld als een noodzakelijk kwaad om het grootere
goed van de gemeenschappelijke volksschool te kunnen behouden." 1)
Dit K. B. met zijne nadere uitlegging bracht den vrede niet. Zulks kon
ook niet. Aan de eene zijde wilde men den koers van het Nieuwe Rgeime,
d.i. na 1795, niet veranderen en ter andere zijde gevoelde en wist men toen
even goed als nu, idat er wel „tusschen moderne en orthodoxe religieuze
opvoeding formeele punten van overeenkomst bestaan, maar dat de geloofsinhoud een gansch andere is. De Godsbeschouwing, de Christusbeschouwing, de religie-beschouwing zijn gansch verscheiden." 2 )
Het moest herhaalde malen worden versterkt en verscherpt, totdat het
1) Gerhard, Handel. II Kamer 1916, blz. 182 v. v.
2) Hoekstra, Psychologie en Catechese, pag. 44.
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zijn culminatie-punt vond in ihet beroemde besluit van 2 Januari 1842. 1 )
Het Nederlandsche volk was na de Fransche Revolutie niet anders dan
er voor; het was in groote meerderheid Calvinistisch gebleven. Maar het
had ook het beginsel van godsdienstvrijheid erkend en daarnevens den
Overheidsplicht voor het onderwijs. En waar nu de Overheid de openbare
school had ingericht naar de meening van de vrijzinnige Protestanten, kon
het niet uitblijven, 'of van de zijde der orthodox-Protestanten en der
Roomsch-Katholieken moest hiertegen verzet aangeteekend worden. Voor
deze beide .deelgin van ons volk was de z.g. eenheidsschool niet bruikbaar.
De laatsten 'bedankten , er voor, dat hun kinderen gevaar liepen om geprotestantieerd te worden in de volksschool. Daarom ijverden zij in de niet
specifiek R. K. gewesten voor de neutrale school, welke voor hen meer
bruikbaar was dan de gemengde school en begeerden zij in de zuiver
R.K. streken des lands de vrijheid om eigen scholen op te richten.
De orthodox-Protestanten, of , de mannen van het Reveil, straks versterkt door die van de Afscheiding, beproefden aanvankelijk om van de
Overheid de Christelijke Staatsschool te verkrijgen.
Weldra hebben deze Christus-belijders zich rgeschaard rondom Groen
van Prinsterer, wiens beginsel sedert 1830 was : tegenover de Revolutie
het Evangelie; bij wien de overtuiging zich gevestigd had: Staat en Kerk
in Nederland zullen bestand zijn tegen de 'overmacht van Rome, van ongeloof en van de revolutie, alleen wanneer wij terugkeeren tot de beginselen
van de Hervorming, overeenkomstig de H. Schrift. 2 )
Het Christendom, dat, deels onder den invloed van de Wet van 1806,
doch ook, ja bovenal door het veldwinnen in de Kerk en in het leven van
de rationalistische richting, in de scholen geleerd werd, kon den Reveilmannen onmogelijk voldoen. Zoo rustte dan op hen de taak „de volksschool en geheel haar onderwijs, van het ethische, algemeen wijsgeerigzedelijke terrein, waarop zij verdwaald was geraakt, tot het positief
Christelijke terug te brengen.". 8 )
Doch Groen was niet reactionair en contra-revolutionair. Hij wilde niet
meer tot de toestanden van vóór de omwenteling van 1795 terug; hij was
te oprecht Christen en te goed historicus, dan dat hij in een doen herleven
van het verleden zijne kracht en zijn heil gezocht zou hebben. Nimmer
heeft hij alle rechten en vrijheden uitsluitend voor de Gereformeerde belijdenis, voor de Gereformeerde Kerk en School opgeëischt. Maar wel was
1) Gerhard, t. a. p.
2) Zie Talma, Geref. Protestantisme.
3) Smit, Minister van der Brugghen, pag. 61.
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het in den eersten tijd zijn streven, dat de Gereformeerde religie in dit
klassieke land der Reformatie niet bij andere belijdenissen, niet bij het
ongeloof inzonderheid zou achtergesteld, maar daarentegen in haar historisch recht ook door de Overheid zou erkend en gehandhaafdf worden.
Zoo verlangde Groen bij zijn eerste optreden splitsing der openbare school
naar de gezindheden. In dezen zin en deze mate hebben hij en zijne vrienden voor eene Christelijke School van Staatswege geijverd. 1) Groen had
in beginsel geen bezwaar tegen de openbare school, mits het onderwijs
daar gegeven werd naar de gezindheid der ouders, dus voor de geloovige
Protestanten conform de H. Schrift. 2 )
Het gelukte evenwel Groen en den zijnen niet de openbare Overheidsschool naar hun begeeren ingericht te krijgen. En tegelijkertijd ondervond
men, dat het alles behalve gemakkelijk ging de noodige autorisatie voor
het oprichten eener bijzondere school te verkrijgen.
De Overheid zwenkte integendeel meer naar links, vooral om aan eigen
beschouwing vast te houden en den R. Katholieken tegemoet te komen. Als
in 1815 luidde de onderwijsparagraaf in de Grondwet van 1840: het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de zore der Regeering.
Na deze herziening doet Koning Willem I afstand van den troon ten behoeve van zijn zoon, die reeds met belangstelling kennis genomen had van
de bestrijding van de Schoolwèt.
Eene van zijne eerste regeeringsdaden is het benoemen van de z.g. Commissie van VII, welke opdracht ontving om de grieven tegen de onderwijswet te onderzoeken en tevens maatregelen te beramen om deze te kunnen wegnemen. Groen vertegenwoordigde in deze Commissie , de klagende Protestantsche minderheid". Na eene maand was zij met hare beraadslagingen gereed en diende haar rapport in, met de daarbij gevoegde nota's.
Een dier nota's was van Groen, in welke hij zich verzette tegen de eenzijdige beschouwing van de meerderheid, welke alleen van de klachten
van de Roomsch-Katholieken had willen kennisnemen. Het eenige punt,
waarin men in de Commissie tot overeenstemming was gekomen, betrof
de wenschelijkheid van hooger beroep bij den Koning, wanneer een plaatselijk bestuur weigerde de gevraagde autorisatie tot het oprichten van eene
bijzondere school te verleenen.
Als een gevolg van het rapport Commissie van VII verscheen den
2 Januari 1842 het boven reeds genoemde Koninklijk Besluit, hetwel de
algemeene en de speciale vergunning, noodig tot het oprichten van eene
,

1) Bavinck, Feestrede, in het Unie-verslag van 1904.
2) »De Nederlander", no. 7044.
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bijzondere school eischte, en alleen beroep toeliet op Gedeputeerde Staten
ingeval de speciale vergunning door de plaatselijke besturen geweigerd.
was. Bovendien gaf het , der geestelijkheid het recht van toezicht en censuur op de schoolboeken.
Door deze clausule werd de gedwongen neutraliteit tot de minst aangename gestempeld en komt de openbare school in die periode van haren
natuurlijken ontwikkelingsgang, waarin het godsdienstig onderwijs als
telkens aanstootelijk voor den een of den ander geheel ter zijde wordt
gesteld. 1)
Alleen de Roomsch-Katholieken laten tevredenheid bemerken. En voor
hen, die positief Christelijk onderwijs begeerden, had het Besluit van 1842
als eerste en onmiddellijk gevolg het streven, om, waar de_ middelen zulks
toelieten, eene bijzondere school te openen. Tegelijkertijd wordt een toenemend verzet tegen de bemoeielijkings-bepalingen tegen het bijzonder
onderwijs kenbaar en komt het verlangen naar vrijheid van onderwijs naar
voren. De schoolkwestie, welke hierop neerkomt: hoe moet de taak van
de Overheid en die van den Opvoeder in onderling verband worden gebracht, met eerbiediging van beider roeping, 2 ) had zich juist en scherp
afgeteekend en de eerste periode van den schoolstrijd in eigenlijken zin,
1842 tot 1857, was aangebroken. Groen koestert nog altijd de hoop — en
dit is het kenmerkende van deze periode — na korter of langer tijd eene
Christelijke School van den Staat te verkrijgen en daarom berust hij er in,
dat ide bijzondère school als vrije school door den Staat naast de openbare
geduld wordt.
Het streven naar vrijheid van onderwijs vond eindelijk Zijne bekroning
in de Grondwet van 1848, die het onderwijs vrij verklaarde, omdat de ontwikkeling dit eenvoudig geboden had. Zij was onvermijdelijk, wijl de toepassing van de Overheidsschool als een eenheidsschool langzamerhand
onhoudbaar bleek. 3 )
De Grondwetswijziging van 1848 maakte eene nieuwe wet op het lager
onderwijs noodzakelijk. Maar het duurde negen jaar voordat zij kwam.
Vijf pogingen om te voldoen aan art. 5 van de Additioneele artikelen
van de grondwet van 1848, n.l. onverwijld te zorgen voor eene onderwijswet, waren mislukt, toen het wetsontwerp van 16 Juni 1857 in behandeling
kwam. Den 12 Augustus werd 't door de Eerste Kamer met op één na algemeene stemmen aangenomen en den 1 Januari 1858 trad de wet in werking.
1) Van Otterloo, 1 pag. 11.
2) „De Nederlander' no. 7043.
3 ) Gerhard, t. a. p. pag. 185.
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Zij bracht niet de facultatieve splitsing, ook niet de subsidieering van het
bijzonder onderwijs, maar handhaafde de gemengde school en maakte deze
wettelijk tot eene neutrale school, neutraal in den zin van het niet kwetsen
van andersdenkenden.
Merkwaardig jaar, dat jaar 1857. Groen tegenover Van der Brugghen en
Van der Brugghen tegenover Groen. Beiden zoeken de kerstening des
volks. Groen confessioneel, Van der Brugghen anti-confessioneel. Bij beiden
ontwaren we de ontwikkeling, de groei van het beginsel, welke ontwikkeling zich door niets laat storen, maar in rechte lijn doorgaat; zoodat straks
vèr van elkaar komen te staan, die eerst naast elkaar stonden.
Hoewel we zeer beknopt en overzichtelijk wenschen te blijven, kunnen
we niet nalaten het volgende even te memoreeren.
Op de vraag: welke zal de betrekking zijn van de openbare school tot
het Christendom? gaf Van der Brugghen in 1849 het volgende ten antwoord.
Hij teekent dan drie stelsels, welke ieder een eigen antwoord op de gestelde
vraag geven.
Het eerste is: De openbare school is ten opzichte van den godsdienst
neutraal; de wet schrijft geene bepaalde, op de openbare school te volgen
godsdienstige richting voor; verbiedt er ook geen; maar verbiedt alleen, dat
aan eenige godsdienstige richting op de openbare school ergernis warde
gegeven.
Dit stelsel vond in Van der Brugghen zijn verdediger.
Het tweede stelsel is het stelsel van Hofstede de Groot, de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen en van de overgroote Hervormde anti-Katholieke
meerderheid, dat wil een niet neutrale openbare school, waarop geen aanstoot worde gegeven.
Van der Brugghen acht dat eene onmogelijkheid.
Het derde stelsel is dat der gezindheidsscholen, waarbij ieder kerkgenootschap, of iedere gezindheid, haar eigen en door den Staat bezoldigde, en
voor zooveel het wetenschappelijk onderwijs aangaat, onder het toezicht
van den Staat staande openbare school heeft.
Ook tegen dit stelsel heeft de vader van De Klokkenberg zijne principieels
bezwaren.
En wanneer Groen en de zijnen er van overtuigd geworden zijn, dat de
strenge doorvoerng van het idee gezindheidsschool eene onmogelijkheid is
en de leuze: „gezindheidsscholen" veranderen in: „scholen, geschikt voor
de gezindten", en men alzoo niet zou verkrijgen kerkgenootschappelijke
scholen, maar het stelsel der afzonderlijke scholen voor Roomschen, Pro-
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testanten en Israelieten (de facultatieve splitsing) — ook dan handhaaft Van
der Brugghen zijne principieele bezwaren. 1)
En wanneer in 1857 zijn naam onafscheidelijk aan de wet van '57 verbonden wordt, is Van der Brugghen consequent gebleven.
De zonde is oorzaak, dat de weg, welke afgelegd moet worden, eene
kromme is, instee van eene rechte. Die tot bouwen geroepen is verricht
geen nutteloos werk, ook al is het dat schijnbaar door zijn toedoen de eenheid van het geheel verbroken wordt.
Elke phase, waarin eene kwestie zich achtereenvolgens vertoont, zal
noodig blijken te zijn geweest voor hare volle ontwikkeling en eindelijke
oplossing.
Al is in 1848 de vrijheid van onderwijs een feit geWorden, de Staat blijft
desniettemin in 1857 aan het humanitaire principe vasthouden en vertoont
tevens sterke neiging om zulks te blijven doen en er niet aan te denken
tot vóór 1795 terug te gaan.
Zoo gaf zij dan in 1857 welbewust de neutrale openbare school en liet de
bekostiging van het bijzonder onderwijs geheel aan zijn voorstanders over.
De tweede periode van den schoolstrijd breekt aan, 1857-1869.
Groen moest geen staatsman en alzoo geheel van strategisch inzicht
ontbloot zijn geweest, indien hij na 1857 niet van taktiek ware veranderd.
Hem is het reeds duidelijk, dat het moet komen tot eene grondwetsherziening, tot schrapping van de „ellendige zinsnede"' — al. 3 van art. 192 werd
alzoo genoemd, omdat de openbare school alleen bekostigd werd en de
andere niets kregen 2 ) — opdat de vrije School regel zou kunnen worden.
Verder omvatte zijn program in de eerste plaats : onpartijdige en eerlijke naleving van de wet van '57 en dus handhaving van de bewust en
willens aanvaarde neutraliteit en vervolgens : verplichte schoolgeldheffing
op de 0. L. S.
Deze eerlijke en edele houding van Groen is aan het Christelijk onderwijs
in rijke mate ten goede gekomen. 3 ) Het aantal der scholen met den Bijbel
nam steeds toe, zoodat men op organisatie bedacht moest zijn.
In 1854 was alreeds opgericht de vereeniging van Chr. Onderwijzers en
Onderwijzeressen in Nederland.
Deze vereeniging, wier grondslag is het Woord Gods, heeft als grondbeginselen :
a. Onderwijs en opvoeding zijn niet te scheiden.
1) Zie Dr. Smit, Minister Van der Brugghen.
2) Lohman, Hand. IIe Kamer 1916, pag. 192.
3) Bavinck, Unie-verslag, 1904, pag. 29.
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b. De opvoeding moet zijn Christelijk-Nationaal; daartoe is noodig het
onbelemmerd gebruik van de Heilige Schrift en eene zoodanige behandeling van de geschiedenis onzes Vaderlands, dat daardoor duidelijk aan het
licht trede ,de waardij van de beginselen der Hervorming in den strijd tegen
het Roomsche bijgeloof en het Revolutionaire beginsel.
Vereenigden zich alzoo de mannen, die het Chr. onderwijs brachten tot
de jeugd, evenzoo zij, die er voor streden als voor eene heilige zaak, in
het publiek en in den intiemeren levenskring. Den 30sten October 1860
werd de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs opgericht.
Groen werd haar eere-voorzitter.
Wat zij beleed en wat zij beoogde, drukte zij duidelijk uit in art. 1 van
haar Reglement:
de Vereeniging, gegrond op de onveranderlijke waarheden, wier levenskracht zich in het tijdperk der Reformatie ook hier te lande, voor de kerk en
school met zegenrijken luister geopenbaard heeft, is gewijd aan de bevordering van Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs, en gaat daarbij van de
volgende hoofdgedachten uit:
a. De inrichting der openbare school voor Roomschgezinde en Protestant, voor Israëliet en Christen, gelijk de Wet van 13 Aug. 1857 ze voorschrijft, is voor de behoeften van eene Christelijke natie, en althans van
den Protestantschen Christen, geheel onvoldoende.
b. Zondags- en Bijbelsche leerscholen, hoe wenschelijk ook, kunnen niet
anders dan een 'tijdelijk en gebrekkig hulpmiddel zijn.
c. Geen wezenlijk redmiddel dan in de bijzondere school, gelijk ze burgerlijk en godsdienstig onderwijs samen omvat.
d. Verplichting van elke Christelijke, en dus ook van de Hervormde
Kerk, om hierin te voorzien.
e. Verplichting der gemeenteleden, in overleg, zooveel doenlijk, met Herders en Leeraars, om , die taak over te nemen, waar de Kerk, in haar reglementairen vorm, werkeloos blijft.
f. Oprichting van scholen, waarin, bij onbelemmerd en doeltreffend gebruik der Heilige Schrift en trouwe voorstelling der volkshistorie, het
onderwijs in nuttige kundigheden aan Christelijke opvoeding wordt dienstbaar gemaakt.
g. Verleenen van geldelijke tegemoetkoming, inzonderheid waar eigen
belangstelling en veerkracht openbaar zijn.
„In deze vereeniging waren op het terrein van (de Chr. School de Christelijke vrienden, op enkele uitzonderingen na, weder tezamen gebracht. 1)
1)

J. Kuiper, Gesch. v. h. Chr. L. 0. in N.. pag.- 128.
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Dan, die éénheid bleef niet lang. Maar, waarom men ook uittrad, men groepeerde zich terstond om naar eigen inzicht en in eigen kring de zaak van
het Christelijk onderwijs voor te staan en te bevorderen. Zoo werd reeds
in 1868 de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs opgericht, die
in art. 1 van haar Reglement schreef: de Vereeniging is gegrond op de
onveranderlijke waarheden, door Gods Woord geopenbaard en in de Formulieren van Eenheid der Gereformeerde Kerk uitgedrukt.
Van nu af geldt, wat Dr. Kuyper in 1904 in het Concertgebouw te
Amsterdam zei: Er is ook in de kringen van het Christelijk onderwijs
almeer splitsing gekomen; ook daar is de werking van den splijtzwam
gezien, en het schijnt wel alsof ons polderland, krachtens natuur en uit
kracht van historie, • er ons telkens weer toe dringt om altoos wat eens
machtig één was weer in eigen polders vaneen te scheiden.
Al bevonden zich ook na 1868 mannen van verschillende dogmatische
opvatting binnen den kiing van Chr. Nat. Schoolonderwijs, zulks verhinderde evenwel niet, dat de Vereeniging met kracht aan den arbeid toog en
toonde, dat het haar ernst was met haar art. 2.
De richting, in welke gewerkt zou worden, was alreeds inderdaad door
Groen aangewezen. Deze toch was er feitelijk toe overgegaan den principieelen strijd te laten rusten, om 'dien taktisch voort te zetten. Zijn
program omvatte immers twee punten ; in de eerste plaats eischte hij eerlijke
en onpártijdige naleving van de Wet van '57 en dus handhaving van de
bewust en willens aanvaarde neutraliteit en in de tweede plaats verplichte
schoolgeldheffing op de 0. L. S. Zoo laat het zich verklaren wat Chr.
Nationaal in 1869 besloot.
Vooral onder beinvloeding van de Hulpvereeniging Amsterdam werden
der vergadering van 19 en 20 Mei 1869 door het Hoofdbestuur ter beoordeeling voorgelegd de wijzigingen, welke in de onderwijswet en in de
grondwet noodzakelijk werden geacht.
Op een tweetal hiervan willen we even letten ; n.l. om in art. 23 van de
schoolwet in de clausule : „opleiding tot alle Christelijke en maatschappelijke deugden" de kwalificatie „Christelijke" te schrappen; en om uit art.
194 van de grondwet het woord „Christelijke" te schrappen; en om uit
art. 194 van de grondwet het woord „openbaar" weg te laten, benevens
de woorden „voldoend openbaar", en er in te lasschen: voor zoover het
bijzonder onderwijs te kort schiet. Men wenschte dus alinea 1 en 3 van
art. 194 te lezen :
het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering;
er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoende lager onderwijs gegeven, voor zoover het bijzonder onderwijs te kort schiet. Groen
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had alreeds deze voorgestelde wijzigingen buiten den kring van Chr.
Nationaal verdedigd, terwijl Dr. A. Kuyper vooral ze uiteen zette in de
vergadering zelve.
Het behoeft niet te verwonderen, dat vooraanstaande mannen in den
schoolstrijd zich kanten tegen de Christelijke deugden.
Welke verklaring toch had Van der Brugghen er van gegeven. Deze:
vo-Or den wetgever van 1806 was opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden opleiding tot het Christendom. Maar nu heeft de wet van
1857 aan geheel dit denkbeeld, aan geheel deze schoolgodsdienst een einde
gemaakt. Want, .door duidelijk en onbewimpeld te verklaren, dat op de
Staatsschool geen godsdienstig onderwijs, in welken zin dan ook, gegeven
wordt, heeft de wetgever van 1857, schoon hij dezelfde woorden overnam,
daaraan een geheel andere beteekenis gegeven. De opleiding tot Christelijke deugden der wet van 1857 kan, krachtens die verklaring, niet meer
zijn de mededeeling, de inscherping der godsdienstige begrippen omtrent
deugd en haar beginsel, die naar deze of gene zienswijze geacht worden
het Christendom uit te maken, zij kan alleen zijn de practische waardeering, eerbiediging, bewaring, heilighouding van bloesems en vruchten aan
planten gegroeid, die elders, door de zorg der ouderlijke liefde, door de
zorg van de Kerk, zijn gezaaid, gekweekt en opgegroeid. ')
En tegen de derde alinea van art. 194 verzette men zich, omdat de lagere
school voor een groot deel van de natie onbruikbaar was geworden.
De vergadering ging met het door het Hoofdbestuur voorgestelde
accoord en Christelijk Nationaal had alzoo het program van Groen overgenomen en kwam het principe : „het vrije onderwijs regel" als principe
de practische politiek binnen treden. 2 )
Men wilde voortaan, dat het vrije onderwijs regel en de openbare school
aanvulling zou zijn. De vrije school werd begeerd en voor haar werd bestaansrecht gevraagd. Het kenmerk van de derde periode van den schoolstrijd, 1869-1889, is dan ook: , de rechtsvraag aan de orde gesteld.
Letten we nog even op Van der Brugghen, wien men het toetreden tot
Chr. Nationaal geweigerd had. Hij wilde van een Chr. Staat niet weten,
maar aanvaardde de neutrale.
Groen aanvaardde deze laatste in 1862 niet principieel, doch uit practische overwegingen, als basis van operatie, en zulks tijdelijk. 3)
Ven der Brugghen was een beslist voorstander van de vrije school; geI) Van der Br. in 1861 in een open brief aan Chantepie de la Saussaye.
2) Dr. Smit, Van der Br. en de Schooivrede.
3) Zie Kromsigt. Geen coalitie zonder vast accoord, pag. 20 en 21.
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bonden aan de grondwet, kon hij in 1857 niet anders voor zijn ideaal doen,
dan de facultatieve splitsing afwijzen en de subsidieering van de bijzondere
school voorstellen.
Het feit, „dat de bijzondere Christelijke school thans eene zoo vaste
positie heeft als wellicht in geen enkel land" 4 ) hebben wij aan beiden, èn
aan Groen èn aan Van der Brugghen te danken. Aan den eersten in positieven, aan sden tweeden in negatieven zin.
Niet lang na de gehouden vergadering in Mei 1869 traden Beets, Dr. D.
Ch. de la Saussaye en Dr. J. J. van Toorenenbergen uit den kring van Chr.
Nationaal uit, waar zij zich niet konden vereenigen met de genomen besluiten.
Ondanks de uittreding van deze invloedrijke personen ging de Vereeniging
rustig op iden ingeslagen weg voort, geleid idoor Groen, die trouw werd
bijgestaan door Dr. A. Kuyper en Jhr. A. F. de Savornin Lohman.
En God zegende dien arbeid wonderlijk; waarvan in 1876 , op merkwaardige wijze zou worden getuigd.
En hoe zocht men nu te geraken tot ide oplossing van de rechtsvraag?
Waar , de schoolstrijd taktisch gevoerd werd, sprak het van zelf, dat de
leiders als goede strategen lett'en op de omstandigheden en niet altijd
hetzelfde middel ter 'oplossing naar voren schoven.
Zoo bepleit Dr. Kuyper in zijne zeer merkwaardige redevoering, gehouden in de zitting van de Tweede Kamer op 7 Dec. 1874, het restitutiestelsel. Ons bestek gedoogt niet deze redevoering te ,excerpeeren; daarom volstaan wij met een paar gedachten er uit te lichten.
Na er op gewezen te hebben, , dat het mogelijk moest zijn ons land een
schoolstelsel te geven, waarbij geen partij-politiek in het spel behoefde te
komen — laten we hier alvast tusschen haakjes even memoreeren, dat
Lohman in 1916 schreef: „mij is steeds boven alles ter harte gegaan de
oplossing van ide schoolkwestie, voorzoover die verwijdering van onrecht
betreft, dus het politiek terrein raakt. Daaraan heb ik van 1875 mijn leven
gewijd" 5 ) — stelt Kuyper in de eerste plaats 'den eisch, dat het onderwijs
kome tot het recht eener zelfstandige positie en dus ook eene volstrekt
zelfstandige organisatie erlange. Daartoe zou men z.i. kunnen geraken
indien de ouders, voor zoover zij geheel of gedeeltelijk het schoolgeld voor
hunne kinderen betalen, een gemeentelijken schoolraad kozen, waarbij hij
de quaestie openlaat, of in dien raad ook van Regeeringswege een lid moet
worden aangesteld, en op wat wijze de onderwijzersstand daarin vasten
,

4) Zie Kromsigt, t. a. p.
5) Lohman, brochure Hereeniging.
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voet moet verkrijgen. Uit die gemeentelijke schoolraden kon men
dan opklitnmen tot provinciale schoolraden en daaruit weder tot
een Rijksschoolraad. Deze hiërarchie zou dit mandaat moeten hebben:
le om het gansche beheer over het schoolwezen te voeren; Ze om waar
het recht van vrijheid van geweten het eischt, zelf scholen op te richten
in strikt neutralen zin; en 3e. om gehoorzaamheid af te dwingen aan de
bepalingen, die van Staatswege voor het onderwijs zijn gemaakt. Bij het
tot stand komen van zulk een hiërarchischen schoolraad blijft de Staat
als Staat het onderwijs als Regeeringszaak beschouwen en dit is noodig,
want eene Staat zou ten eenenmale zijne roeping miskennen, indien hij
zich zelf den waarborg niet verschafte, dat het thans levende, in zijn verband met het toekomende geslacht, dus de natie in de continuïteit der
geslachten, wierd opgevoerd en bleef op zoodanig peil van intellectueele
ontwikkeling, als geëischt wordt om ons volk met goed gevolg de concurrentie met andere natiën te doen volhouden.
De Staat "'ebbe dus het recht tot bepaling van het peil, waarop het
onderwijs staan zal, maar tevens het recht van controle en Inspectie en
van diplomeering.
In de onderwijswet zelve wenscht verder Dr. Kuyper wijzigingen aangebracht tê zien, rakende het paedagogisch, en wijzigingen, rakende het
rechtsbeginsel. Omtrent het laatste vraagt hij restitutie, geen subsidie.
Want zegt hij : restitutie is de benaming die men gebruikt als men recht
vraagt, subsidie als men eene aalmoes zoekt af te troggelen. Hij verlangt
dan, dat elke gemeente beginne met ruimschoots te voorzien in de behoeften van hare 'openbare school-accommodatiën, maar dat zij daarna vrage,
voor hoeveel kinderen zou bovendien nog te zorgen zijn, indien het bijzonder onderwijs niet in hunne behoeften voorzag; en dan de gelden, die dit
zou vorderen, pondpondsgewijze beschikbaar stelle voor hen, die een deel
dezer lasten van de schouders van het gemeentebestuur namen door hun
particulier initiatief. De uitvoerbaarheid van het restitutie-stelsel werd
door Dr. Kuyper in den breede aangetoond in „De Standaard". 1)
Zoo werd door de edelen des volks gestreden om billijk recht te verkrijgen voor de vrije school en de Scholen met den Bijbel namen van jaar
tot jaar toe in aantal en bloei.
D.
W. HEINS.
1 ) Welke hoofdartikelen verschenen als no. 6 van de brochuren-reeks „De
Schoolkwestie", 1875.

(Wordt vervolgd).

PAEDAGOGIEK EN LITTERATUUR')
Frank Wedekind : Friihlings Erwachen.
Eine Kindertragiidie.

Wij, christelijke opvoeders, bezoeken zelden of nooit den schouwburg.
Niet alsof er voor onzen arbeid niet veel te leeren was, alsof er
geen winst zou zijn in het bijwonen van de classieke en moderne
schouwtooneelen.
Integendeel, theoretisch is er alles voor te zeggen, dat de Paedagoog
het leven aanschouwelijk zie uitgebeeld, om in het werkelijk leven
hiermee zijn voordeel te doen.
De kunst kan ons helpen het leven te verstaan in al zijn uitingen,
maar zij kan ons ook door haar funesten invloed op een dwaalweg
brengen.
Het „gezond verstand" dat zijn licht uitsluitend ontsteekt aan de
Heilige Schrift mag weliswaar in zijn naief realisme te kort schieten
in de waardeering van het „generale", in het „bijzondere"' zal het niet
licht dwalen.
Er zijn groote, praktische bezwaren voor een christen om geregeld
den schouwburg te bezoeken, alleen reeds hierom dat al te sporadisch
het werk van „ernstige" auteurs wordt opgevoerd.
Wat G. Schrijver ons b.v. voorzet in „Bergopwaarts", van het
tooneel, doet ons maar al te duidelijk zien, dat in de auteurs van
dezen tijd ook de geest van dezen tijd zich uit. En die is in de
litteratuur óf anti-christelijk óf gespeend aan alle inzicht in het wedergeboren leven. Er is een machtig verschil tusschen classieke en moderne kunst : de eerste oriënteert zich aan heilige wetten des levens,
de laatste aan het onheilige leven zelf.
Bij de eerste werd het leven aan norma der Godheid onderworpen,
bij de laatste wordt het leven zelf de norm, omdat „het is, zooals
het is."
Vergelijk daartoe bv. de studie's van Prof. Izak v. Dijk over Shake1 ) Zie blz. 366, 13e Jaargang van het P. T. De titel is eenigszins gewijzigd, daar bij
de discussie na het referaat op de Ledenvergadering in 1921 bleek, dat „Paedag. Figuren"
misverstand veroorzaakte. De bedoeling was uit de Litteratuur i.c. uit Rollands meesterwerk te putten opvoedkundige kennis en -wijsheid. Zoo ook hier.
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speare ') en van van Campen „Over Litteratuur" 2). Het lezen van de
tooneelstukken heeft veel voor, wie voldoende fantazie bezit, heeft
zelfs weinig behoefte aan „opvoering", ja wie gewoonlijk zelfstandig
de dingen beziet, wordt menigmaal teleurgesteld bij een andere „op-

vatting".
Ook de bovenstaande „Kindertragticlie" vraagt niet om opvoering,
al heeft deze enkele jaren geleden heel wat ontroering gewekt ook
in de kringen der opvoeders. Immers de auteur behandelt het probleem
der sexueele opvoeding, het gaat over opgroeiende kinderen: „Lente's
ontwaking". Het stuk zelf is reeds geschreven in 1890/91, in 1921
verscheen 43e-52e duizend, het werd ook hier opgevoerd verleden
jaar, ik meen voor 't eerst.
Nu is naar mijn opvatting de sexueele opvoeding allereerst de taak
van het huisgezin en niet van de school, toch is 't noodig, dat de
schoolopvoeding zich bewust is, welke moeilijkheden en gevaren hier
dreigen.
Heeft Wedekind ons iets te zeggen ?
Ongetwijfeld, al zullen wij zeer gereserveerd moeten zijn in de
gevolgtrekkingen die uit deze kindertragedie zijn te halen.
Zooals alle tendenz-stukken is het zeer eenzijdig, werkt het sterk
met „licht en donker", en laat ten slotte onbevredigd. Symbolisch is
het te dezen opzichte, dat de schrijver zijn stuk opdraagt aan den
„vermomden Heer", die- in het slot van het laatste, derde bedrijf
optreedt. Laat ons overzichtelijk-critisch het stuk op den voet volgen.
EERSTE BEDRIJF.
Frau Bergmann en haar dochter Wendla zitten in de woonkamer.
Wendla is veertien jaar geworden en beklaagt zich als haar nieuwe
japonnetje zoo lang blijkt. Zij wil liever kind blijven en krijgt gedaan
dat ze nog een jaar haar „Prinzeszkleidchen" dragen mag.
De moeder is trotsch op haar teer, onschuldig kind, maar toont
weinig takt als ze zegt : „Andere meisjes zijn stakig en grof op jou
leeftijd. Wie weet wat jij zijn zult, als de anderen zich ontwikkeld
hebben."
Of de auteur dit ook bedoelt? In elk geval spreekt een moeder,
) Macbeth en de nieuwste crimineele psychologie. Gez. Geschriften IV p. 115.
Ook Ibsen's Brand, p. 249, ib.
„Over Litteratuur, critisch en didactisch." Nederl. Bibl. 1915. Zeer lezenswaardig !
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die takt, liefde en verstand vereenigt, nooit zoo tot haar kind van
veertien jaar.
Wendla oppert de gedachte, dat zij er dan misschien niet meer zal
zijn. Het voorgevoel van vroeg sterven moet de tragiek verhoogen.
* *
Voorts brengt de schrijver ons op Zondagavond in gezelschap van
een zestal gymnasiasten. Zij klagen over het vele werk dat zij op
school moeten maken.
Dat is natuurlijk een belangrijke factor bij de ontwikkeling van het
stuk. Onderwijs en opvoeding moeten hier een veer laten ! Het blijkt
echter dat de jonge menschen ondanks het vele huiswerk nog te veel
vrijen tijd overhebben.
Melchior en Moritz toonen dit vooral in hun gesprek, als de anderen
„aan den arbeid" zijn, op dien Zondagavond.
De laatste vraagt aan Melchior of het schaamtegevoel niet een
produkt der opvoeding is !
Ik schat het jonge mensch op 15 of 16 jaar !
Melchior heeft daarover ook al nagedacht, hij houdt het voor ingeworteld in de menschelijke natuur.
Moritz wil later zijn kinderen samen op laten groeien in ongedwongen verkeer, dan zullen ze geen last van schaamte hebben, maar
Melchior vreest gevaar, als de „mannelijke neigingen" ontwaken. Hij
gebruikt een zeer onsmakelijk beeld van samen opgroeiende katten.
Dan na velerlei aarzeling volgt de vraag van Moritz : „Heb jij ze
reeds ondervonden."
De auteur tracht in alles de „schuchterheid" der jongens te bewaren,
wat hem slechts voor een deel gelukt.
Uit alles blijkt dat het onderwerp hen zeer bezig houdt, ze hadden
beter gedaan het vele huiswerk af te maken dat nog steeds op hen
wacht.
Moritz heeft doodsangsten in zijn droomen uitgestaan, hij beklaagt
zich, dat er een wonderlijk spel met hem gespeeld wordt, hij weet
niet hoe hij in 't leven gekomen is en zal zich toch moeten verantwoorden, dat hij niet „weggebleven" is.
En dan vraagt hij verbitterd : „Heb jij ook niet daarover nagedacht,
Melchior, op welke wijze wij eigenlijk in dezen maalstroom geraakt zijn ?"
Volgens hem weet hij alleen, dat zijn moeder hem onder 't hart
gedragen heeft, maar dat is hem lang niet genoeg.
Hij kan nooit met een of ander meisje spreken, of moet er iets
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afschuwelijks bij denken, en hij weet niet, hij zweert het, wat dat is.
Nu, Melchior „weet": uit boeken, illustratie's en waarnemingen in
de natuur.
Door zijn opvoeding, bemerken wij, heeft hij niets geleerd, en
Moritz heeft vergeefs in Meyers Lexikon gesnuffeld.
Melchior wil zijn vriend nu meenemen naar zijn kamer, eerst samen
gauw het huiswerk afmaken en dan, onder het genot van limonade,
door moeder verstrekt, „gemoedelijk over de voortplanting babbelen".
Alles wijst op een zekere dekadentie !
Vooral de moeder, die alleen dient om limonade klaar te maken
voor de jongens die onder zulke problemen gebukt gaan, wijst daarop.
Melchior begint reeds met de interessante vraag : „Heb je wel eens
twee honden over de straat zien gaan?"
Maar Moritz wimpelt het geheele didaktische plan van zijn vriend
af en verzoekt om een schriftelijke les, desnoods met randteekeningen.
Dit blijft afgesproken, nadat beide vrienden elkander verklaard hebben
den bouw van een meisjeslichaam te kennen uit natuurgetrouwe
afbeeldingen, „schoon als de lichte dag".
Als ze het op de school wisten zouden ze onverwijld weggejaagd
worden, meent Moritz.
Is deze scène ook natuurgetrouw ?
De auteur tracht ons ernstige, eerlijke jongens voor te stellen, die
niet in schouwiteiten en schunnigheden vervallen, zooals deze leeftijd
bij zulke gesprekken meestal produceert.
Maar dan is er één groot bezwaar, om „de realiteit" aan te nemen:
zulke jongens zwijgen liever en laten zich liever „afleiden".
Objektieve interesse bij subjektieve prikkels is hier ten eenenmale
uitgesloten.
De edelste karakters, de ernstigste en eerlijkste jongens en meisjes
met wie ik op dien leeftijd in aanraking kwam, het waren er niet
veel, hebben steeds naar mijn ervaring daarover gezwegen.
En de anderen ? Nooit als Melchior en Moritz ! Voorwaar, dan hadden
wij ook nimmer ontgroeningsschandalen noch in buiten- noch in
binnenland, als het zoo onder de jongens toeging.

* *
De derde scène laat ons drie meisjes zien, die als bakvischjes nog
gestemd zijn, maar van wie Martha reeds het haar in een vlecht heeft
„opgemaakt". Wendla en Thea hooren huiverend aan hoe Martha
vertelt thuis geslagen te worden en in een zak te moeten slapen.
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De bedoeling van den auteur schijnt te zijn de ouders van het
meisje voor te stellen als domme, wreede menschen, die met geweld
alle coquetterie in hun kind willen dooden.
Alle drie zijn zeer onschuldig, alleen Thea weet, dat men getrouwd
moet zijn, om kinderen te krijgen. Dat is op dien leeftijd al te kras.
De meest onschuldigen weten toch uit ervaring, dat zusters of andere
familie-leden die trouwen, toch vaak verrast worden met een kindje
na verloop van tijd.
En het kind houdt deze gang van zaken voor zeer redelijk, als ik
mij niet bedrieg.
Wendla is zeer gelukkig een meisje te zijn, zij zou zich van kant
maken, als ze het niet was.
Het staat voor allen vast, dat ze liever jongens dan meisjes hebben
als kinderen.
Maar de auteur komt zelf om den hoek kijken, als hij Martha laat
verklaren, dat ze haar kinderen zal laten opgroeien als onkruid,
niemand bekommert zich er om in den tuin en juist daarom staat het
zoo hoog en dicht terwijl de rozen aan hun stokken ieder jaar armoediger bloeien.
Dat is geen „kindertaal" evenmin als het woord van Wendla: Het
moet duizendmaal verheffender zijn door een man bemind te worden
dan door een meisje.
Natuurlijker is het gesprek als ze over Melchior en Moritz spreken,
dat zijn echte bakvischjes.
* *

Het vierde tooneel geeft een kijkje in het schoolleven en speelt in
het park voor het gymnasium.
Echt duitsch van teekening.
Moritz heeft uitgevischt dat hij overgaat, in de leeraarskamer geslopen, heeft hij zich van de „lijsten" meester gemaakt, omdat hij
brandt van opwinding en angst. Hij verklaart als hij niet overgegaan
was, zou hij zich voor den kop geschoten hebben.
De anderen houden dit voor ,,praalhanzerij." De jongens stellen het
voor alsof de overgang afhangt van de plaatsen, die in het lokaal
beschikbaar zijn.
Is dat werkelijkheid?
De opvoeders en onderwijzers komen steeds in het ongunstigste
licht te staan. Als Melchior en Moritz samen naar het bosch gaan,
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passeeren hen twee leeraars : Knochenbruch (let op den naam) en
Hungergurt (id.).
Onbegrijpelijk is 't mij, zegt de eerste, geachte collega, hoe de
beste van mijn leerlingen zich juist tot den slechtsten zoo aangetrokken kan voelen.
Mij ook, geachte collega, is 't antwoord.
De Leeraars zien de dingen alleen intellectueel)

De slotscene van 't eerste bedrijf speelt op een zonnigen namiddag,
als Wendla en Melchior elkaar ontmoeten in het bosch.
Melchior, galant, begroet W. verheugd, en vergelijkt haar bij een
Dryade, zoo uit de takken gevallen. Wendla wil echter niet voor
boomnimf doorgaan en verklaart eenvoudig Wendla Bergmann te zijn,
hier ronddwalend om „lelietjes van dalen" te zoeken, en vraagt nu naar
den weg. Zij heeft zich bovendien verlaat door droomerijen aan de beek.
Op voorstel van M. gaan ze samen onder een grooten eik liggen,
M. heeft allang iets aan ,W. willen vragen, daar is nu een mooie
gelegenheid voor !
„Ik heb gehoord, dat je zoo vaak arme menschen bezoekt, hun
eten en kleeren brengt. Doe je dat eigener beweging of stuurt je
moeder je?"
W. verklaart naief : Moeder stuurt mij, maar ik doe het graag.
Melchior is echter cynicus en schrijft dit weldoen toe aan het
plezier dat W. er in heeft. Zij doet dus als goed mensch zichzelf
goed, zij kan niet anders.
Maar wat kan een gierigaard er aan doen, dat hij geen zin heeft
arme, vuile menschen op te zoeken?
En hij moet daarvoor den eeuwigen dood sterven !
Hij neemt zich voor een opstel te schrijven en dat bij den predikant Kahlbauch (let op den naam I) in te zenden. Hij is de aanleiding.
Wat behoeft hij te bazelen van „vreugde om het offer te brengen ?"
Er is geen opoffering en zelfverloochening.
En hij gaat niet meer naar de catechisatie!
Dat alles kan ongetwijfeld „waar gebeurd" zijn, maar het normale
bij een jeugdig gymnasiast uit zich anders. Cynicus en scepticus op
zoo'n leeftijd, dat moet een contradictie blijven.
Maar deze jeugdige pyrrhonist verwaardigt zich toch naar de
droomerijen van het meiske te vragen.
'
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En deze vertelt ze zonder omwegen, dat is een exorbitantie, die ik
weiger te gelooven.
Ja zeker, W. zal M., dien zij nauwelijks kent dan van aanzien, zoo
maar haar jonge meisjesdroomen vertellen, al zijn die nog zoo onschuldig. Haar fantasie is uitgegaan naar een arm bedelaarskind, dat
geslagen wordt, als ze niet genoeg geld heeft meegebracht.
M. verklaart deze fantasie als resten van kindersprookjes, die zij
gelezen heeft.
W. deelt echter mede, dat ze een vriendin heeft, die thuis wel
degelijk geslagen wordt.
M. veroordeelt deze opvoedkundige methode sterk, zij zal geen
kind beter maken !
W. zou echter gaarne de sensatie van geslagen worden ondergaan,
het moet iets huiveringwekkends zijn. En op haar verzoek slaat M.
haar met een twijg. Ze verklaart niets te voelen, het voelt aan als
een streeling!
Dan gooit M. den twijg weg en met de woorden : „Wacht heks, ik
zal je den duivel uitdrijven", slaat hij er met de vuisten op los.
Hij let niet op haar angstig gehuil, maar slaat door, terwijl dikke
tranen over zijn wangen rollen, totdat hij plotseling opspringt, met
beide handen naar zijn slapen grijpt en snikkend van innerlijk zielewee het bosch invlucht.
Zoo teekent ons de auteur het opkomen van hartstochten in lente's
ontwaken, helaas niet in onbewuste schoonheid, noch in schoone
onbewustheid. Dekadentie en perversiteit zijn hier niet uitsluitend de
gevolgen eener eenzijdige opvoeding.
Is het juist, wat Wedekind ons hier teekent, dat er geen intiemen
omgang van de kinderen met de moeder vooral schijnt te bestaan ?
Of houdt hij dit opzettelijk op den achtergrond ? Zoo niet, dan ligt
de oorzaak van dergelijke afwijkingen niet in te weinig kennis van
het sexueele leven, maar in te weinig vertrouwelijkheid tusschen
moeders en kinderen en in te weinig toezicht van de vaders.
Zooals ons ook in 't tweede bedrijf zal blijken.
(Wordt vervolgd).
R. DIJKSTRA.

UIT DE KLASSE.
Sloddervosje.
Sloddervosje zal teekenen gaan, en wonder boven wonder heeft ze nogal
een optimistischen kijk op de plaat.
„Ha! hij is gelukkig niet symmetrisch, juffrouw, of hoe noem je dat ook
weer?" „Greetje, hij is gelukkig niet symmetrisch!" „Nee," zegt Greetje
gedwee, maar 't klinkt een beetje onzeker. Greetje is geen sloddervosje,
eerder een juffertje Precies, en ze vindt, dat er aan een symmetrische
teekening nog wel eenige voordeelen verbonden zijn. „Daar kun je tenminste bij meten."
Sloddervosje begint te teekenen; de eerste twee hulplijnen komen vrij
voorspoedig op 't papier te staan; wat krom zijn ze wel; ook zien ze er
eenigszins zwart en rafelig uit, maar Sloddervosje is er wonderwel tevreden mee. Als een echte kunstkenner houdt ze 't papier op armslengte van
zich af en knikt er eens tegen. „Lekker, ik schiet al op. Oh, Greet, ben jij
nog aan de eerste lijn bezig?" „Nou, kind", zegt Greetje, even in haar
wiekje geschoten, „je moet toch precies doen!" Maar Sloddervosje heeft
zich al omgedraaid naar Martje, de achterbuurvrouw. „Hoe ver ben jij,
Mart? kijk ik al eens ver zijn!" „Die lijn heeft een bocht," zegt Martje,
critisch door haar groote brilleglazen het product bekijkend. „Nou ja kind,
dat verander ik wel even."
„Zie zoo, en nou de krullen nog."
Maar die krullen, die sierlijke spiraalkrullen van het deurbeslag, zijn
onbegrijpelijk-verraderlijke dingen. Hoe je ze ook probeert, goed worden
ze nooit. Sloddervosjes tongetje komt al tusschen de tanden doorkijken,
om in geval van nood mee te kunnen helpen. Sloddervosjes potlood maakt
dikke, zwarte, rafelige lijnen op 't papier; in zenuwachtige haast vliegt het
gommetje erover, op gevaar af, .dat er onherstelbare kreuken in de teekening komen, maar de krul wordt niet goed.
Tenminste die bovenste niet; maar wèlbeschouwd kun je evengoed de
onderste eerst teekenen; die draait den anderen kant op : wie weet ! Och
heden, een onding wordt het; die ook al.
Dan de zijdelingsche krul probeeren — en die mislukt ook. Meer krullen heeft het deurbeslag niet; nu zijn ze alle drie geprobeerd, en alle drie
mislukt, en het blad papier is ontoonbaar, en Sloddervosje is warm en
verveeld.
,
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„Juffrouw, 't wil héél niet. Hè, dat akelige ding, ik dacht nog wel,
dat-ie zoo lekker zou gaan," en nijdig wordt 't potlood in 't laatje gelegd.
Dat lijkt verdacht veel op een oorlogsverklaring en de juffrouw voelt zich
geroepen om verzoenend en bemiddelend op te treden.
„Hoor eens, gom jij nou die zwarte lijnen uit, dan zet ik een paar punten,
waar je uit moet komen, en dan zul je zien, dat 't lukt."
Voor een poosje helpt dat. 't Gom doet zijn plicht, zoo goed en zoo
kwaad dat nog kan, de punten worden neergezet, en met een straaltje van
den eersten ondernemingsgeest vliegt 't potlood weer over 't papier. En
töch wordt 't niet goed ; neen, die krullen lijken nergens op, dat is zeker.
En Greetje, die kalm doorteekent, met keurige, dunne lijntjes, heeft al een
prachtig krulletje staan, dat moeilijke bovenste, en Mart heeft er al twee,
en Netje — met uitgerekten hals is 't te zien — Netje is al aan 't kleuren, met
waterverf. Waterverf! stel je voor! Dat lijkt Sloddervosje zoo onbegrijpelijk
heerlijk, om met een schoteltje, waarop een klodder blauwe verf, voor je te
zitten, en een potje met water, en een penseel. Verven ! hè ! Maar dat is
iets, waar ie nooit aan toe komt, omdat haar teekeningen nooit willen, —
op zijn hoogst kleuren met krijt, maar nooit met verf. En dat is nu juist
't toppunt van alles. En bij deze teekening had ze zoo'n hoop ! Omdat deze
niet symmetrisch is. Mismoedig kijkt ze naar 't voorbeeld, dat daar in
stil-tergende, blauwe sierlijkheid voor 't bord hangt, dan naar haar eigen
jammerlijk product, en langzaam komt er een traan over de warme,
roode wangetjes van Sloddervosje naar beneden glijden, dan nog een, en
nog een. Groot en dik zijn die tranen van opgegaard verdriet, en Sloddervosje zit heel stil, omdat niemand zien hoeft, dat ze huilt. Ze is immers al
veel te groot, om in school te huilen.
Maar als je er nu niets aan doen kunt!
Toch kan ze niet verhinderen, dat de juffrouw net precies bij haar bank
blijft stil staan, en de tranen ziet. „Maar kindje, wat is er!"
„Ik kán hem niet goed krijgen, en ik had nèt zoo gráág willen verven."
Nu is er niets zoo erbarmelijk als Sloddervosjes tranen; die zijn in
staat, om de meest opvoedkundige hardheid aan 't wankelen te brengen.
Natuurlijk, Sloddervosje moet weer vroolijk worden. Sladdervosje moet
verven — heerlijk blauw verven — met water en klodders verf uit het
tubetje.
Even een gefluister, dan wordt 't natgehuilde papier tersluiks in 't vak
gestopt; zoo onmerkbaar mogelijk komt er een nieuw voor in de plaats.
't Potlood gaat over in juffrouws handen, en toovert nu wonder boven
wonder, de krullen alle drie op 't papier. „Vreemd hè? dat 't nu wel wil."
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„Ja," lacht Sloddervosje, en veegt kordaat een achtergebleven traan weg.
Zie zoo, dat is voorbij ; de zon schijnt weer.
„Greet, kijk de juffrouw eens gauw kunnen teekenen." „Nou", peinst
Greetje, en bijt op haar lip. „Zoo, juffertje, en nu jij de dikte er aan geven,
en dan mag je verven."
„Ha! heerlijk!"
Een poosje later zit Sloddervosje te verven, groote halen blauw, soms
buiten, soms binnen de lijn, al naardat 't penseel werkt, en ze straalt van
genot en inspanning. „Neen, zoo heerlijk als dit toch gaat!"
En zoo blijft de vroolijkheid het veld behouden en wordt het vertrouwen
niet geschonden — en de juffrouw verheugt zich er over, dat ze zoo weinig
opvoedkundig is — want volgens de wijze opvoedkundige lessen had ze
natuurlijk het kleine Sloddervosje zelf de teekening moeten laten afmaken,
al kostte dat ook de meest erbarmelijke tranen.
Z.

M. A. M. B.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW. 1 )
Zeitschnft filr angewandte Psychologie. Band 20.
I.
Heft 1 en 2.

Erich Stern: Uber bewahrendes und verarbeiten des Gedkhtnisverhalten.
le deel: Probleemstelling, Grondbegrippen en Metoden.
Schrijver tracht geheugentiepen naar aard ien wijze van het behouden
te onderscheiden. Als grensgevallen neemt hij aan de ene kant een geheugen, dat, zoals een fotografiese plaat, nieuwe geheugenstof opneemt
en in de vorm, waarin ze opgenomen is, bewaart, dienovereenkomstig ze
bij de reproduktie onveranderd teruggeeft. Aan , de andere kant staat een
tiepe, dat bij de opname de hem aangeboden stof dadelik in verband met
reeds voorhanden bewustzijnsinhouden brengt, met behulp van zulke verbindingen inprent en ,eindelik ook van deze verbindingen uit reproduseert.
In dit geval wordt de aangeboden stof niet onaangetast opgenomen, maar
ze wordt bewerkt. De beide geheugentiepen worden daarom als bewarend
en bewerkend *onderscheiden. Schrijver gebruikt ook de termen statiesen dynamies geheugen, welke boven de geheugenfunktie uitgaan, omdat
hij meent, dat het differentiëel psychologies onderscheid, dat in dit geheugen fenomeen uitkomt; boven de enkele onderscheiding van geheugentiepen uitgaat en z'n korrelaten op andere gebieden van het psychiese
heeft.
Het begrip geheugen wordt in dit artikel bepaald door de beide .elementen opnemen en reproduseren en hun onderlinge verhouding. Het geheugenverschil waarover hier sprake is, is — in tegenstelling met de
meeste, ja, bijna alle tot nu toe behandelde verschillen op het gebied van
het geheugen — een verschil van struktuur.
Geheugen en herinnering kunnen niet van het gehele psychies komplex
der persoonlijkheid losgemaakt worden, maar dit laatste werkt op de
afzonderlike prestaties van het geheugen in. Tegen de opgave van het
bewaren, die het geheugen naar z'n betekenis toekomt, werken bewerkende faktoren in. De meest in het oog vallende verandering, vooral bij een
onwillekeurige herinnering is haar vereenvoudigende prestatie. Men pro1

) Vereenvoudigde spelling.
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beert helemaal niet het geheel van nieuwe waarnemingen, voorstellingen
enz. dat ons ieder moment toevloeit volledig te bewaren, maar men neemt
onwillekeurig het gewichtigste eruit en laat het onbelangrijke voor wat
het is. Doordat bij de reproduktie zo dikwijls elementen van gewicht zijn,
die het bij de opname niet waren, komt het dat zoveel mensen over hun
slecht geheugen klagen. De eerste proef, het uit het geheugen natekenen
van een rij stillevensgewijze opgestelde voorwerpen door niet geoefenden,
bracht dan ook duidelik genoeg aan het licht, dat voor het tekenen geheel
waardeloze gedachten soms de hele situatie beheersten.
Hierbij sloot zich een twede geval aan, dat met het eerste nauw te
zamen hangt. De stof wordt onder een geheel ander aspekt opgenomen,
als zij gereproduseerd worden moet. De proefpersonen reproduseerden na
een diapositief 1 minuut lang bezien te hebben, mondeling wat zij gezien
hadden. Uit deze reproduktie bleek de experimentator , hoe" de proefpersoon de plaat gezien had. Hij stelde nu aanvullingsvragen in een geheel andere richting. De stof wordt niet passief, enkel eenzijdig opgenomen, maar aktief aangepakt en verwerkt, niet enkel van uit een bepaalde
richting gezien, maar in een bepaalde gedachtenreeks een bepaalde opvattingsrij ingewerkt. Dit gebeurt allereerst, doordat het niet in deze samenhang passende wordt weggesneden, maar ook doordat het niet-passende
wordt omgewerkt totdat het zich in de samenhang voegt.
Een inhoud, die bij de opname objektief en in een bepaalde richting
opgenomen wordt, toont bij de reproduktie dikwels de invloed van een
bewerking, die niet uit de oorspronkelik eenzijdige opvattingsrichting te
verklaren is, maar op het optreden van een nieuw aspekt en een andere
opvatting wijst. Hier nadert men de vraag der onbewuste produktiviteit,
die echter in dit artikel niet besproken wordt.
Dat het geheugen een dubbele funktie is, heeft voor de gehele psychiese
samenhang z'n betekenis. Het onderscheid dat wij - als statiese en idynamiese verhouding aanduiden kunnen speelt in de gezamenlike differentiëele psychologie een rol. In iedere psychiese prestatie, tot aan , de allerprimitiefste toe, kunnen we een rij van mogelike verhoudingwijzen vormen, die, van 'n taaie, standvastige, volhardende verhouding in het op
een bepaalde wijze volbrengen der prestatie, tot een veelzijdige, levendige,
bewerkende, steeds van nieuwe kanten toepakkende verhouding voert.
2e deel: Beschrijving der resultaten van het onderzoek. 1 )
Het in het le deel uitgesprokene werd door het onderzoek berestigd.
,

1 ) Van dit gedeelte kan, om der beknoptheid wille, maar heel weinig overgenomen worden.
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Tussen de beide in dit artikel uitgewerkte geheugentiepen en de sensorise
bestaan bepaalde korrelaties. Het statistiese tiepe gaat meer samen met
het visuele dan met de niet-visuele tiepen. Echter is dit verband zeer los.
Ook is er bij ide beide tiepen verschil in de neven- en hulpassociaties bij
het inprenten gebruikt. Het bewarende tiepe houdt de in te prenten stof
streng gescheiden van de hulpmiddelen bij het inprenten gebruikt, het bewerkende tiepe doorwerkt de in te prenten stof geheel met nevenassociaties. Zo is er ook verschil bij het reproduseren. Het bewarende tiepe gaat
de inhoud van de ingeprente stof langs« en ondervindt daarbij de steun der
neven- en hulpassociaties, het bewerkende tiepe laat zich door de herinnering aan eigen bijgedachten op de eigenlike inhoud terugvoeren. Meestal
is ook de formele nauwkeurigheid bij het bewarende tiepe groter als bij
het bewerkende.
Van 26 proefpersonen behoorden 7 duidelik uitgesproken tot het bewarende, 5 tot het bewerkende tiepe, verder nog 6 meer tot het bewarende en
7 meer tot het bewerkende tiepe, terwijl bij 1 proefpersoon nu eens een
duidelik uitgesproken bewarend, met een dan weer bewerkend geheugen
samen ging.
,

Dr. Herbart Winkler. Die Monotonie der Arbeit.
Ein Beitrag zu den Problem des psychisohen Verhaltens bei gleichMrmiger kÉkperlicher Arbeit.
Van dit interessante artikel, dat zoals het onderschrift reeds aanduidt
over het psychies gedrag bij gelijkvormige lichamelike arbeid handelt,
nemen we enige van de in de „Samenvatting" opgenomen stellingen over.
1. De gelijkvormige arbeid wordt behalve door haar gelijkvormigheid,
door elementen gekarakteriseerd, die ook de arbeid in het algemeen eigen
zijn en de verhouding der mensen tot haar wezenlik beïnvloeden, n.l. door
doel en duur van de arbeid.
2. Met het woord „Monotonie" wordt een gevoelsreaktie op de gelijkvormigheid van de arbeid uitgedrukt, maar slechts die van tegenzin. Voor
de evenzogoed optredende aangename gevoelens bestaat geen uitdrukking.
3. De monotonie is afhankelik van de moeilikheidsgraad van het opnemen van gelijksoortige indrukken en van de grootte der willekeurige aktiviteit, die tegen de natuurlike aanleg in, aangewend moet worden.
4. De kleine slingeringen in de kurve der arbeidssnelheid schijnen met
onbepaalde veranderingen der opmerkzaamheid samen te hangen, die
hier in de verandering der snelheid tot uiting komt.
5. Gelijke letters in een rij van ongelijke ingevoegd, zijn door de mees-
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te personen in hun aantal onderschat. De P.p. laten zich onderscheiden
naar de graad van onderschatting van gelijkvormige indrukken.
6. Planmatige storing gedurende de arbeid aan het apparaat veroorzaakte bij verscheidene P. p. een belangrijke verandering in snelheid, bij
andere slechts 'n geringe. De P.p. laten zich onderscheiden naar de
graad van de in procenten uitgedrukte storingsschommelingen.
7. De graad der onderschatting bij gelijksoortige indrukken en de
graad der in procenten uitgedrukte storingsschommelingen staan tot elkander in betrekking.
Een hoog onderschattingsgetal komt overeen met een geringe storingswaarde ien omgekeerd.
8. P.p. met geringe storingsschommelingen zijn in staat, hun opmerkzaamheid behalve op mechaniese arbeid ook over andere psychiese prestaties te verdelen, ze zijn „vrij van de arbeid", terwijl P.p. met sterke storingsschommelingen in hoge mate „aan de arbeid gebonden" zijn.
12. Door het tiepies verloop der arbeidssnelheid komen 3 tiepiese vormen der psyche-motoriese spanning (Erregung) bij de arbeid voor.
a. Een in gelijkmatig tempo verlopende arbeid kan slechts tot stand
komen, als de arbeider zich in 'n gelijkmatige rustige toestand bevindt.
b. De stijgende kurve komt door 'n door uiterlike of innerlike oorzaken bepaalde spanning tot stand, meest is het de gedachte der doelloosheid.
c. De golvende schommelende kurve is door een wisseling van spanning en uitputting bepaald.
13. De subjektieve verhouding tot gelijkvormige arbeid is bepaald door
twee faktoren:
a. De werking der gelijkvormigheid, die bepaald wordt door de wijze
van het opnemen van gelijksoortige indrukken.
b. De als doelstrevendheid („Zielstrebigheit") gekenmerkte vorm der
psychiese aktiviteit, die zich in het arbeidsverloop uitdrukt.
P. G. S.
Klein Warnsborn.
Is onderwijzen een Kunst?

Zoo vraagt F. Kellerman van Berlijn in het Zeitschritt fiir christliche
Erziehungswissenschaft und Schulpolitik. Men wil, dat de werkzaamheid
van den opvoeder iets kunstvols zal verkrijgen, ten de onderwijzer zich
kunstenaar zal voelen, die elke les tot een kunstwerk maakt.
In hoe verre kan daar sprake van zijn?
Comenius noemt de Didactiek ook de kunst, om allen alles te leeren.
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Latere paedagogen; Pestalozzi, Herbart, Rein, meenen ook, dat de onderwijzer met den kunstenaar is te vergelijken. Hij moet zich niet aan methode
of handboek binden ; hij moet, zoo wil de schrijver, in zulk een mate boven
de leerstof staan, dat hij ze vrij en zelfstandig inkleedt en er het stempel
zijner persoonlijkheid op zet. Dan komt hij met den scheppenden kunstenaar overeen.
De onderwijzer moet zich daartoe afvragen : „wat interesseert mij zelf
aan de stof? Want ook mij moet ze belangwekkend zijn; ik wil dezelfde
vreugde aan de leerstof hebben, die ik bij de kinderen verwacht."
In plaats van leer- en leesboeken wil ide schrijver nu de oorspronkelijke
werken laten gebruiken van groote denkers en dichters.
Het spreekt van zelf, dat de overdreven voorstanders van deze ideeën
allen uiterlijken dwang van Rooster en Leerplan verwerpen ; hoogstens
behouden zij een Werkplan in groote trekken. Al het handwerkachtige
moet verdwijnen, en de opvoeding aan de schoone kunsten gelijk worden
gesteld.
Als reactie tegen het slaafsche volgen van methodes is het ongetwijfeld
goed, dat er zulke stemmen worden gehoord.

Over „Het religieuze leven van het Industriekind" heeft bet tijdschrift
Pharus een belangrijk artikel. In de moderne industriecentra wordt de
strijd der levensbeschouwingen soms reeds in de zielen der kinderen uitgevochten ; bij duizenden echter sterft de natuurlijke godsdienstige aanleg
reeds vroeg af. Over deze feiten moet er een schitterend boek verschenen
zijn bij Auer te Donauw.kth: „Om de ziel van het Industriekind", door
H. Kautz. Ijverige zielzorg, reddende liefde en diep ontfermen zijn den
opvoeder dáár noodig tegenover de vreeselijke werkelijkheid van allerlei
moreelen achteruitgang, waarvoor hij zich ziet geplaatst. Een veel te
intellectualistisch onderwijs heeft het geestelijk niveau in de industriegebieden ongetwijfeld verruimd, maar op ethisch gebied heerscht schrikkelijke verwoesting, mede als gevolg van den oorlog. Opvoeders van buitengewone godsdienstige en zedelijke kwaliteiten zijn daar vóór alles
noodig, zegt de schrijver.
T. v. d. K.
Vi.

PSYCHANALYSE EN SCHOOLPRAKTIJK. 1)
Door Dr. Oskar Pfister, Pfarrer te Zürich wordt 'n serie boekjes
„Schriften zur Seelenkunde und Erziehungskunst") 2 ) geheten, uitgegeven,
waarin de toepassing der Psychanalyse op moeilike opvoedingsgevallen,
de z.g.n. Paedanalyse, gepropageerd wordt. Hiervan kan het eerste deeltje
„Die Behandlung schwer erziehbarer und abnormer Kinder" als een populaire inleiding tot de Paedanalyse, 3 ) en tevens van de gehele serie, beschouwd worden. Het 2de en 4de deeltje: M. Frost: „ErzIeherliebe als
Heilmittel (Ein Fall krankhafter Luegenhaftigkeit und seine Behandlung)"
en Dr. 0. Pfister: „Vermeintliche Nullen und Angebliche Musterkinder",
behandelen eveneens gevallen van duidelik uitgesproken heilpedagogiese
aard. No. 4 Dr. Herbert Silberer : „Der Zufall und die Koboldstreiche
des Unbewussten" is 'n werk in de trant van Freuds „Psychopathologie des
Alltagslebens" (Het onbewuste in het dageliks leven). In Heft V, „Psychanalytische Erfahrungen aus der Volksschulpraxis" van Hans Zulliger
wordt een zo rijk gezegende .opvoedingswerkzaamheid getekend, die toch
binnen het bereik van elk gewoon onderwijzer valt, dat ik niet wil nalaten
er in 't biezonder de aandacht op te vestigen. Reeds de inhoud : „Onderwijzer en Paedanalyse. — De „andere" instelling.— Slaan? — Discipline.
— „Meneer ze roken". — Over het roken I en II. — „De onderwijzer heeft
geen gevoel voor het kind". — Over het klikken. — Annetjes hoesten. —
Hoe te helpen? — Haarolie. — „Nerveuse" darmaandoening. — Angst. —
Een geval van onanie. — Een jonge ,dwangsneurotikus. — Nerveusschrift. —
Een verongelukte rekenaar. — Toevalligheden. — Het kroontje, 'n stukje
uit het leven van 'n moeilijk op te voeden jongen. — Een dierenbeul," wijst
er op dat we hier met 'n werkje te doen hebben, dat onze moeilikheden
van elke dag, bespreekt. De schrijver vertelt van z'n ervaring als gewoon
onderwijzer aan een volkssc'hool en menig kostelike raad en heel veel
echte opvoedingswijsheid ligt er in z'n 146 blz. grote werkje (evenals
trouwens in de vier andere) verscholen.
„Psychanalyse, de veel omstreden wetenschap, brengt in ieder geval
aan de kundige opvoeder zo veel diepe inzichten en voordelen, dat het de
1)Vereenvoudigde spelling.
2) Ernst Bircher, Verlag Bern-Leipzig.
1 ) 'n Grotere, meer wetenschappelike inleiding geeft hij in z'n boek: »Die Psych•
analytische methode" PAdagogium. Band I. Verlag : Julius Klinkhardt, Leipzig.
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grote moeite loont door middel van de studie der inleidende geschriften
en door zichzelf door een bekwaam analytikus te laten onderzoeken in
de leer in te dringen.
Het is heelemaal niet de bedoeling dat de bekwame pedagoog nu aan
een stuk door z'n pupillen analyseren zal en „Brave Hendrikken" van ze
zal maken. Hij zal slechts heel zelden of misschien in 't geheel niet analyseren. Maar hij zal, waar hij, dank zij z'n weten 'n ernstige zielsstoring
waarneemt, de ouders er opmerkzaam op maken en ze instaat stellen de
hulp van 'n kundige arts in te roepen.
En hij zal zeker vele verschijnselen in de geesteswereld der kinderen
anders beoordelen en zich daarom ook anders daartegenover verhouden, dan wanneer hij van de psychanalyse niets zou weten. Dit is wel voor
de opvoeder de grootste winst — een niet hoog genoeg te schatten
gewin — van de studie der Psychanalyse — het verdiepte begrijpen der
kinderziel." Alzo Zulliger in z'n paragraaf „Onderwijzer en paedanalyse."
Het Christelik onderwijs mag m.i. (hoe men ook over de beschouwingen, die aan de verschillende Psychanalitiese teoriën ten grondslag
liggen, moge denken) deze winst zich niet laten ontglippen. 'n Invoegen
van de Paedanalyse in de Christelike opvoeding, 'n uitbreiding onzer
Psychologie met Psychanalitiese gegevens, kan slechts leiden tot 'n verdieping, zowel der gezins- als der schoolopvoeding. Al blijven natuurlik
de grote Christelike pedagogiese beginselen van alle eeuwen onaangetast,
onze opvoedingspraktijk zal zeer zeker door kennismaking met de Paedanalyse, worden verrijkt.
P. G. S.
Kl. W.

VACANTIE-CURSUS IN CHRISTELIJKE
PAEDAGOGIEK
Deze cursus zal D.V. gehouden worden van 26-28 October a.s.
te Amsterdam. De kosten zijn voor den heelen cursus f 10.—, voor
één dag f 4.— en voor een avond f 1.— De cursisten gelieven zich
zoo spoedig mogelijk aan te melden bij den Secretaris-Penningmeester
per postwissel, met duidelijke opgave van naam en woonplaats enz.
Donderdag 26 October spreken : van 9.-12 Prof. Dr. T. Hoekstra
over: „Verband tusschen Zielkunde en Opvoeding". Van 2-4 Dr. J.
v. d. Spek over: „Verband tusschen Zielkunde eh Onderwijs.
Vrijdag 27 October spreken : van 9-12 Dr. S. 0. Los, over „Karaktergroei". Van 2-4 Dr. J. G. Geelkerken, over: „De psychologie
der bekeering". Van 8-10 Dr. P. Stegenga Azn., over : „Ibsen als
psycholoog".
Zaterdag 28 October spreken : van 9-11 Prof. Dr. L. Bouman,
over een onderwerp uit de experimenteele psychologie en van 11-12
Dr. J. G. Geelkerken over: „De psychologie der bekeering". Van 2-4
Prof. Dr. F. J. J. Buytendijk, over : „Opvoeding en biologie".
N.B. Op Donderdag 26 October 's avonds 8 uur in hetzelfde gebouw
Algemeene vergadering der Vereeniging voor Christelijke Paedagogiek,
tevens toegankelijk voor alle cursisten.
De uitvoerige programma's zullen zoo spoedig mogelijk toegezonden
worden.
De Commissie
J. TH. R. SCHREUDER, Voorzitter.
A. JONKMAN.
A. J. GALEIBER.
J. C. v. D. DOES.
K. v. D. BERG, Secr.-Penningm.
Jacob Marisstraat 54.

AGENDA
DER

ALGEMEENE LEDEN-VERGADERING
DER VEREEN. VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK, OP 26 OCT.
1922 TE 8 UUR, IN HET GEBOUW DER SINT JOZEFSGEZELLENVEREENIGING TE AMSTERDAM, STADHOUDERSKADE 55.
1. Opening — Notulen. Ingekomen stukken.
2. Jaarverslag door den Secretaris-Penningmeester en financieel overzicht.
3. Verkiezing van twee leden van het Bestuur.
4. Discussie over Studie-clubs, Paed. Tijdschrift en Paed. Cursus.
5. Rondvraag en sluiting.

Zeer geachte Leden onzer Vereeniging !
Dooédat de Paasch- en Pinksterweek met allerlei vergaderingen
zeer bezet zijn, willen wij het eens wagen een najaarsvergadering te
houden ter gelegenheid van den cursus in de Paedagogiek, waaraan
ongetwijfeld vele onzer leden zullen deelnemen.
Bij de vele onderwerpen op den cursus hebben wij er vanaf gezien
op onze Agenda ook nog een wetenschappelijk onderwerp te plaatsen,
zoodat er alle tijd zal zijn de praktische vraagstukken onder de oogen
te zien.
Gelijk U bekend zal zijn, bestaan er op 't moment twee vacaturen
in ons Bestuur, de één door het overlijden van onzen zoo betreurden
voorzitter Prof. Bavinck, de andere door het bedanken van den Heer
R Oosterlee, om gezondheidsredenen ; ieder zal begrijpen, dat ook
.dit bedanken een groot verlies voor onze Vereeniging beteekende.
Natuurlijk zijn alle cursisten op onze vergadering hartelijk welkom.
Wij hopen er een gezellige bijeenkomst van te maken.
Namens het Bestuur :
Ds. R. DIJKSTRA.

EEN WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
Met bezorgdheid begon men in het kamp van de openbare school den
voortgaanden bloei van het Christelijk onderwijs gade te slaan. Om voor
de veiligheid van eigen veste te zorgen had men daarom in 1870 opgericht
eene Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs. In deze vereeniging concentreerde zich alle kracht, die zich aangordde voor het welzijn en behoud van de openbare volksschool en- geen oog had voor de
wenschen, belangen en rechten van hen, die krachtens hun levensbeginsel
met deze school geen vrede konden hebben. Zij had in haar program opgenomen:
a. de Overheid heeft te zorgen voor voldoend lager onderwijs;
b. de wet van 1857 moet herzien worden, opdat het onderwijs tot meerderen bloei kome;
c. aan de erkenning van het recht van het Christelijk onderwijs kan niet
gedacht worden.
Bekwame mannen als Moens en Kerdijk gingen het land door om voor
deze beginselen te ijveren en den gestadigen voortgang van het Christelijk
onderwijs zoo mogelijk te verhinderen.
Deze geweldige beweging bracht in 1877 het ministerie Kappeyne aan
het roer.
Groen beleefde dit niet meer. Te midden van den fellen strijd en de geweldige wosteling der beginselen had de Heere hem van zijn post geroepen. In den morgen van Dinsdag 23 Mei 1876 werd zijn stoffelijk hulsel op
de begraafplaats „Ter Navolging" te Scheveningen aan de aarde toevertrouwd.
Aan de geopende groeve sprak de afgevaardigde van 't Hoofdbestuur van
de Vereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs o.m. het volgende : Met
diepen weemoed brengen wij den man ten grave, die van God de uitnemendste gaven had ontvangen om op geheel eenige wijze het Christelijk
onderwijs in den lande te verdedigen en te steunen tot op zijn doodsbed
toe. Wat Groen van Prinsterer voor het onderwijs gedaan, gesproken en
geschreven heeft, zal invloed en kracht blijven uitoefenen ook nadat hij
gestorven is. Mogen alle vrienden van 't Christelijk onderwijs dezen doodenakker verlaten met het heilig voornemen om, in Gods mogendheid,
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voor dit onderwijs te arbeiden en te strijden, dat onze Groen heeft liefgehad tot den einde toe.
En de heer A. Meijer, voorzitter van de Vereeniging van Christelijke
Onderwijzers zeide o.m.: Hier staan wij als representanten van onze tiencuizenden kinderen, aan wier wezenlijke belangen hij zijn leven en zijne
goederen had gewijd.
Deze held Gods, wiens uitvaart wij vieren, behoorde tot de zeldzame
mannen, die geen standbeel van metaal behoeven, om in dankbare gedachtenis te blijven. Wordt onze bede vervuld, dan worden onze zeshonderd
onderwijzers levende toonbeelden, die openbaren, allereerst en allermeest
aan de hun toevertrouwde kleinen, wat onze voorganger met zijn strijd
voor .de Christelijke volksopvoeding heeft bedoeld.
Hier staan wij. Wij vreezen niet. De naaste toekomst moge niet voor
ons zijn, de laatste zeker. De zaak van de Christelijke volksopvoeding is
uit God. Luctor et emergo. Na drie dagen zal Ik opstaan. 1 )
Zoo werd gesproken aan het graf van Groen. De taal , des geloofs werd
er gehoord. En wie gelooft, vertwijfelt niet, al is de toekomst ook dreigend
donker.
En dat was zij. Als met vóóruitzienden blik had Meijer gezegd: „de
naaste toekomst moge niet voor ons zijn...."
De onderwijskwestie had in 1877 het ministerie-Kappeyne aan het bewind gebracht, en het liet zich niet onduidelijk aanzien, dat onder dit
ministerie ide schoolstrijd met grootere felheid en scherpte zou gevoerd
worden, dan tot dusver het geval was geweest.
Kappeyne had reeds in 1875 zijn ideaal op schoolgebied aldus geformuleerd: „een van rijkswege ingerichte uitmuntende volksschool, openstaand
voor een ieder en voor een ieder kosteloos. Wie dan van die kostelooze
school geen gebruik willen maken, wie zijn kinderen dan niet wil laten
zitten tusschen de kinderen van allerlei soort van zijn medeburgers, voor
hen zou overblijven de betalende school", 2 )
En , den 1 Januari 1878 werd onder leiding van Dr. Kuyper art. 12 van
het program van beginselen der antirevolutionaire staatspartij aldus geformuleerd: „zij (d.i. de a.r. partij) wil dat de Staat (voorzoover ontstentenis
van veerkracht bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late
varen, alsof ,de overheid geroepen zou zijn om van harentwege onderwijs
te doen geven; voorkome, dat , de overheidsscholen voor zooverre noodig,
tot propaganda van godsdienstige of tegen den godsdienst gekeerde begrip,

1) Zie : Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer.
2) De Jongh, Schets van de Gesch. der Wetg. op het L. 0., blz. 47.
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pen misbruikt worden : en alzoo ook inzake onderwijs aan alle burgers,
onverschillig welke hunne godsdienstige of paedagogische zienswijze zij,
gelijke rechten gunnen".
En nog maar kort geleden had het „Vaderland" geschreven : „de scholen
van die Protestantsche drijvers zijn verderfelijk voor het volksleven. Hun
Protestantsche dogma's willen zij op school brengen. En die dogma's —
hun inhoud beoordeelen wij niet — juist omdat het dogma's zijn, kunnen
aan kinderen niet geleerd, dat is opgedrongen, ingestampt worden, dan
ten koste eener gezonde geestesontwikkeling. Dogmatisch onderwijs verstompt , den kindergeest. En het brengt het kind in afhankelijkheid van het
kerkelijk gezag, en het richt , de kinderen af op geloofshaat, en het verscheurt het Nederlandsche volk in fanatieke benden". 1 )
Voegen wij aan dit drietal gegevens als vierde nog toe, dat het Kamerlid voor Sneek, de heer Moens, „stad en land omreisde, om de lieden tot
de Staatsschool te bekeeren" — dan zal het duidelijk zijn, dat de strijd om
en bij '78 iets anders was dan een spiegelgevecht.
Kappeyne diende zoo spoedig mogelijk zijn wetsontwerp tot herziening
van de wet van 1857 'bij ede Tweede Kamer in. Hij deed het vergezeld gaan
van eene Memorie van Toelichting, in welke hij, volgens Kuyper de vrije
school z66 ruw en z66 hardnekkig aanpakte en op zoo barbaarsche manier
de stoep afdrong, als nooit of nimmer was geschied. In het ontwerp was
wel met de belangen van het Nederlandsche schoolwezen als zoodanig
rekening gehouden, maar zijn ontwerper had met alle beslistheid van zijn
beginsel positie gekozen tegen alle 'eischen van de z.g. kerkelijke partijen.
Het ontwerp met groot talent verdedigd, werd den 18 Juli 1878 door de
Tweede Kamer en den 7 Aug.id.a.v. door 'de Eerste Kamer aangenomen.
Als het gaat om de teêerste belangen en om de dingen, die inderdaad het
meest dierbaar zijn, 'dan wordt er een meeleven des volks in zijn breede
scharen gevonden met hen, die voor ze in het strijdperk zijn getreden; dan
wordt geloofskracht aanschouwd.
De Volksvertegenwoordiging had het belijdende deel der natie op het
hart getrapt, het zou nu tot zijn Koning gaan. 2 )
Eene Commissie, vertegenwoordigende Christelijk-Nationaal, Gereformeerd Schoolonderwijs en de Vereeniging van Chr. Onderwijzers, had
een petitionement geleid en den 3 Augustus 1878 werd het Smeekschrift
aan den Koning om een School met den Bijbel 'door eene 'Deputatie den
Koning aangeboden.
1) Dr. Kuyper, De Schoolkwestie, V, blz. 31.
2) Prof. Bavinck, Unie•verslag 1904, pag. '11.
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In dit Smeekschrift zeggen de meer dan 305.000 onderteekenaars:
„Het behoeft toch aan den voet eens troons, waarop Oranje de Souvereiniteit draagt, geen herinnering, hoe in dat Woord van God de kracht
van de volkeren der Hervorming, de steun van het gezag, de zenuw der
conscientie-vrijheid en de hefboom der nationale veerkracht ligt.
Zoolang dat Woord in eere was, heeft !de Almachtige, mee door Uwe
doorluchte Vaderen, ons land steeds mildelijk gezegend. 'En omdat wij aan
dat Woord gelooven, nog gelooven met ons hart, Sire, hebben we bijna
allen bij den Heiligen Doop eenmaal plechtiglijk voor den God Uwer en onzer
Vaderen de gelofte gedaan, om onze kinderen in hun opvoeding bij dat
Woord te houden.
Daarom dan, geëerbiedigde Koning, neemt een deel van Uw volk ootmoediglijk, maar ook met stil vertrouwen zijn toevlucht tot Uwer Majesteits troon, om het op Uw koninklijk harte te binden, of het toch Uwe
Majesteit gelieven mocht, Hare hooge medewerking tot zulk eene verergering van het ons aangedane onrecht nimmer te verleenen en U alzoo
te smeeken : Plaats, Sire onder zulk een Wetsvoordracht Uw koninklijke
handteekening nooit."
Het Smeekschrift ging vergezeld van eene Memorie ter adstructie van
het Smeekschrift, in hetwelk 6 stelsels ter oplossing van de Schoolkwestie
werden aanbevolen:
le. facultatieve splitsing;
2e. subsidie-stelsel: instandhouding van de openbare school als regel,
met subsidieering van bijzondere scholen, onverschillig of deze al dan niet
een neutraal karakter dragen;
3e. restituttie-stelsel: uitkeering aan de gezamenlijke bijzondere scholen
van de kosten, die zij aan de gemeentebesturen uitsparen;
4e. subventie-stelsel: schoolgeldheffing tot den kostenden prijs op alle
openbare scholen voor alle kinderen, gepaard met subventie aan alle
ouders, die niet of slechts ten deele de schoolopvoeding van hun kinderen
bekostigen kunnen, onverschillig of zij voor hun kinderen aan de openbare of aan de bijzondere school voorkeur geven;
5e. stelsel van gemeentelijke autonomie: toekenning aan gemeenten van
meerdere vrijheid, om het onderwijs naar de locale behoefte in te richten;
6e. salarieeringsstelsel: bezoldiging uit 's-Rijks schatkist van alle onderwijzers in werkelijken dienst met het door de wet te bepalen minimum.
De 'Deputatie was zeer vriendelijk ten paleize ontvangen, voor welke
ontvangst Z. M. dank was betuigd, bij monde van prof. S. van Velzen,
terwijl de voorzitter der Deputatie, Jhr. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude
dien dag aan 's Konings tafel werd genodigd.
,

197
De Roomseh-Katholieken hádden eveneens den Koning hun adressen
doen aanbieden.
Wat zou het antwoord, de daad des Konings zijn?
Z. M. stelde de adressen met hunne toelichting in handen van den
Minister van Binnenlandsche Zaken. Deze bracht rapport uit, waarop
Koning Willem III de wet op 17 Aug. 1878 bekrachtigde.
De Minister had zijn rapport geëindigd met onomwonden uit te spreken:
„in welke bewoordingen ingekleed, komt derhalve de grief van a dressanten altoos hierop neder, dat zij de vrijheid van onderwijs verkregen hebbende, thans van .de school, die zij willen blijven inrichten naar eigen goedvinden, de kosten geheel of ten deele willen doen betalen door den Staat".
Op advies van Kappeyne had de Koning geen acht geslagen op de
wenschen van de 305.000 onderteekenaars van het Smeekschrift ien op die
van de 164.000 R.-K. gezinshoofden.
Het onrecht bleef bestendigd.
„De ontzaglijke beweging tegen het beginsel der neutraliteit, ondernomen met een ijver en inspanning, als waarvan de geschiedenis de weergade schier niet kent, is dus mislukt" — zoo schreef het „Handelsblad" op
20 Aug. 1878. En Feringa antwoordde : „mislukt? Ja, 't is waar, met
grievende smart heeft het Christelijke volk in Nederland de Koninklijke
bekrachtiging der wet vernomen. Het naaste doel van het Petitionnement
is niet verkregen. Mislukt daarom ook in de gevolgen? Het staat aan u,
voorstanders van een School met den Bijbel, hierop het antwoord te
geven".
En dat antwoord is gegeven. De Unie „Een School met den Bijbel",
opgericht 22 Januari 1879, Unie-collecte, Unie-blaadjes en R. Rerksen
zijn bekend.
Maar we moeten nog op iets zeer belangrijks wijzen.
De wet van 1801 bepaalde, dat de inkomsten der openbare onderwijzers
zouden gevonden worden uit de schoolgelden, en als deze ontoereikend
zouden zijn, moest de 'gemeentekas een toeslag geven; terwijl het schoolfonds de noodlijdende gemeenten moest bijspringen. De wet van 1857 bepaalde : elke gemeente voorziet geheel in de kosten van haar lager onderwijs. Alleen aan te zwaar gedrukte gemeenten kan door het Rijk en de
provincie een 'gelijk deel in de kosten worden tegemoet komen. En de
wet van 1878 bevatte : door het Rijk wordt over elk dienstjaar 30 pct.
van alle kosten voor het openbaar onderwijs aan de gemeente vergoed
(art. 45) en: te zwaar belaste gemeenten ontvangen voortaan alleen van
het Rijk subsidie en niet meer van het Rijk en de provincie ieder voor de
helft (art. 49).
,

,
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De gang der historie is dus deze: de ouders bleken niet bij machte voor
het openbaar onderwijs te zorgen; de kosten daarvan worden op de
gemeente gelegd en het Rijk springt deze bij met 30 pct. Subsidieering door
het Rijk aan ,de gemeente alzoo.
Dat art. 45 is merkwaardig.
'78 is niet ver van '89.
Toen de Volksvertegenwoordiging in 1886 voorstellen van grondwetsherziening in behandeling genomen had, was door de rechterzijde, thans
„machtige oppositie" reeds, eene matige, bezadigde, bescheiden voorslag
op het hoofdpunt van den politieker strijd, art. 194, gedaan. 't Mocht niet
baten. En de tot stand gekomen grondwetswijziging van het volgende
jaar, liet eveneens het bewuste artikel ongewijzigd. Het kreeg alleen een
ander volgnummer, n.l. 192.
Toch hadden de voorstanders van het Christelijk onderwijs dat jaar eene
merkwaardige winst te boeken. Regeering en Tweede Kamer hadden aan
genoemd grondwetsartikel zoodanige uitlegging gegeven, dat subsidie aan
Chr. scholen wel geoorloofd was 1 ), m.a.w.: de schoolstrijd in hare derde
periode beloofde vruchten te dragen.
In 1889 kwam het ministerie-Mackay, dat in de troonrede van 1888 te
kennen gegeven had in verzoenenden zin in onderwijszaken te zullen handelen, met een wetsvoorstel tot wijziging ,der onderwijswet van 1878. Het
was het ministerie-Mackay er om te doen, binnen de perken der Grondwet blijvende, de belemmeringen weg te ruimen, welke nog altijd aan de
ontwikkeling van het vrije onderwijs in iden weg stonden. Het stelde zich
daarom voor, van Rijkswege subsidie aan het bijzonder onderwijs toe te
kennen en de gemeentebesturen te verplichten een matig schoolgeld te
heffen van niet-onvermogenden, opdat eerlijke concurrentie mogelijk zou
zijn. Den 8sten Dec. 1889 werd de wet-Mackay aangenomen, met sterken
steun der liberalen.
De bepaling, dat het Rijk de Gemeente met 30 pct. van de kosten van
het openbaar onderwijs bijspringt, was in 1884 eenigszins gewijzigd en
werd in de wet-Mackay vervangen door een geheel nieuw subsidiestelsel,
n.l. dat de grootte der Rijkssubsidie zou afhangen van het aantal leerlingen
en onderwijzers eener school; terwijl de bijzondere scholen aanspraak
konden maken op eene Rijks-bijdrage, op idenzelfden voet als de Rijksuitkeering voor , de openbare scholen, mits aan een achttal eischen voldaan
werd.
De wet-Mackay bracht , dus het subsidie — en niet het restitutie-stelsel
1

) J. Kuiper, Gesch. Chr. Onderw., pag. 271.
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tot een begin van uitvoering. Daar zij vrucht was van gemeen overleg,
wierp dus de rechterzijde niet een gedeelte van hare beginselen overboord door het derde stelsel los te _laten en het tweede te kiezen. „De wet
kon in waarheid een compromis, een transactie worden genoemd, niet in
dien zin, dat elke partij beurtelings wat heeft toegegeven op of losgelaten
van haar beginselen, doch in dezen zin, dat bij haar samenstelling het
streven heeft voorgezeten, om geen enkele richting als zoodanig te bevoordeelen en dat steeds gepoogd werd om alles, wat tot onbillijkheid of
knoeierij zou kunnen aanleiding geven, uit de wet te verwijderen. Zij gaat
uit van het beginsel, , dat het onderwijs in beiderlei scholen even goed is
en geeft op dien grond aan beiderlei scholen dezelfde bijdrage uit 's-lands
kas. Zij geeft niet aan de bijzondere school een aalmoes, maar erkent dat
beiderlei school aanspraak heeft op de bijdrage. 1 )
De wet-Mackay schonk ons de erkenning der rechtsgelijkheid. 2 )
In de korte spanne tijds van '78 tot '89 was wel veel veranderd. „Van
asschepoester en verschoppeling was de bijzondere school de vrije geworden. 1 ) De rechtsvraag, sinds 1869 nu aan de orde gesteld, was tot een
voorloopige, bevredigende oplossing gebracht. De pacificatie, de bevrediging, was tot stand gebracht. „Er is na 1878 sprake niet van verbetering,
van vooruitgang, neen van een ganschen ommekeer in denkbeelden en
toestanden waarvan de mannen, die toen den strijd aanbonden, niet durfden
droomen."
Niet alle vrienden van het Christelijk onderwijs juichten. Zoo hier en
daar kon men er een ontmoeten, die bevreesd was, dat de Rijksbijdrage
voor de School met den Bijbel de zilveren koorde zou blijken te zijn,
waaraan zij zich straks zal gaan verhangen.
Maar zij die in '78 met vochtige oogen hadden staan luisteren, als -hun
kinderen zongen: „Een strijdkreet dreunt de wereld door", enz. — jubelden:
„de Heere heeft groote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd". Zij
durfden den zegen Gods aanvaarden.
Wel erkende de wet-Mackay het recht van de bijzondere school op den
steun des Rijks en subsidieerde zij beiderlei scholen naar den zelfden
maatstaf, toch was er geen volkomen gelijkstelling. De schoolkwestie was
er dus nog en de schoolstrijd zal nu loopen over de rechtsgelijkheid van de
bijzondere school met de openbare school en haar 4e periode alzoo ingaan.
Wat de organisatie en iden wedstand van de Chr. scholen betreft, was
1) Lohman, De Pacificatie.
2) Bavinck. t. a. p. pag. 73.
3 ) Bavinck, t. a. p. pag. 74.
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een der eerste gevolgen van de wet-Mackay het optreden van den Schoolraad voor ,de Scholen met den Bijbel.
Deze Schoolraad, tot stand gekomen 18 Maart 1890, is samengesteld uit
12 gedelegeerden, gekozen door de Hoofdbesturen van de Ver. voor Chr.
Nat. Schoolonderwijs, de Ver. voor Geref. Schoolonderwijs, de Unie „Een
School met den Bijbel" en de Ver. van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in N. en de 0. B., en stelt zich tot taak, om de Scholen met den
Bijbel te hulp te komen in al datgene, wat geacht kan worden aller gemeenschappelijk belang te zijn, en wel met name:
1. bij ide bevordering van de oprichting van Scholen met den Bijbel;
2. bij , de bevordering van den paedagogischen bloei , der Scholen;
3. bij de beslechting van gewone geschillen, die in den boezem der Scholen rijzen mogen;
4. ibij de beslechting van kerkelijke geschillen, die in den boezem der
Scholen mochten voorkomen;
5. bij de regeling van het pensioenwezen der onderwijzers; en
6. bij ide handhaving en verbetering van de rechtspositie dezer Scholen.
De Schoolraad wenschte alzoo te zijn een centraal lichaam, hetwelk te
behartigen zou hebben de algemeene belangen van het Chr. onderwijs in
zijne verschillende vertakkingen, en , zulks izoowel naar buiten als naar
binnen.
Maar eer 1890 verstreken was, bleek reeds duidelijk, dat dit te hoog
gemikt was.
Op de vergadering van Chr. Nationaal, d.d. 2 Juni 1887, was de beslissing gevallen, dat de Christelijke school betrokken kon worden in den
strijd tegen de Hervormde Kerk in hare huidige, organisatie. Dientengevolge oordeelden mannen als Malcomesius, Vos en Theesing, dat de kerk
aan hare roeping tegenover de school niet kon worden herinnerd en gebonden, als de school als eene machine de guerre tegenover haar optrad
en dat het gevaar zelfs 'dreigde, dat in den boezem der Hervormde Kerk
het heilig besef van hare verantwoordelijkheid ten aanzien van de
opvoeding der jeugd, naar de paedagogisohe beginselen, neergelegd in de
H. Schrift, zou gaan verflauwen, nadat het hier en daar juist krachtig was
opgewekt.
Hierom en om dat gevaar te bezweren, richtten zij op de Vereeniging
voor Christelijk Volksonderwijs, 1890, en gaven aan deze vereeniging een
hervormd-kerkelijk karakter. 1 )
Deze vereeniging, die het onderwijs voor de kinderen onzes volks in
1

) Dr. De Visser, Chr. V. 0., Feestverslag, pag. 55.

20 1
Christellikewain , begeert„ en als grqndslag van s4menwerking het Apogolisch'ehirstendom heeft, uitgedrukt in de Twaag Geloofsartik9ln en be,
leden in den, zit4 die d.00r de Kerk onzer vaderen blijkgns hare belijdenisschriften daaraan gehecht' is, gaat hij hare werkzaamheden o.m. uit yan
tegenwoordige inrichting van het Openbaar
de overweging, dat, ;ij
onderwijs in ons vaderland, behoefte bestaat aan eene blijvende milde
ondersteuning van de Christelijke bijzondere scholen en dat het wenschelijk is, de , Chr. scholen zooveel mogelijk in verband te brengen ,met den
Kerkeraad der plaatselijke gemeente van de Ned. Herv. Kerk.
De zuiverder groepeering van, de voorstanders van Chr. onderwijs,
gevolg van of tot stand gekomen door de oprichting van. de Ver. voor Chr.
Volksonderwijs, kon der zaak, voor welke gestreden wordt, niet anders
dan ten goede komen. . ,
Dat na 1889: wel van pacificatie, niet ,van het einde van den schoolstrijd
gesproken kan worden, blijkt evenzeer uit het feit, dat herhaaldelijk de
nadere wenschen voor of ten goede van. ons Chr. onderwijs geformuleerd
worden, om zoo mogelijk tot beëindiging van den strijd te geraken; eene
formuleering, welke telkens anders uitvalt, naarmate het karakter van den
onderstroom is, door welken men bewust of onbewust geleid en gedreven
wordt; terwijl toch evenzeersterk sprekende trekken van nauwe, verwant
schap zich openbaren en doen gelden.
Zoo werd op 16 April 1895 door de Unie met algerneene.stenunen het
Unie-Rapport voor Schoolwetwijziging, bekend als het „Ongewijzigd Unie-.
Rapport", aangenomen.
1-.)it rapport beoogt& vrije school voor heel de natie. Het laat cde tegenstelling van bijzondere en openbare scholen vallen en verlangt, dat, zelfs,
zonder tussc.henkomst van schoolcommissies, aan alle onderwijzers, die
een zeker aantal kinderen een, jaar lang hadden onderwezen, het vol19
daarvoor verschuldigde loon zou worden uitbetaald. Daar echter te, vopr-,
zien was, dat niet overal, het vrij initiatief zou werken, zelfs al betaalde,
het Rijk de volle kosten van een eenvoudig ingerichte lagere school, werd
tevens voorgesteld, dat ook de gemeentebesturen, zoo noodig door tusschenkomst van schoolcommissies, in het onderwijs zouden mogen voorzien. Deze zouden dan evenwel met particuliere schoolconnnissies gelijk
staan, en dus die scholen zóó mogen inrichten als het meest strookte met
den geest van de ouders der schoolgaande kinderen. M.a.w. ook voor
die scholen zou de eisch der neutraliteit vervallen. 1 )
-
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) Zie den brief van Lohman in » De Nederlander", 31 Dec. 1900.
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De Christelijke onderwijzers waren het met dit „Ongewijzigd Unie-Rapport" geheel eens. Geheel in den geest ervan deden zij hunne voorstellen
tot wetswijziging, bekend onder den naam van „Rapport der wijzigingen",
ontworpen 19 Nov. 1898 en vastgesteld 5 Juni 1900".
Zij vragen in de eerste plaats : Algeheele gelijkstelling, wat de financiën
betreft, voor alle scholen, die nu openbare en bijzondere heeten, en wel
onder deze twee hoofdvoorwaarden:
a. de Overheid bemoeie zich niet met de paedagogische richting van hét
onderwijs;
b. 'de ouders zullen zooveel invloed op het onderwijs hebben, als met
het oog op de eischen der paedagogie mogelijk is.
Uit de lezing van het geheele „Rapport der wijzigingen" blijkt, dat volgens het rapport slechts één soort van scholen komen, n.l. de vrije. 1 )
Intusschen had de politiek zich reeds met de zaak bemoeid. Het „Ongewijzigd Unie-Rapport" ging in de oogen van de anti-revolutionaire partij
veel te ver; te consequent was het beginsel der vrije school daarin op den
voorgrond gesteld.
In November 1896 kwam dan ook bij het Bestuur van de Unie een „Bezwaarschrift" in, waarin te kennen gegeven wordt, dat volgens de ernstige 'overtuiging van de onderteekenaars de wijze, waarop het UnieRapport van 1895 het ook door hen beoogde doel poogt te verwezenlijken,
in botsing komt met de begitiselen, die de anti-revolutionairen bij haren
schoolstrijd geleid hebben, en ook thans niet mogen verzaakt worden.
Het Hoofdbestuur nam met eenige verwondering kennis van het „Bezwaarschrift". Het wil medewerken om zooveel mogelijk verdeeldheid
onder de 'broederen weg te nemen. Maar het begrijpt niet, hoe het Rapport
met de zooeven' aangeduide beginselen in botsing zou komen. Om echter
tot eenheid te geraken, wil het de discussie heropenen, mits 'de bezwaarden, prof. idr. J. Woltjer c.s., hunnerzijds met scherpe formuleering voor den
dag komen. Dezen doen zulks en na ampele beraadslaging wordt den
17 April 1900 met algemeene stemmen het „Gewijzigd Unie-Rapport" aangenomen.
Dit rapport stelt de financieele gelijkstelling van openbare en bijzondere
scholen op den voorgrond, in plaats van de vervanging der openbare
school door de vrije. 3 )
Het volgende jaar gaf alweer nieuwe en andere formuleering, n.l. in de
Tweede Kamer.
1), 2), 3) Zie den brief van Lohman in „De Nederlander", 31 Dec. 1900.
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Bij de behandeling van de Leerplichtwet was herziening van de Onderwijswet in uitzicht gesteld.
Goeman Borgesius diende dan ook in 1901 een daartoe betrekkelijk wetsvoorstel in, — in de Memorie van Toelichting waarvan hij verklaarde, dat
openbaar en bijzonder onderwijs aanspraak hebben op volkomen gelijkstelling, dat o.m. bedoelde de Rijksbijdrage aan de gemeenten en de besturen van bijzonderen scholen te verhoogen.
Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel 2 Mei 1901, werd eene motie
ingediend door Kuyper, Mackay, Lohman, Van Alphen en De Visser, luidende: „De Kamer, van oordeel, dat het gewenscht is, de door de wet
vastgestelde minima van de jaarwedden der onderwijzers aan de openbare en bijzondere scholen en de periodieke verhoogingen hunner jaarwedden te brengen ten laste van het Rijk, gaat over tot de orde van den
dag". Deze motie zette feitelijk het Gewijzigd-Unie-Rapport op zijde, als
hebbende grondwets-wijziging noodig, en stelde het zesde stelsel, n.l. het
Salarieeringsstelsel: het Rijk bezoldigt alle onderwijzers, ook die der bijzondere school, aan de orde. Het gelukte niet deze motie in eene daad om
te zetten en het wetsontwerp werd aangenomen.
De felle verkiezingsstrijd van den zomer van 1901 bracht het ministerieGoeman Borgesius ten val en plaatste het kabinet-Kuyper achter de
Groene Tafel.
Van den nieuwen premier mocht men verwachten, dat hij de motie van
2 Mei 1901 niet vergeten was.
Spoedig zou blijken, dat des Ministers geheugen en werkkracht in uitstekende conditie verkeerden.
In 1903 diende hij een drietal voorstellen tot wetswijziging in, met de
bedoeling om aan de onderwijzers der bijzondere lagere scholen en kweekscholen ten laste van het Rijk een gelijk pensioen als aan de openbare
onderwijzers toe te kennen, en om aan de weduwen en weezen van
onderwijzers aan openbare en bijzondere lagere scholen en kweekscholen,
voor zoover dezen zelf recht hebben op pensioen, een pensioen te verzekeren.' ten laste van het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren.
In de ?Memorie van Toelichting schreef de minister o.m.:
„De Regeering stelt zich voor allengs de finale oplossing van de schoolkwestie te naderen en zij wensc'ht dit te doen door geleidelijk voort te
bouwen op het fundament, gelegd door de wet van het kabinet-Mackay.
Door de wetten van 1889 en 1901 is de positie van 'het bijzonder onderwijs ontegenzeggelijk verbeterd, doch de positie der onderwijzers, bij dat
onderwijs werkzaam, onderging voor zoover deze door de voorschriften
der wet beheerscht wordt, geen verandering.
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De positie van den onderwijzers bij het bijzonder onderwijs is nog steeds
bijna uitsluitend afhankelijk van de meerdere of mindere geldelijke draagkracht der vereeniging, in wier dienst hij is.
Deze toestand behoeft naar het oordeel der Regeering dringend herziening en behoort voor zoover zulks geschieden kan, zonder dè vrijheid
der school te na te komen, in overeenstemming te worden gebracht met
dien, waarin de openbare onderwijzers verkeeren.
Voor eene eenigszins afdoende regeling ten behoeve van ide bijzondere
onderwijzers is echter noodig eene ingrijpende wijziging van de Wet op het
lager onderwijs.
Het hier bedoelde wetsvoorstel werd in 1904 ingediend en is bekend als
de novelle-Kuyper.
In zijne Rede over de Onderwijs-novelle, gehouden in de zitting van de
Tweede Kamer op 5 April 1905, sprak minister Kuyper zijne blijdschap er
over uit, dat hij nu precies dezelfde desiderata als dertig jaar geleden
stelde en dat in de motie van 2 Mei 1901 hetzelfde wordt gevraagd als in
de novelle wordt voorgesteld.
Kuyper zag zijne wetsvoorstellen door de Volksvertegenwoordiging
aangenomen.
Voor het bijzonder onderwijs komen de belangrijkste wijzigingen hierop
neer:
aan onderwijzers en aan weduwen en weezen van pensioengerechtigde
onderwijzers wordt Rijks-pensioen verzekerd;
de rechtstoestand van de bijzondere onderwijzers wordt verzekerd door
de bepaling, dat aan hen eene akte van benoeming moet worden uitgereikt,
welke aan met name .genoemde eischee moet voldoen, en door de instelling
van commissiën van beroep;
voor hoofden en onderwijzers wonden dezelfde minima-jaarwedden vastgesteld als voor de hoofden en onderwijzers der openbare scholen;
het Rijk keert aan de besturen der bijzondere scholen deze minima-jaarwedden uit, evenals aan de gemeenten.
Teekenend is het, dat evenals in 1889, ook deze winste voor het Christelijk onderwijs niet allerwegen met ongedeelde blijdschap werd ontvangen; den onderwijzers werd niets minder dan gouddorst verweten toen
zij hunne blijdschap uitten over de wets-wijziging-1905.
Terwijl de Regeering, hierin gesteund door alle partijen, voort ging om
zonder grondwets-wijziging de schoolkwestie steeds nader tot hare oplossing te brengen, — ook door het Salariswetje-Rink in 1907 en het Bouwwetje-Heemskerk in 1912 werd de finantieele gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder onderwijs belangrijk benaderd — kwam onder het minis-
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terie-De Meester, met Mr. Rink als minister van Binnenlandsche Zaken, de
neutraliteit der openbare school zeer ernstig ter sprake.
Er werd geconstateerd, dat de neutraliteit niet als absoluut door 'de wet
geboden wordt, maar dat haar karakter inderdaad meer relatief behoort
te zijn. Wat zij ,dan ook alreeds was en na 'dien nog in meerdere mate
geworden is.
In 1916 zegt dan ook de heer Gerhard, oud-hoofd eener 0. L. S., in de
Tweede Kamer: Men heeft eens gezegd: de openbare school is de moderne
secte-school. Dit 'heeft men altijd gehouden voor een soort laster. Maar laat
ik het nu eens van den nuchteren kant bekijken.
Ik neem een Katholiek, een Calvinist en een modern. Welnu, wie van
deze drie zal met de grootste ingenomenheid naar de openbare school
gaan? Het antwoord kan niet 'twijfelachtig zijn: de openbare school beantwoordt het meest aan de algemeene opvattingen van den moderne.
Duizenden bij duizenden onderwijzers, n.l. openbare, doen met hun leerlingen in de school niet anders dan zij met hun eigen kinderen thuis zouden
doen. Dit is feitelijk het karakter geworden van de openbare school. De
neutraliteit heeft haar oorspronkelijk negatief karakter volkomen verloren,
het woord heeft een positieven inhoud gekregen, een inhoud in overeenstemming met 'onze eigen levensbeschouwing, met onze eigen levensopvatting. De neutraliteit is in het wezen van de zaak een eigen aparte
levensbeschouwing geworden. 1 )
Doch niet alleen in de Tweede Kamer kwam de openbare school en haar
neutraliteit ter sprake en werd zij weer binnen het tgezichtsveld geplaatst,
eene wijle schijnbaar uit het oog verloren als ze was, 'ook op het breede
terrein van het publieke leven trok zij terzelfder tijd, immers 1907, niet
minder de aandacht, en wel vooral daar, waar de geestelijke leiders om den
wille van den geestelijken welstand. des volks, noch de volkskerk noch
de volksschool willen prijsgeven, en men optrekt onder de leuze: „heel de
Kerk en heel het volk".
Vooral de geestelijke noodstand van onze groote steden, waar de godsdienstige en zedelijke verwildering steeds meer. toenam, drong er toe de
aandacht weer te vestigen op de reeds te lang prijs gegeven openbare
school. Bij hen, die met dien geestelijken noodstand bewogen waren,
drong de vraag naar voren: wat kan er gedaan warden tot (gedeeltelijke)
kerstening der openbare school, met name in onze groote steden?
Dr. Kromsigt heeft toen in 1907 de gedachte der facultatieve splitsing in
een reeks artikelen in „De Volksbode", het orgaan , der Friesch-Christelijk') Handel. v. d. Tweede Kamer 1916, pag. 188 en 189.
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Historische partij. 1 ) Gelijk hij ook deed, toen , door hem op het Nationaal
Christelijk Schoolcongres, gehouden te Utrecht in 1913, eene rede gehouden
werd over: „Middelen en wegen ter christianiseering van de openbare
school", en door hem o.m. de stelling verdedigd werd:
Deze kerstening kan het best worden bereikt:
a. door bijbelsch onderwijs weer in het leerplan op te nemen;
b. door facultatieve splitsing der openbare school naar de godsdienstige
gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen;
c. door aan de ouders medezeggenschap te geven (zowel op de gemengde als op de afzonderlijke school) bij het benoemen der onderwijzers
en op den geest van het onderwijs door middel van door. de ouders te benoemen schoolcommissie. 2 )
Nu had dit schrijven en optreden van den Amsterdamschen predikant
niet, wat ook niet te verwachten was, terstond tastbaar practisch resultaat,
hoewel het blijken zal beteekenis 'te hebben voor 1916/17; maar wel bracht
het al terstond helder aan het licht, dat voorstanders van Christelijk onderwijs feitelijk uiteen gaan in twee groepen, n.l. voorstanders van de vrije
school en voorstanders van de openbare school met den bijbel. 3 )
Kromsigt beschouwt de openbare school (en dat is z.i. , de zuiver Christelijk-historische beschouwing) als de historische, officieele volksschool, die
zich onder leiding van Gods voorzienigheid als volksschool heeft ontwikkeld in ons vaderland en tegenover welke men van Godswege eene roeping heeft. 4 ) De vrije school, de liberalen hebben 'ons wel gedwongen ze
op te richten door den bijbel stelselmatig van de openbare school te weren,
bevordert volgens hem de afscheidingsbeginselen, draagt de splijtzwam
in het nationale leven in en heeft op, menige plaats het opkomen van de
vrije kerk bevorderd. 5 ) Daarom kunnen Kromsigt c.s. niet ijveren voor de
finantieele gelijkstelling en niet meegaan met ide mannen van de vrije
school, die in 1913 eene poging zullen doen om „ons Adrianopel" te veroveren.
In het zittingsjaar 1912/13 dient het ministerie-Heemskerk voorstellen
tot grondwetswijziging in, welke ook wijziging van art. 192 inhouden.
Volgens het voorstel-Heemskerk zal dit luiden:
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der
Regee ring.
1) Dr. Kromsigt, Geen coalitie zonder vast accoord, II, De Schoolkwestie, pag. 25.
2) Handel. van het N. Schr. Schoolcongres, pag. 69 v. v.
3) De qualificatie is van baron Creuz, zie 23ste jaarverslag van C. V. 0. pag. 108.
4) ,Dr. Kromsigt, t. a. p. pag. 39.
5 ) Dr. Kromsigt in „de Geref. Kerk", 15 Mei 1913.
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2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid
en bovendien voor wat het lager en middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar .de bekwaamheid en de zedelijkheid van den
onderwijzer; het een en ander door de wet te regelen.
2. Voor zoover zich eene behoefte aan ander algemeen lager onderwijs
openbaart dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit
onderwijs van Overheidswege verstrekt. De inrichting van dit van Overheidswege gegeven onderwijs wordt, onder eerbiediging van de godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen, door de wet
geregeld.
5. In .de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door ingezetenen opgeiicht, wordt onder voorwaarden en volgens regels door de
wet te stellen, door de openbare kassen voorzien, op gelijken voet als
zulks geschiedt ten aanzien van dit onderwijs op scholen van de Overheid
uitgaande.
6. De Koning doet van den staat van het geheele onderwijs jaarlijks een
uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal toekomen.
, Wanneer deze redactie van art. 192 door de Staten-Generaal werd aangenomen, wat zou dan ten aanzien van de vrije school en de openbare
school veranderen?
Dit: de tegenstelling tusschen beide zou verzwakken; de bevoorrechting
der Overheidsschool verviel.
De voorkeur werd naar het vrije onderwijs verplaatst.
Ten aanzien der Overheidsschool werd absolute ongodsdienstigheid
losgelaten.
De kans zou groot worden„ dat het vrije onderwijs regel, de Staatsschool
aanvulling werd.
De mededinging tusschen Christelijk en ongodsdienstig onderwijs zou
tengevolge van een en ander minder door uitwendige factoren worden
beïnvloed.
D. W. HEINS.

( Wordt vervolgd).

PAEDAGOGIEK EN LITTERATUUR.
Frank: Wedekind Friihlings Erwachen.
Eine KindertragOdie.

TWEEDE . BEDRIJF.
Wij bevinden ons nu in de studeerkamer van Melchior, het venster
staat open, de lamp brandt ,op de tafel, Melchior en Moritz zitten op
de , kanapé.
Moritr vertelt dat hij tot 3 uur 's nachts heeft gewerkt, toen is hij
over zijn, Grieksch in slaap. gevallen.
Natuurlijk is hij nu lang niet frisch, niettegenstaande hij geen sigaretten 'rookt. Hij' wil , werken , tot hem de oogen uit 't hoofd rollen,
want zakken mag hij. niet, dan zou zijn vader een beroerte krijgen .en
zijn :moeder in 't krankzinnigengesticht terechtkomen. En dat zou , hij
niet overleven. •
Voor 't examen heeft hij God gesmeekt, dat Hij hem duizelig mocht
laten worden, opdat de ,,kelk ongenoten voorbij mocht gaan.
Hij weet nu zeker : hij kan niet vallen of breekt tegelijk den nek.
Melchior merkt hierbij op, dat hij nooit gedacht had,, dat het leven
zoo gemeen was. („Das Leben ist von eiar ungeahnten Gemeinheit").
Hij had wel zin om zich op te hangen aan een boom. Ondertusschen geeft hij zijn ongeduld te. kennen, dat zijn, moeder zoo lang
wegblijft met de thee, waaruit wij mogen opmaken, dat het niet . zoo
ernstig bedoeld is wat hij zegt. Moritz vindt zich. wonderlijk te moede,
koortsig praathij maar door, totdat moeder Gabor met de thee komt.
En werkelijk, deze moeder merkt toch dat Moritz er slecht uitziet, zij
waarschuwt „mijnheer Stiefel", dat hij zijn nachtrust niet op moet offeren
aan,,,cle studie. , Veel wandelen in de frissche lucht zal hem goed doen.
Melchior vertelt aan zijn moeder, dat Max von Trenk aan zenuwkoortsen is gestorven.
anschen Rilow, die aan zijn sterfbed is geweest, geeft daarvan
bericht aan den Rektor Sonnenstich 2).
Deze heer, zoo vertelt Melchior zegt : Zoo ? Heb jij nog niet twee
"

1) Letterlijk vertaald ! Zinspeling op de ontroerende bede van den Heiland in
Gethsemané.
2) Weer een tendenz-naam.
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uren na te ;b!lifv:el1?,r~Hier:, is",'-hef'briefje:;voor' denPedel.

Maak' die

zaak nu eindelijk e~~~"ln orde, De' heeleklas 'za] aan de' b:eg.rafenis

.deelnemen.
Hansje.~WaS: ;als :verlamd:.:"·
-De .moeder .gaat op dit verhaal nietin.
Zij ziet den "Faust" liggen, en geeft haar zoon den raad lievernog
.een'<paar.. [aar tewachtenmetdeIectuur van, Goethe's meesterwerk,
Ma.ar'Melchiot.verklaart er .zooveelschoonheidenverhevenheid~: in:te
vinden, al begrijpt hij niet alles, .dat zijn tnoeder -, toestemt,: dat :hij
oudgenoeg ~ is, omte weten, "wat hem nuttig of schadelljk is.
Letterlijk zegt .zij:
,,;Doe 'wat je ""\"oor:" je ,zeit' kunt iverantwoorden. Ik zal ,de eerste
zijn om het dankbaar te erkennen, wanneer je me nooit aanleiding
geeft, [e iets te moeten ontzeggen. Ikwilde je slechts opmerkzaamunaken, dat . ook net beste nadeeligkan werken.ials.men. nog
niet de' rijpheid·"bezit,:om 'tnaarbehooren -op ·te nemen.
"Ik zal mijn vertrouwen Iiever itt -'jotl. stellen, -dan'in -eeuot anderen
opvoedkundigen maatregel."
;'Hiermee lostvmevrouw :··Oabo'f eerrvoudig weg het probleem :op,
waarmee in Nederland de. geheele opvoedkundige errtitterairewereld
.nog worstelten dat' zelts aanleiding heeltgegeven tot eenministerleel
besluit.

.

,

'. "Is-hler deoplosslng .nlet altegemakkelijkj"
Moritz· merkt na 'tvertrek van: mevrouw Gabor '·op~:
, "j'e moeder doelde ;op de geschiedenis met Gretchen".
Beiden bekennen dat ze zich geen oogenblikdaarbf opgehouden
hebben, .kondbtoedig ats zij' waren,
-, ;'M'elchior: verklaar! zich 'verheven bovendemenschen die: 'steeds:op
dergef::ijke· '~'drngen kram pachtig hun- .blik -··geticht·::houden~ :·.Me,n zou
'denkemdar-degeheele wereld ztchdraaide om "dat".
Ent ' nu bekent ,Moritz, dat dit hem-. ook zoo toeschlint,
" :;H'if :heeft .het opstel '~van,.- zijn vriend over "Geslachtsgemeensehap!'
gelezen, met een koortsachtige haast als -van een opgeschrikten uil,
die een brandend bosch doorvliegt.
'
Het klonk -In zijIi .oor als een-HeddatIemand als ,'kind vroolijk
voor zich heen heeft geneuried en dat hem, als hi] op sterventigt
ontroerd uit den mond van een andertegenklinkt.
Men ziet dat Moritz niet van -litterair,' talent cntblootfsvEn dit
komt vooral uit als hij schitderthetonderscheid van den wellust bij
beide geslachten.
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Wij overschrijden hier de grenzen van het waarschijnlijke, en dat is
bij tendenz-stukken steeds onbillijk en gevaarlijk.
In elk geval had naar paedagogischen eisch uit moeten komen, dat
hier onder het mom van schoone en eerlijke aandoeningen, een verkapte en verfijnde zinnelijkheid aan 't woord is, die ziel en lichaam
verwoesten.
Een gezonde en christelijke opvoeding, die met geen pschychopathen
heeft te doen, zal andere reactie's in de ziel verwekken, dan deze
duitsche opvoeding ons laat zien.
Mijn ervaring is, dat in dezen nog steeds een groot onderscheid is
tusschen „christelijke en wereldsche" gezinnen.
Ook als kind heb ik steeds het onderscheid van sfeer duidelijk gevoeld.
* *
Het volgende tooneel is de tegenhanger van 't vorige, het legt nog
weer eens den nadruk op de onschuld en onwetendheid van Wendla.
Haar moeder vertelt haar dat de ooievaar aan hare zuster Ina een
jongetje heeft gebracht. Wendla is nu tante van één meisje en twee
jongens, en ze is dus oud genoeg, om een beetje den draak te steken
met den ooievaar.
Zij discht harerzijds ook sprookjes op, om haar moeder te laten
merken, dat ze niets van de bakerpraatjes meer gelooft. Ze wil nu weten.
De moeder is er vreeselijk verlegen mee, in plaats van een stil
gebed, weet zij niet anders dan ijdel Gods naam en almacht aan te
roepen, zooals de meesten bij hevige gemoedsaandoeningen in dit
stuk plegen te doen.
En als Wendla bij haar neerknielt en haar hoofd neerlegt op moeders
schoot, zich verbergend onder moeders schort, dan deelt de moeder
het geheim mee in deze woorden : Om een kind te krijgen, moet je
den man, met wien je getrouwd bent, liefhebben, liefhebben zooals
je slechts een man liefhebben kunt. Je moet hem zoo van ganscher
harte liefhebben, dat je het niet uitspreken kunt, zooals jij, Wendla,
op zoo'n leeftijd het nog in 't geheel niet kunt !"
Nu weet ze het !
Wendla volgt haar moeder in hartstochtelijk „vloeken" en vraagt
,en dat is alles?"
Haar moeder bevestigt onder eede : Dat is alles !
Hier begint natuurlijk de leugen.
De inleiding was nog zoo kwaad niet, mits het slot niet was geweest als een misleiding.
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Wat is er tegen, om zoo'n onschuldig „kind te zeggen : „Dat is
niet alles, later zal je alles weten, bewaar nu maar goed dit geheim
en spreek er alleen met je moeder over".
Maar deze moeders en vaders staan alle op laag plan, door den
wil van den auteur.
**
In het derde tooneel treedt HAnschen Rilow voor ons op met een
reproduktie der Venus van Palma Vechio. Een zeer onwaarschijnlijke
monoloog.
Hij prijst de zachte welving der heupen, de jeugdige, krachtige
borsten en benijdt den meester die dat beeld heeft gemaakt, toen het
veertienjarig origineel voor hem op den divan lag uitgestrekt.
Hij verwijt het afbeeldsel, dat het hem 't merg uit de beenderen
zuigt, hem den rug kromt, hem den laatsten glans uit de jonge oogen
rooft.
Hieruit ziet men dat de auteur voor HAnschen denkt.
In hoeverre het koesteren van de opkomende driften in een jongensziel tot zulke afwijkingen aanleiding kan geven, is moeielijk uit te
maken.
Ons ontbreekt in 't algemeen een zuivere zelfdescriptie van den
adolescent in zijn overgangsjaren, omdat hij zelf in dien tijd onmogelijk zich objectief teekenen kan door de onvolgroeide krachten van
zijn wezen; het talent, de zuivere zelfreflectie schieten te kort en later
schijnt alles een droom, een verwarde droom, die geheel het verleden verdoezelt.
Ja, het mag veilig aangenomen worden op grond van getuigenissen
der nobelste karakters, dat de kuische, naar reinheid en zuiverheid
smachtende ziel het vermogen schijnt te bezitten al het troebele van
de puberteitsjaren te vergeten.
Dit wijst er op, dat zelfs heel dit proces geheel buiten den wil
omgaande, ook spoorloos aan de ziel kan voorbijgaan, zoo de wil
gericht blijft op de hoogere dingen van 't leven.
De auteur richt telkens den wil en de gedachten van zijn personen
op 't geslachtelijk leven, en toont daardoor duidelijk aan, hoe het
leven aan ontzaglijke gevaren blootstaat, als het zichzelf niet beschermt
door „afleiding".
***

Maar „afleiden", neutraliseeren, wordt in 't heele stuk zelfs niet uit
de verte aangeduid.
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Niemand denkt daaraan. Het volgend tooneel speelt op een hooiberg ; in 't geurende hooi ligt Melchior op zijn rug.
Wendla komt den ladder op, en zegt :
„Heb je je hier verborgen ? Ieder zoekt je. De wagen is weer er
uit. Jij moet helpen. Er is een onweer in aantocht.
Melchior : Ga weg, ga weg !
W. Wat heb je toch ! Waarom verberg je je gezicht?
M. Weg ! Ik gooi je de hooiberg af.
W. Nu ga ik zeker niet ! (Zij knielt naast hem neder).
Waarom kom je niet naar beneden ? Hier is het zwoel en duister.
AI worden wij ook doornat, wat geven wij daarom ?
M. Het hooi geurt zoo heerlijk ! De hemel buiten moet wel zoo
zwart zijn als een lijkkleed. Ik zie slechts de lichtende maan aan je
borst, en je hart hoor ik kloppen.
W. Niet kussen, Melchior! Niet kussen.
M. Je hart hoor ik kloppen !
W. Als men kust, heeft men elkaar lief ! Niet doen, niet doen !
M. 0, geloof mij, er is geen liefde. Alles eigenbelang, alles egoisme.
Ik heb jou net zoo min lief, als jij mij".
En dan verkracht hij haar.
Zulk een jong mensch, twintig jaar oud, dat blijkens zijn verhandelingen zoo goed op de hoogte is, noemt een eerlijk, zuiver geweten
in-gemeen. En de » Onschuld" pleegt gewoonlijk haar lievelingen wel
iets beter te bewaren.
***

Moritz is gezakt en heeft een wanhopigen brief aan Mevrouw Gabor
geschreven. Hij wil van haar geld om naar Amerika te vluchten. De
moeder van Melchior echter weigert hem zijn verzoek, ze heeft zooveel geld niet en al had zij het dan gaf ze het niet; als moederlijke
vriendin raadt zij hem aan het hoofd niet te verliezen en biedt zich
aan zijn ouders van alles op de hoogte te stellen.
Ernstig waarschuwt zij hem in haar brief, om het plan van zelfmoord op te geven, zij acht dit een bedreiging om haar te dwingen,
en wijst hem er op hoe onbillijk het is, haar verantwoordelijk te
stellen voor zulk een misdrijf.
Het schrijven is niet onsympathiek, de moeder van Melchior toont
inzicht in de waarde van een rapport, als ze schrijft, dat een jonge
man niet beoordeeld mag worden naar zijn cijfers op school, dat er
voorbeelden van zijn, dat slechte leerlingen op school flinke menschen
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in de maatschappij worden, terwijl veelbelovende jonge menschen het,
niet ver brachten in het leven.
Maar hoe weinig idealiteit is er ten slotte in haar woorden. hoe
weinig verheffing des levens.
Er is een groote eenzijdigheid in dit werk van Wedekind, alle waarachtige religie als groote levensmacht ontbreekt er in.
En daarom predikt het een drukkend loodzwaar pessimisme; welke
ster der hoop licht aan dezen donkeren hemel ?
Aan het slot van den brief schrijft mevrouw Gabor :
,,En daarom 't hoofd omhoog, mijnheer Stiefel. Zulke crises moet
iedereen op zijn tijd doormaken, ze moeten doorstaan worden. Als
ieder dan dadelijk naar dolk en gif wilde grijpen, zouden er spoedig
geen menschen meer op de wereld zijn."
Hier is een ernstig tekort, dat de schrijver zelf waarschijnlijk niet
voelt; geen tekort aan voorlichting op sexueel gebied, geen tekort aan
onderwijs en opvoeding, maar een tekort aan Geloof, aan Religie, aan
besef dus, dat er regenereerende krachten noodig zijn voor nieuw
leven.
En dit drijft ten slotte Moritz den dood in.
In de avondschemering onder licht bewolkten hemel wandelt hij
langs een weg, kronkelend door • kreupelhout en rietgras in de richting
der rivier.
In zijn leven ontbreekt alle diepere moraal, alle verantwoordelijkheidsgevoel, alle eeuwigheidslicht, want het leven als gave Gods is
hem vreemd.
Zoo is hij door den auteur geschapen. Of het beeld levenswerkelijk
is, mag aan twijfel onderhevig zijn. Luister slechts naar zijn alleenspraak.
„Ik heb mij niet opgedrongen. lk heb geen verdrag met den lieven
God. Men heeft mij geprest. Mijn ouders stel ik niet verantwoordelijk.
Toch moesten zij op 't ergste voorbereid zijn. Zij waren oud genoeg
om te weten, wat ze deden. Ik was een zuigeling als ik op de wereld
kwam, anders was ik wel zoo slim geweest een ander te worden.
Waarom moet ik er voor boeten, dat alle anderen er reeds waren.
Men wordt geheel uit toeval geboren en zou niet na rijp beraad . . .
het is om je dood te schieten.
Dan denkt hij aan den laatsten keer dat hij gedanst heeft, aan halfgekleede vrouwen, die zijn zinnelijkheid hebben opgewekt tot bewusteloosheid toe.
DM zou hem nog aan 't leven kunnen binden. Het heeft iets be,
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schamends mensch geweest te zijn, zonder het „menschelijkste" gekend
te hebben.
Een ontmoeting met een oude schoolvriendin Ilse, die tot het allerlaagste is gezonken, voert hem nog tot meer wanhoop, hij noemt haar
een zonnekind, een gelukskind, zij geniet immers 't leven volop, wat hij
zelfs in een drinkgelag niet heeft gevonden.
Na den brief van Melchior's moeder verbrand te hebben, beneemt
hij zichzelf 't leven met een pistool.
Zoo eindigt het tweede Bedrijf.
(Wordt vervolgd).
R. D.

Aan de leden van de
Vereeniging voor Chr. Paedagogiek.
Het is ons voornemen begin December te disponeereh over de
contributie voor het lidmaatschap der Vereeniging, loopende van 1
Mei 1922— 1 Mei 1923. De contributie bedraagt f 3.50 per jaar. Over
dit bedrag wordt gedisponeerd, verhoogd met 15 cents voor incasso.
Wenscht men de incassokosten te vermijden, dan verzoeken wij
vóór 1 December toezending van f 3.50 per postwissel of storting van
dit bedrag op onze giro-rekening no. 10919.
DE UITGEEFSTER.
Amsterdam, Nov. 1922.

UIT DE KLASSE.
Er is den laatsten tijd iets, dat Kees buitengewoon interesseert,
en dat is de hoogte van de vensterbanken. Sinds een paar weken is
dat al zoo ; sinds de verwarmingsbuizen onder de vensters zoo mooi
bruin-grijs geschilderd zijn, dat je er onwillekeurig naar kijken moet.
En als de oogen een keer dáár zijn, gaan ze, ook geheel onwillekeurig, nog een eindje hooger, en die oogen meten, meten. Ze kunnen
eenvoudig niet anders doen. Hoog zijn die vensters ! Hoe hoog wel ?
Eens, als Kees in de teekenles er langs loopt, om de plaat wat nauwkeuriger op te nemen, meet hij 't in 't voorbijgaan. Ja, op de uitgerekte teenen staande, komt zijn kin net boven de vensterbanken uit.
Later meet hij nog eens, met dezelfde uitkomst. Hoog zijn ze dus
— van binnen al — en van buiten natuurlijk nog veel hooger, want
't schoolportiek heeft een stoep van wel vijf treden.
Wat moet dát toch zijn, om boven op die vensterbank te zitten,
met de beenen uit 't raam ; en wat voor een gevoel moet het wel zijn,
om er dan uit te springen, zoo pardoes de diepte in. Ongelooflijk
spannend moet 't wezen, precies alsof je op den schommel een gewaagden zwaai maakt.
Kees weet heel zeker, dat hij er een keer uit moet springen. Hoe
langer hij er naar kijkt, hoe duidelijker 't wordt ; 't is eenvoudig onmogelijk verder te leven, zonder die groote daad minstens één
keer gedaan te hebben.
Maar — wanneer is er een kans voor zoo iets. Je kunt toch maar
niet zóó uit een raam springen, en dan nog wel uit een schóálraam,
waar altijd wel honderd oogen in de buurt lijken, om je te betrappen,
en honderd handen, om je bij je kiel te grijpen.
En dan plotseling komt 't, zooals de aard van 't geluk is. Kees
moet een taalles overschrijven, na twaalven, en omdat hij een betrouwbare jongen is, die er niet „vandoorgaat", mag hij alleen in 't lokaal
zitten, en als 't werk af is, ook zonder verder verantwoording te doen,
naar huis gaan.
Tegen zooveel vrijheid is Kees best bestand. Hij maakt de les af,
*zooals 't behoort, legt zijn schrift op de tafel, en dan plotseling merkt
hij, dat zijn vrind, de vensterbank, hem uitnoodigend aankijkt. „Moet
je r's komen kijken", knipoogt die; „zóó hoog van binnen, en zóó
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hoog van buiten". Kees stapt naar hem toe, en samen overleggen ze
verder. „Natuurlijk is er niemand meer in school ; de meesters zijn
al lang naar huis, 't jonge, 't is al bij half één, en de bovenmeester zit
ook vast al te eten".
Dan daalt het „nu of nooit" met allesoverheerschende kracht in
Keesjes vroolijk jongenshart neer, en voordat hij 't eigenlijk goed
weet, staat hij op de bank bij 't raam :en zet hij zijn dikke spijkerschoenen op de mooie, gladde radiatoren. Wip, op de vensterbank,
de beenen er uit ; nu even naar beneden kijken, tusschen zijn twee
knieën door. Ja diep is 't. Fijn zal 't wezen,. die sprong. Zoo, een
afzetje, daar gaat hij, plof, in 't grint. En nu de beenen bij mekaar en
weg, want per slot van rekening kán je toch nooit weten.
Och, maar arme Kees; 't verraad slaapt nooit, en is nu ook zoo
wakker, als zich maar denken laat. Bovenmeester eet, de meesters
naar huis, geen jongens om een armen stakker te verklappen, maar
de concierge ':sluipt in zijn tuintje tusschen de hooge boonenplanten
rond. Die hoort den plof en ziet tusschen zijn boonengordijnen door
een jongen verdwijnen, en doordat niemand vijftienjaar lang ongestraft
in een school zijn werk kan hebben, maar altijd iets van de schoolmeesterlijke instincten mee krijgt, bewegen zijn gedachten zich als een
goedgeordend leger in looppas voorwaarts : „dat is er één, die zijn
tijd niet wil uitzitten"; ,,aan deuzen kant van de deur"; „een gruwelijk verschoten bloese an" ; „aan den bovenmeester vertellen".
En dan komen weer meer gewoon-menschelijke gedachten : mooie
boontjes, en brutale brandnetels, en een lekker herfstzonnetje.
Maar Keesje loopt er in. Bij zijn ,gruwelijk verschoten bloese wordt
hij dóor den bovenmeester gepakt en „gepriigelt". En dan moet hij
strafregels schrijven : „Men behoort door de deur de school te verlaten". En verder hoort hij er niets van, en dat zal wel komen, omdat
't toch eigenlijk niet ,,d'r vandoorgaan" was, en ook omdat er geen
krassen op de mooie, nieuwe radiatoren zijn gekomen.
Z.
M. A. M. B.
,
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Heft I en II vervolg.
MARX LOBSIEN Zeichnen und Sehen.
:

Inleiding : Schrijvers onderzoekingen houden zich bezig met de
ogenmaat, gezichtsbedrog, perspektivies zien, diepteschatten, de betekenis van de oogbewegingen voor het nakonstruerend tekenen, terwijl
'n vooronderzoek de betekenis van ligging en afstand der plaats in
de klas tot het objekt, voor het grootteschatten in het licht stelde.
Hoofdst. I. Invloed van de afstand en ligging der plaats in de klas
voor de grootteschatting van het objekt.
Geschat werd 'n vertikale en horizontale lijn van 5 c.M. lengte en
1+ m.M. breedte. De schattingen waren allen te klein, het gemiddelde
van de horizontale lijn was hoger dan dat van de vertikale. De schattingsnauwkeurigheid nam met de leeftijd toe. De nagetekende lijnen
waren allen groter dan de schijnbare grootte van het voorbeeld. De
leerlingen der linkerbankrij 2) (het verst van de ramen verwijderd)
wisten de grootte het nauwkeurigst te schatten. De plaats links vooraan bleek voor de waarneming het gunstigst.
Hoofdst. II. Onderzoekingen over de ogenmaat.
1. Delen van afstanden.
a. Het best gelukt het delen van horizontale afstanden.
b. Bij hogere leeftijd lukt het delen van lijnen beter dan op lagere,
het delen van puntafstanden schijnt zich boven de nauwkeurigheid
van het aanvangsstadium niet te ontwikkelen,
vermoedelik omdat
de oefeningsgelegenheid zeldzamer is.
c. Op alle leeftijden die onderzocht werden lukte het delen van
korte afstanden (2 c.M.) beter dan de lange (5 c.M.). De nauwkeurigheid der deling van de 5 c.M. afstand blijft gedurende de
c t c'e
zochte schooljaren ongeveer gelijk.
d. De horizontale afstand werd nauwkeuriger gedeeld dan de vertikale. In dit laatste komt met de leeftijd verbetering.
i) Vereenvoudigde spelling.
) Als men met het gezicht naar de leerlingen staat.
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2. Konstructief afstandschatten. Nagetekend werden horizontale en
vertikale lijnen van 5 en 2 c.M. en dezelfde afstanden met punten
aangegeven. Soms direkt, d.i. in dezelfde stand, soms indirekt d.w.z.
de vertikale in horizontale stand en omgekeerd.
a. Bij het indirekt natekenen 'zijn de goede tekenaars iets beter dan
de zwakke.
b. Bij het direkt natekenen stonden de goede tekenaars in het algemeen bij de zwakke ten achter.
c. Dus : het vermogen tot nauwkeurig konstruktief lengteschatten is
niet een kenmerk van een bekwaam tekenaar, die wordt door andere
eigenschappen gekenmerkt. Of wel : Het geheugen voor enkele punt
of lijnafstanden staat niet in 'n eenduidige betrekking tot de tekenbegaafdheid.
Hoofdst. III. Konstruktief hoekschatten.
Hoeken kleiner dan 20° worden overschat, bovendien ook alle boven
de 90°, het meest de hoeken tussen 100°-170°. Ongeveer nauwkeurig
worden de hoeken van 20°, 90°, 180° aangegeven, (de beide laatste
hoeken werden niet enkel op grond van zuivere schatting, maar ook
door overweging over de lengte der benen, geschat). De hoeken tussen
200 en 80° worden te klein geschat, vooral de hoek van 60°.
Met de leeftijd neemt de schattingsnauwkeurigheid toe.
Hoofdst. IV. Perspektivies zien.
Op alle leeftijden komt 'n aanmerkelik aantal leerlingen voor, die
niet perspektivies kunnen zien.
De tekenbegaafdheid, in zooverre die in het oordeel van de onderwijzer tot uitdrukking komt, wijst op geen noemenswaard verschil in
de wijze van perspektivies zien. Het perspektivies zien schijnt allereerst zaak van persoonlike aanleg te zijn, dan pas van onderwijs en
konstruktieve oefening.
Hoofdst. V. Gezichtsbedrog.
Zonder de leeftijd in aanmerking te nemen krijgt men naar de soort,
in procenten het volgende overzicht:
Soort van het bedrog : Grens — Richtings — Deel — Hoek Diepte.
Goede tekenaars
83
82,4
84,4 72,2
63,2
77,8 35,8
Slechte tekenaars 81,4
57,0
83,0
De goede tekenaars waren dus voor het gezichtsbedrog meer toegankelik. Ze wisten echter zijn en schijn veel beter uit elkaar te
houden. (72% der goede, tegen 7% der zwakke tekenaars van de
hogere klassen).
Hoofdst. VI. Vormbegrip en nakonstruerend zien.
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De ernstige bedoeling op de tekening ingaand waar te nemen, om
een goede tekening te leveren, is bij oudere leerlingen meer voorhanden dan bij jongeren. Deze laatste werken veel onnauwkeuriger uit
het geheugen : Zij zijn in 't algemèen voor het geheugentekenen niet
rijp; bij 'n levendige kritiek hindert hun de inkongruentie tussen herinneringsbeeld en tekening. Bij de oudere leerlingen is de zelfkritiek
juister dan bij de jongere; bij goede tekenaars in 't algemeen beter
dan bij de slechte.
Na fluktuerende waarneming van het objekt was in 't algemeen de
tekening beter dan bij fixerende. Het resultaat was over 't algemeen
gering.
Het wezenlike in de voorwaarden voor het geheugentekenen is de
opmerkzaamheidsrichting. De eenzijdig fluktuerende en oppervlakkige
is evenzeer hinderlik als de eenzijdig fixerende. Het nakonstruerende
zien verlangt een, niet door toeval, maar door 'n fijne onderscheiding
van het wezenlike en het onwezenlike en hun onderlinge betrekkingen
geleide, beweeglikheid der opmerkzaamheid, van 't algemene op het
biezondere en omgekeerd. Dit heeft de leerling niet van huis uit, het
moet geoefend worden. Slechts het gelede, dispositioneel opvatten van
het optiese beeld, is nakonstruerend zien en levert 'n houdbare grondslag voor het geheugentekenen. Het vluchtig, overslaande waarnemen
en het moeizaam nakonstrueren punt voor punt, waarbij door het
biezondere het geheel uit het oog verloren wordt, lijdt slechts tot
hinderlik kritiekloos krabbelen, of wel tot 'n zorgzaam kopieren van
enkele biezonderheden.
Heft 3 en 4.
HELLMUT BOGEN : Zur Frage der Rangreihenkonstanz bei Begabungsund Eignunhspriifungen.
J. S. SZYMANSKI

: Aktivitdt und Ruhe bei den Menschen.

Uit de samenvattende slotopmerkingen :
Het onderzoek naar de wisselingen der motiliteit bij volwassen
mensen wees op het bestaan der vier volgende ritmen in een ciklus
van 24 uur.
1. Een grote dagperiode der aktiviteit, van ontwaken tot inslapen.
2. Twee hoofdperioden van verhoogde aktiviteit d.w.z. de stijging
gedurende de voor- en namiddag.
3. Ongeveer tien uurperioden, d. z. kleine schommelingen der aktiviteit, welke gedurende de gehele dagperiode aanhouden.
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4. Een honderd of meer minutenperioden, d. z. die kleine tijdintervallen waarin 'n impuls tot beweging noodwendig tot uiting komt.
Hoe kleiner de periode is, des te groter zijn de individuële verschillen. De grote dagperiode is gelijkvormiger dan de hoofdperioden
der aktiviteit. Zowel de duur als het uur waarop de hoofdperioden
vallen verschilt sterk bij de verschillende individuen. Ook kan de
hoofdperioden in de voormiddag, door 'n langere pauze van verminderde aktiviteit verkort of in tweeën gedeeld worden. Nog groter verschillen leveren de uurperioden in betrekking tot hun duur en verdeling op. Ten slotte geldt dit in de hoogste graad voor de minutenperioden.
De schommelingen der motiliteit zijn 'n uitdrukking voor de dispositie tot arbeid. De aanpassing van ons dagwerk aan de normale
wisselingen dezer dispositie zou 'n noodzakelike voorwaarde voor 'n
goede prestatie zijn. Het reële leven brengt echter voortdurend 'n
storing in deze normale perioden verdeling tengevolge van 'n al te
sterke of al te langdurige inwerking van fictieve of geestelike prikkels.
Het organisme duldt zulk 'n ingrijpen in z'n bedrijf maar tot 'n bepaalde
grens, dan treedt de beschermende vermoeidheid op, die de gestoorde
harmonie der periodenverdeling weer herstelt.
De schommelingen in de dispositie tot arbeid spelen behalve in
haar funktie van regulator van onze energieuiting, nog 'n andere rol
in het leven van het individu, ze vormen n.l. het mechanisme van het
uurwerk, waar het bewustzijn de tijd van afleest.
WALTER BAADE Ein Korrelationsrechenmaschine.
:

Heft 5 en 6.
ALBRECHT LANGELiiDDEKE

:

Zur Psychologie des Psychographierens.

Schrijver stelde zich ten doel te onderzoeken welke invloed de
persoonlikheid van de psychograaf op het door hem vervaardigde
psychogram heeft ; vanzelf drong zich toen ook de vraag op, of de
psychografie als zodanig, 'n wetenschappelike metode is. Door dat
met het invullen van waarnemingslijsten op de scholen, het psychograferen zozeer toegenomen is, schijnt de beantwoording der eerste
vraag niet van belang ontbloot.
De volgende problemen deden zich voor: In hoever hangt het
psychogram van de persoonlikheid van de psychograaf af ? Welke
eigenschappen van de psychograaf beinvloeden het psychogram bizonder sterk? In 't bizonder: Welke rol speelt de verhouding van de
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psychograaf tot de gepsychografeerde persoon zijn sympatie en antipatie ? Ten slotte, welke vragen in 'n psychografies schema, lopen de
meeste kans door de persoonlikheid van de psychograaf beinvloed te
worden ?
Om tot een beantwoording van deze vragen te komen, liet schrijver
een zelfde persoon door meerdere personen, onafhankelik van elkaar,
psychograferen en heeft hij de zo gewonnen uitkomsten vergeleken.
Uit het onderzoek bleek, dat de persoonlikheid van den psychograaf noodwendig van invloed is op het psychogram. Sympatie en
antipatie, 'n algemene critiese of idealiserende aanleg van de psychograaf, leeftijd en geslachtsverschil of overeenkomst, waarschijnlijk ook
het beroep van de psyChograaf, zijn van invloed. Zo ook de mate
waarin en omstandigheden waaronder de psychograaf de betrokken
persoon kent.
Zelfkennis en mensenkennis staan tot elkaar in wisselwerking.
„Willst Du Dich selber erkannen, so sieh, wie die andern es treiben,
Willst Du die andern verstehn, blick in Dein eigenes Herz" (Schiller). Tegenover de reflekterende mensenkennis, staat echter de intuitieve,
die in de naieve mens haar wortel vindt. Is de eerste 'n funktie van
het intellekt en aan te leren, de laatste is onder 'n kwestie van gevoel,
ook aan te leren, echter niet door studie, maar door ervaring. Zij is
het eigendom van alle goede mensenkenners. Ons begrijpen van anderen
is des te groter, naarmate deze ons meer gelijk zijn en wordt geringer,
al naar gelang ze minder met ons wezen gemeen hebben. Zowel
intuitie als reflexie oefenen Invloed op het psychogram uit. De ene
psychograaf oordeelt meer intuitief, de andere reflectief ; prakties laten
beiden zich nooit geheel van elkander scheiden. Vooral waar
de verschijnselen gemakkeliker verstandelik beoordeeld kunnen worden,
zoals bij vragen naar het intellekt kan de reflexie waardevol materiaal
leveren; zulke vragen zijn gemakkeliker te beantwoorden, dan die
over gevoel en wil.
Het minst in overeenstemming met elkaar worden die vragen beantwoord, waarbij talrijke waarnemingen nodig zijn, om tot een redelike konklusie te komen, die, waar, bij verschillende tijden en verschillende gelegenheden, 'n verschillend gedrag van de P.p. regel is.
(Bijv. : Is de persoon vrolik en opgewekt, of zwaarmoedig en somber,
of beide afwisselend, of steeds van 'n rustige, gelijkmatige stemming?).
Bij de beantwoording der vraag naar de waarde der psychografie
als wetenschappelike metode, wijst Schr. er eerst op, dat bij het
psychograferen we, zooveel als mogelik is, de gehele mens in al z'n
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bizonderheden naspeuren. Daarom meent hij vooral de waarde der in
de school gebruikte waarnemingslijsten niet hoog te moeten aanslaan.
De resultaten zijn altijd eenzijdig, omdat de onderwijzer niet voldoende
het gevoels- en wilsleven van de leerling kent, welke het meest buiten
de school tot uiting komen. Verder bestaat in de kinderlike persoonlikheid tussen karakter en intellekt eigenaardige vaste betrekkingen,
die in elk geval verschillend zijn en waarvan in ieder geval het aangeven nodig is. Schrijver wijst in dit verband op het verschil tussen
meer extensief en intensief gerichte mensen. De eerste zijn op alle
gebieden tuis, maar dringen niet diep in de kwesties door, de laatste
zijn eenzijdiger, maar de eenmaal opgevatte problemen tot in de laatste
diepten opwoelend. Dit zijn niet alleen intellekttiepen, maar 66k en
waarschijnlik in hoofdzaak karaktertiepen. Verder is de onderwijzer
niet in staat onpartijdig te beoordelen, (de bovengenoemde faktoren
spreken sterk mee), en bovendien bezit hij meestal niet de nodige
psychologiese kennis.
Schrijver acht de tijd voor de vervanging der schoolrapporten door
waarnemingslijsten nog niet gekomen, daar de uitkomsten van de
laatste minstens even onzeker zijn als die van het rapport.
Toch moet aan de psychografie een waarde als wetenschappelike
metode toegekend worden. Vooral voor de individuele psychologie
levert ze belangrijke gegevens. Het nadeel, dat ze haar foutenbronnen
heeft, deelt ze met iedere andere psychologiese metode, zelfs met het
meest exakte experiment. Iedere psychologiese metode verliest, als
ze met de nodige kritiek gebruikt wordt, haar gevaren.
Uit de verkregen gegevens meent schrijver de volgende eisen te
kunnen afleiden. le. Het psychografies schema moet vrijer gevormd
worden. Niet vast omschreven vragen, maar richtlijnen moeten gegeven
worden, het zal dan mogelik zijn ieder normaal persoon daarnaar te bewerken. 2e. De invloed der persoonlikheid van de psychograaf moet
nog door verder onderzoek worden vastgesteld ; eerst dan kan de
psychografle haar volle waarde bereiken, als men haar foutenbronnen
kent. 3e. Zolang dat niet gebeurd is moet men tegenover ieder psychogram krities staan; het is eenzijdig en kan niet anders dan eenzijdig zijn, daar het steeds de betrokken persoon van uit het standpunt van één psychograaf gezien, weer geeft ; tot 'n zekere graad
kunnen deze eenzijdigheden en fouten door meermalen onderling
onafhankelik psychograferen weggewerkt worden.
Klein Warnsborn.

P. G. S.
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De Methode der Invoeling en Waardeering.
Daarvan spreekt Otto Schultze in het Zeitschrift fiir Pddagogische
Psychologie und experimentelle Pddagogik. Op den weg, dien wij met
onze zinnen en met ons denken afleggen, om het innerlijke der dingen
te benaderen, blijven wij somtijds staan, en geven ons vrij over aan
den onmiddellijken indruk, dien het onderwerp op ons maakt.
Dan kan het gebeuren (verondersteld, dat wij er toe in staat, en de
dingen er toe geschikt zijn !), dat zich eigenaardige zielsprocessen
tusschen ons waarnemen en denken inschuiven, die aan het loutere
verstand vreemd zijn.
Wij speuren dan iets van de eigenaardigheid van het onderwerp,
van zijn innerlijke waarde en grootheid.
Dit doorleven der dingen met het gemoed mag niet verzuimd worden. Schopenhauer heeft gezegd : men moet vóór een kunstwerk staan
als voor een Koning, en wachten, tot het u zelf toespreekt.
Deze handelwijze voert ons snel tot het innerlijke der dingen ; niet
alleen bij kunstwerken, maar ook bij natuurproducten en de verschijnselen van het dagelijksche leven.
Dit is (zegt de Schrijver) het voordeel der academische vrijheid.
Men moet eens flink in het gras neerbukken, en eten naar hartelust;
anders gezegd, men moet zich vrij en ongehinderd met het onderwerp
der studie kunnen bezighouden. Daardoor krijgt men smaak aan de
studie, en vreugde aan wetenschappelijken arbeid.
Pedantisme.
In hetzelfde artikel vinden we behartigingswaardige woorden over
het onderwijs aan volwassenen, waarmee we ook reeds bij de rijpere
jeugd nut kunnen doen.
Het schaadt den leeraar in de oogen zijner leerlingen, wanneer hij
schoolmeesterachtig doet. Hij zoeke daarom zoo weinig mogelijk heil
in zijn geestelijke of verstandelijke meerderheid.
De hoorders zijn in dit opzicht in hooge mate prikkelbaar. „Die
ziet je voor erg dom aan", „die denkt, dat men een geheel onbeschaafd
mensch is", zijn uitingen, die de Schrijver na afloop van lezingen aan
Volksuniversiteiten wel gehoord heeft. Klaarblijkelijk had het te veel
uit-de-hoogte-spreken de hoorders onaangenaam getroffen.
Schoon en waar is, wat Dr. J. Hein heeft gedacht en in Pharus
neergeschreven over „Liefde als Opvoedingsprincipe".
Gelijk in het persoonlijke leven, moet ook in den opvoedingsarbeid,
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zegt hij, alles in het licht der Eeuwigheid worden beschouwd.
Hoe natuurlijker een mensch leeft, des te minder -wordt hij door
bekommernissen geplaagd. Met de wassende kultuur verhoogt zich
volstrekt niet het aardsche geluk.
De opvoeder zij overtuigd van de „oneindige waarde" eener enkele
menschenziel.
Hij bedenke, dat vreugde en opgewektheid het kind noodig zijn
als brood.
Paedagogen, die uitsluitend op het opvoedingsdoel, inzonderheid
op het practische leven, letten, vergeten licht, dat de jeugdperiode op
zich zelve ook groote waarde heeft. Vooruitkomen in de wereld is
maar een waarde van den tweeden rang. Bovendien vervangen geen
mannelijke successen een vergalde jeugd.
Ernst en vastheid zijn behoeften van den kinderlijken leeftijd. Het
kind behoort ze in den opvoeder aan te treffen. Als het geen perken
gewoon is, gevoelt het zich spoedig zoo ongelukkig mogelijk.
Te onrechte zegt men wel, dat de jeugd een onbezorgde tijd is.
Het kind heeft ook zijn zorgen, maar ze zijn van een anderen aard
dan die van den volwassene.
Een ontzaggelijke vergissing is het ook, wanneer de onderwijzer
meent, dat hij altijd tot het kind moet afdalen. Neen, juist omgekeerd !
Opheffen moet hij het tot zijn hooger standpunt. Het moet niet altijd
zoo gemakkelijk en duidelijk.
Wat den leertoon aangaat, het kind haat het meest den zalvenden
preektoon en den hoogmoedigen schoolmeesterstoon.
Wat de orde aangaat, stelle de opvoeder zich in dienst van hoogere
ordeningen en vermijde alle persoonlijke willekeur. Persoonlijke hatelijkheid is zijn ergste ondeugd, maar ook zenuwachtig ongeduld en
hartstochtelijke toorn werken verwoestend in de kinderzielen.
Vlaardingen.

T. v.

D.

K.

KLASSIFICATIE VAN KARAKTERS.
(1.)
In de nieuwe school, zooals sociale paedagogen zich 'die voorstellen,
groepeeren de kinderen zichzelf. Deze school staat in betrekking tot het
huis, de natuur, het bedrijf en de hoogere opleidingsscholen. Ze is ingericht
als een huiskamer, waarop vier andere kamers uitkomen. Deze vier zijn de
werkplaats, de eetkamer, de keuken en de industrieele kamer. De s cholieren komen 's morgens samen in de huiskamer, en verdeden zichzelf in
groepen, die naar de andere kamers gaan. Daar vinden zij leermeesters,
die als oudere broers of zusters hen alle dingen die ze niet weten ophelderen. De tweede klas, die boven is, heeft denzelfden vorm. De centrale
kamer is teen museum en de vier aangrenzende vertrekken zijn laboratoria
en zalen voor kunst..
Joh. Dervey, een voorstander van de nieuwe school, acht, tdat de sociale
revolutie, waardoor het handwerk der ouders verplaatst is van het woonhuis naar de werkplaatsen of fabrieken, deze school noodig maakt. De
tegenwoordige scholen kweeken wel geheugen en redeneering, maar geen
opmerkzaamheid noch oordeel. Men straft een kind als het een ander kind
even helpt met een som. De nieuwe school moedigt de kinderen aan dm
elkaar te helpen. Ze is een maatschappij in 't klein, ze brengt door
omgang het sociale instinct, door het spel het constructieve instinct, door
spinnen of weven het kunstinstinct en door onderwijs het onderzoekingsinstinct naar buiten bij een kind. Het inpompen van kennis op de tegenwoordige scholen verhindert de kinderen om te leeren leven.
In deze opvatting van de Paedagogiek klinkt weer de oproep van
J. J. Rousseau : Terug naar de natuur. Ook nu vergeet men duidelijk te
zeggen wat men met het begrip „natuur" bedoelt. Rousseau bedoelde met
natuur een negatieve opvoeding, die wars is van alle beschaving. Het
einde daarvan was het kweeken van den fránschen dandy, gelijk John
Adams hem noemt. H. Spencer schrijft Natuur met een hoofdletter, want
hij bedoelt het universum. Toch eindigt hij ook met het aanbevelen eener
individueele opvoeding, n.l. die tot gezeten burger, tden man die geen haast
heeft. Het ideaal van John Locke, de autocratische grondbezitter en dat
van Montaigne, de fijne gentleman, is slechts gewijzigd door de z.g.n.
sociale paedagogen, maar niet verbeterd. En zoo zal het denkelijk ook
weer gaan met de nieuwe school, die opvoedt voor de Natuur, d.i. het
maatschappelijk leven. Men zal eindigen met het kweeken van den Ame-
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rikaanschen idollarkoning. De natuur als doel is niet verkeerd, doch men
bedenke dat in drieërlei zin wordt gesproken van natuur. Men kan de
natuur van een begrip, de natuur in tegenstelling van kunst, en de natuur
als het organisch geheel van het heelal daarmede aanduiden. In dezen
laatsten zin is het kind ook een stuk natuur, dat met andere systemen in
organisch verband staat.
Stellen wij voorloopig, dat edit verband „liefde" is, zoo Is de opvoeding
tot liefde het doel van de natuurlijke Paedagogiek. In hoofdzaak omvat
het universum drie systemen, het individu, ide gemeenschap en God. De
individueel-organische Paedagogiek spoort de systemen op, waaruit de
individueele mensch bestaat (hart, ziel, persoon) en leidt tot de rechte
zelfliefde. De sociaal-organische Paedagogiek bemoeit zich met de grootere systemen, gezin, maatschappij, kerk en staat, en leidt tot de rechte
gemeenschapsliefde. De religieus-organische Paedagogiek dringt door in
de systemen van Gods algemeene en bijzondere openbaring, natuur,
historie, H. Schrift en leidt tot de rechte Godsliefde.
De karakterklassificatie behoort dus tot de sociale Paedagogiek. Ze vat
de menschheid op als een organisme en onderzoekt of er behalve de
bekende systemen, zooals rassen, talen, families nog een ander bestaat, het
psychologische en of dit het beste is.
De indeeling naar stand of geld heeft de school heel wat kwaad gedaan.
De onderwijzer door Paedagogen beschreven als herder of hovenier, werd
tot de notabelen des dorps gerekend en voedde de kinderen van dezen
in hun stand op. Op aanleg of gave tot eenig werk werd weinig gelet.
In de nieuwere Paedagogiek behoort de onderwijzer tot het milieu,
waarbij een kind zich heeft aan te passen. Staat hij voor ieen klas, die
arbeiderskinderen meerendeels bevat, zoo moet hij als oudere broeder zich
met hen één gevoelen. Is de klas gemengd uit middenstands- en fabrieksarbeiderskinderen, zoo moet hij een dubbel aanpassingsvermogen oefenen,
en gelijk Paulus, den Joden een Jood en den Grieken een Griek zijn.
Deze school brengt echter eene nieuwe groepeering mee. Nu niet naar
afkomst of taak, maar naar het geestelijk kapitaal dat elk kind meebrengt
en op school verwerkt. Dit geestelijk bezit enkel als verstandelijken aanleg
op te vatten zou zijn ieen herstel van het verouderde intellectualisme. Er
is onder de kinderen ook verschil in gevoelen, begeeren en willen. De
nieuwe of organische Paedagogiek steunt idus op de speciale Psychologie.
Het is de groote verdienste van Prof. G. Heymans, dat hij de Speciale Psychologie in ons land aan de orde heeft gesteld. Terwijl de Algemeene Psychologie let op het gelijke in alle menschen, spoort de Speciale Psychologie
de verschillen op tusschen zekere typen van menschen, met het doel om
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de correlaties van verschillende 'eigenschappen te ontdekken. Van deze
Psychologie moet de karakterklassificatie gebruik maken om de typen
van menschen, indien ze bestaan, op te zoeken en om de wijze van samenwerking tusschen deze te ontdekken.
Men spanne echter zijne verwachtingen in dezen niet te hoog. Chr.
Sigwart heeft zijn Logik reeds aangetoond, dat we ons bij de klassificatie van psych. begrippen in een cirkel bewegen. De onderzoeker stelt
eerst hypothetisch met ontoereikende middelen een mogelijke klassificatie
op, daarna gaat hij over tot inducties uit de causale wetten, en met het
resultaat daarvan verbetert hij zijn indeeling-op-proef. Nu hebben psych.
elementen dit eigenaardige, dat hun tezamenzijn in het bewustzijn nieuwe
feiten verwekt, die de eerste elementen in zich opnemen. Voorts onderscheiden zij zich als in den tijd optredende feiten en disposities. Ten slotte
hangen alle elementen samen door de betrekking op een subject, als
wiens werkzaamheden of toestanden ze verschijnen.
De hoofdzaak bij het onderzoek naar de klassificatie van menschen is
dus het verdeelingsprincipe, dat hypothetisch opgesteld wordt. Tot dusver
heeft het onderzoek zich meest beperkt tot kinderen én tot de rijpere
jeugd, omdat de objectieve methode van het onderzoek bij dezen minder
afhankelijk is van introspectie. Ook heeft men zich tot hiertoe meest
beperkt tot ide bewuste functies van het kind, terwijl eerst in den jongsten
tijd door de onderzoekingen van Freud en Jung ook de onderbewuste
functies tot uitgangspunt van de verdeeling zijn gemaakt. Nog een andere
moeilijkheid levert het feit op, dat de meeste onderzoekers twee of drie
verdeelingsprincipes tegelijk hebben aangewend, zoodat men eene samengestelde klassificatie krijgt. Ook bestaat het gevaar, 'dat men bij de uitersten blijft staan in zijn begeerte om nieuwe typen te ontdekken.
Deze studie heeft ten doel om het systeem te vinden, waarin de verschillende typen georganiseerd zijn. Ze maakt daarbij gebruik van de
H. Schrift als de voornaamste kenbron van het karakter, doch eveneens
van de Speciale Psychologie.
,

,

,

1. Het verdeelingsprincipe.
De oude ternperamentsleer ging uit van de reacties van het bewustzijn
op het bloed. Na Em. Kant ging men uit van de gewaarwordingen. De
reacties werden evenals het nerveus systeem des menschen onderscheiden in sensorische en motorische, die van ontvangst en uitgaaf, zooals
A. Fouillée ze noemt. Doch naast het empirisch karakter, dat gebonden
is aan een erfelijke constitutie en temperament, nam men met Em. Kant
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aan het intelligibel karakter. Dit karakter is het zelf, in zooverre als het
reageert op zijn natuur door het intellect en tden wil, en dat vrij is om
een reeks van oorzaken en gevolgen te verwekken. Het uitgangspunt van
deze verdeeling 'der karakters in aangeborene en verkregene is dus het
dualisme van verschijning en werkelijkheid.
De Ethologen na Kant hebben zich meest bezig gehouden met het empirisch karakter. Daarbij hebben zij meest A. Schopenhauer gevolgd, die
het intelligibel karakter ziet in den wil. De wil nu verschilt volgens hem
slechts gradueel van het instinkt, want ieen uitwendige oorzaak van beweging van den wil heet motief, een inwendige oorzaak instinct. (Die Welt
etc. I, 20 en II, 27).
Ribot, Bain, Malapert en Levy beschouwen de kinderziel als een
systeem van krachten, die volgens zekere wetten samenwerken. J. Stuart
Mill noemt die wet associatie. A. F. Shand gaat uit van de organisatie,
doch anderen spreken van een systeem van krachten, die evenals de physische causaal verbonden zijn.
Het resultaat van deze genetische methode der klassificatie is geweest,
dat men allerlei' groepeeringen opstelde en deze aan de werkelijkheid
toetste. Van deze groepen is er echter maar één enkele, die deze methode
heeft overleefd, n.l. die der apathici, het eerst ontdekt 'door Ribot.
In 't algemeen kenmerken de apathische karakter zich door een abnormale depressie van de sensorische zenuwen. Niets is in staat hun aandoeningen op te wekken, ook missen zij allen gloed in hun spreken. De
zuiver apathici verschillen weinig van idioten. 'Onder dwang doen zij
middelmatig werk, niets doen zij met lust en zij leven bijna uitsluitend
volgens hun instincten. Het eenige waarop zij stipt zijn is hun eten, hun
luie stoel, hun pantoffels ien hun bed, zegt Malapert. Aan de belangen van
anderen denken zij nooit. Verstandelijk staan zij te laag om een gesprek
aan den gang te houden. Hun activiteit beperkt zich tot sleurwerk, hun
wil tot het slaafsch volgen van de gewoonte.
De intelligente apathicus onderscheidt zich door berekening. Het denken
is bij hem niet origineel, niet productief maar assimileerend ,en reproductief. Hij is even traag als de zuiver apathicus, even onverschillig voor
zijne omgeving, dezelfde sleurmensch, doch hij is uitgeslapen als het er
op aankomt om zijn eigen belang te bevorderen. Hij is geneigd alle menschen en alle zaken als factoren in een rekensom te beschouwen. Wordt
hij in een bestuur gekozen, zoo is hij de algemeene adjunct, die 't best het
loopwerk verricht volgens zekere routine. De actieve apathicds verschilt
niet veel van den flegmaticus. Hij is langzaam, kalm, sleurmensch, geneigd
tot militaire punctualiteit, maar koelbloedig en volhardend als het zaken
,
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betreft, .die zijn eer of zijn ambtelijke waardigheid raken. M. Ribot ziet
dit type in Filips II van Spanje, Lodewijk XI van Frankrijk, Franklin e.a.
Vergelijkt men deze beschrijving van de apathici door Ribot e.a. met
de jongste studies over dit onderwerp b.v. die van Bernhard Hellwig , Die
vier Temperamente bei Kindern", zoo openbaart zich weinig verschil.
Hellwig spreekt van den flegmaticus, omdat hij maar vier typen heeft naar
Galenus 201. Hij beschrijft dit type als niet spoedig bewogen, rustig,
langzaam, traag in denken en doen, wanordelijk, nalatig en daarbij vreedzaam, verdraagzaam, koud, nuchter, niet geneigd tot verzet, noch tot tegenspraak, noch trotschheid, noch eerzucht.
De enquête-methode van Prof. G. Heymans heeft deze eigenschappen
bevestigd. De apathicus behoort tot de niet-emotioneelen, niet-actieven,
en is secundair-attentief. Hij is lui, laat de verwijten en berispingen op
school van zich afglijden, berust in de toerekening van fouten, is kalm
bij 'examens, achterlijk, slordig, fatterig, matig bij genietingen. Hij verschilt van den flegmaticus door zijn niet-activiteit, want gene is wel
actief.
Hellwig geeft den onderwijzer den raad om het apathische kind bij
kleine stukjes zijn werk te laten doen, altijd onder controle en aanmoediging van den onderwijzer. Is hij echter lui, zoo helpen noch lof noch
blaam en moet hij met den stok tot gehoorzaamheid gebracht worden.
Dr. T. J. Hugo keurt lichamelijke straf af als iets vernederends voor het
kind en raadt aan om den apathicus met liefde, geduld en rechtvaardigheid te leiden, totdat hij door telkens te probeeren zijn eigen bekwaamheid uitvindt en ontwikkelt.
Er is een tijd geweest, dat zuiver-apathici met idioten op één lijn gesteld
werden. Thans wordt het achterlijke kind als patiënt beschouwd en apart
onderwezen.
Ook heeft men vroeger de intellectueel- of actief-apathici vaak als luie
vlegels met hardheid behandeld. Doch dank zij den arbeid van de karakterklassificatie begint het bestaan van zulke pathologische gevallen tot het
publiek door te dringen, zoodat zij apart gezet worden.
Ziehier een voorbeeld ten bewijze, dat de oude indeeling naar het bloed
of het nerveus systeem wel goede vruchten heeft afgeworpen. Doch thans
is ze niet meer bruikbaar. Het portret ons door Ethologen geteekend van
den Sanguinicus b.v. is dat van een uiterste dat zeldzaam voorkomt.
De beschrijving van het Sanguinische kind bij Dorner (Christian Ethics)
is aldus : opgewekt, vroolijk, bewegelijk, levendig, oppervlakkig enz. Zulk
een kind wordt gemakkelijk opgewekt door indrukken van buiten en het
antwoordt daarop met gereede besluiten en daden. Dit temperament is
,
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een kostelijke gave. De sanguinicus staat spoedig op van de slagen door
tegenspoed hem toegebracht. Hij verwelkomt elk genot zooals het komt,
en bekommert zich niet om den dag van morgen. (deel II cap. 3).
Zulke mooie typen levert de werkelijkheid niet op. Ieder mensch gevoelt
vrees en toorn, doorleeft de spanning en ontspanning van het begeeren, en
heeft te kiezen tusschen liefde en haat tegenover andere personen. Daardoor is hij niet altijd opgewekt.
Bij de nieuwere indeeling van Prof. G. Heymans, gevoelen we aanstonds, dat we den voet zetten op den vasten bodem 'der Psychologie.
Immers zijn de emotie, de activiteit en de attentie drie verschijnselen, die
door analyse van het kinderbewustzijn ontdekt zijn. Ook is het zeker, dat
er verschillen zijn in de uitoefening van deze functies bij ieder individu,
Welk bezwaar kan er dus tegen zijn om naar deze drie principes de
karakters te verdeelen? Te meer wanneer zulks geschiedt naar de gegevens van de herediteits- en school-enquête.
De vraag moet echter gesteld worden of Heymans drie verdeelingsprincipes heeft, dan of hij maar één gebruikt. Hij geeft zelf aanleiding tot
deze vraag, door hetgeen gesteld wordt in zijn „Einfiihrung in die Ethik".
Daarin toch stelt hij het handelen voor als een som : y X z = x.
Y is hier het karakter, de som der neigingen van een individu. Z is het
geheel der motieven of doelsvoorstellingen opgewekt door waarnemingen.
Uit de toelichting die hij geeft van 'de term „motief" blijkt echter, dat de
som aldus staat x = y n. Immers hij noemt een motief een samengestelde
impuls. Hij zegt : De herhaling van de impuls wekt 'de voorstelling van het
gevolg der beweging." (p. 39 enz.). Neigingen zijn 'ook eene soort van
impulsen of 'elementaire wilsacten, die evenals cohaesie of zwaartekracht
met elkaar in causaal verband staan. De impuls is dus de grondoorzaak
van het handelen bij een individu.
Uit deze opvatting blijkt, dat de karakterverdeeling heeft te doen met
drieërlei impuls, n.l. de emotioneele, de actieve en 'de attentieve impuls.
Deze wilsacten werken evenals de voedingsimpuls, de beschermingsimpuls, de geslachtsimpuls naar een causaal verband samen. En uit hun
verschillend reageeren op de motieven moet het uiteenloopend handelen
van individuën verklaard worden.
Het sterkste bewijs, dat Heymans het karakter tot impulsen herleidt is
zijn gebruikmaking van den term „emotioneel". Uit de vragenlijst van, de
herediteits-enquête blijkt, dat hij daaronder verstaat • aantrekkelijkheid,
heftigheid, prikkelbaarheid, vitachtigheid, achterdocht, goedgeloovigheid,
verdraagzaamheid, vroolijkheid of zwaarmoedigheid, bezorgdheid of lucht-
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hartigheid, alle met hun variaties. (Beitrge zur Spec. Psych. von G. Heymans und E. Wiersma p.26).
Nu leert de Algemeène Psychologie, dat de emoties georganiseerd zijn
in 't bewustzijn, in 't lichaam en in de handeling. Heymans vat emotionaliteit op als impuls 'en beperkt zich tot de expressie of uitdrukking van de
emotie in de handeling. Immers onverdraagzaamheid, zoodat men bij
voorkeur koopt van partij- of geloofsgenooten, is toch geen 'emotie, terwijl
de vraaglijst dit gedrag rekent tot de aandoeningen.
Hierdoor doet hij het individu onrecht aan. Er zijn primaire emoties
(vrees, toorn, blijdschap, droefheid, afkeer, nieuwsgierigheid en verwondering). Er zijn secundaire 'emoties (teedere vrees, medelijden, dankbaarheid enz.) Ook zijn er sympathetische en spanningsemoties. Een individu
kan heftig zijn in toorn en tegelijk koel in zijn blijdschap of droefheid. Hij
kan sterk primair-emotioneel zijn, doch tegelijk zwak in de teedere emoties. Hij kan al de spanning en ontspanning van den wanhoop doormaken
en toch weinig begeerten gevoelen. Het gaat niet aan om de onderscheidene kleuren van de emoties samen te brengen in enkele expressies van
't handelen. Deze methode verraadt een vooropgezet doel, n.l. om het
emotionele leven van een individu als activiteit op te vatten.
Hetzelfde bezwaar geldt tegen de opvatting van de attentie bij deze
klassificatie van karakters. De indeeling in primaire en secundaire attentie
is ontleend aan de continuiteit van het denken. De primair functioneerende
is een schip zonder ballast, dat een vasten koers mist. Maar de attentie is
veel rijker. Er is vrijwillige of onvrijwillige opmerkzaamheid, er is belangstelling of zelfinteresse, er is attractie van het nieuwe of onverschilligheid tegenover het gewone feit, er is attentie voor het ondergaan van iets
of voor het doen van iets. A. Messer 'e.a. hebben 'de primaire functie ontkend. Zij verklaren de ongeschiktheid om de aandacht te concentreeren
en adapteeren uit de fluctuatie van het receptieve en het spontane bewustzijn. Hieruit blijkt, dat het Heymans niet te doen is, om de attentie
als zoodanig, maar enkel om den impuls tot handelen, die daarvan uitgaat.
De activiteit of reactie op motieven (voorstellingen van handelingen) is
in deze klassificatie de hoofdzaak. Zij heeft dus hetzelfde indeelingsprincipe als de meeste Ethologen na Em. Kant, Fouillée, Levy, Malapert en
Hellwig e.a. De vordering die de karakterklassificatie bij Heymans maakt
bestaat m.i. hierin, dat hij door zijn methode het zedelijk gedrag van een
individu beter ontleedt dan zijn voorgangers en de motieven opspoort, die
een ieder kan verstaan. Maar overigens volgt hij dezelfde genetische
methode en laat hij door zijn voluntaristisch verdeelingsprincipe daartoe
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gedwongen veel psychologisch materiaal ongebruikt. De enquête-methode
komt later ter sprake, zien we dus om naar een ander verdeelingsprincipe.
In zijn werk „Psychologische typen" heeft Prof. Jung de beschrijvende
zielkunde toegepast op de karakterklassificatie. Hij gaat uit van de concurrentie tusschen de voornaamste functies van het individueele zieleleven, de rationeele functie van het verstand en het gevoel eenerzijds en
de irrationeele functie van de intuitie en de gewaarwording anderzijds.
Voorts komt hij tot acht typen door elk van deze vier functies extravers
en introvers te beschouwen. Ieder individu kenmerkt zich volgens hem
door :een zekere eenzijdigheid, dewijl hij één van deze acht functies gewoonlijk bij voorkeur gebruikt ien de andere onderdrukt. Dr. van der Hoop
(N. Richtingen in de zielkunde) geeft dit aanpassingsbeginsel aldus weer:
„Er zijn menschen die zich bijna geheel laten leiden door de indrukken en
impulsen, die van buiten in hen worden gewekt. Ook vindt men menschen,
die zich zooveel mogelijk afsluiten van idie invloeden der buitenwereld, en
zich daartegen verdedigen." De grenzen tusschen de typen zijn echter niet
absoluut aan te geven. Ook is de onderdrukking van andere functies niet
volkomen, want als de voornaamste functie extravers is, is er een tweede
functie nog introvers te bespeuren.
Van de introverse gevoelsmensch zegt Jung o.a. dat het uiterlijk en
gedrag van deze typen slechts zeer weinig laten zien van wat er innerlijk
in haar omgaat. Het masker waarachter zij zich verschuilen is een stille,
eenvoudige, soms wat kinderlijke of zwaarmoedige houding. Als een
emotie hen pakt worden zij eerder stil en in zichzelf gekeerd, zoodat zij
door hun omgeving verkeerd begrepen worden. Er is bij hen eene tegenstelling tusschen de motieven en de wijze van uiting. Zij zijn niet gebonden aan het oordeel van anderen over hen, zelden zijn ze erg actief. De
objectieve ervaring van de buitenwereld en het inzicht in de objectieve
waarde van de eigen intuïties en gevoelens wordt bij hen vooral verwaarloosd. Dit leidt meestal tot een conflict, waarbij zij op indirecte wijze hun
eigen standpunt tot geldigheid zoeken te brengen.
In de Biologie spreekt men van passieve en actieve adaptatie, en het
blijkt, dat Jung daaraan de onderscheiding van introverse en extraverse
typen heeft ontleend. Het milieu en het organisme vormen in zijn beschouwing twee factoren tot soortvorming. Valt daarbij de nadruk op het
milieu, zoo is de aanpassing passief, maar valt hij op het organisme, zoo is
de adaptatie actief. Ook zijn bij .die opvatting individueele verschillen van
menschen niet vaststaande grootheden, maar feiten uit aanpassing aan de
,

,
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233omgeving en uit den strijd om het bestaan te verklaren. Prof Jung brengt
dus de karakterklassificatie terug tot de variabiliteit, die men ook ,bij
planten en dieren aantreft, en die meest uit adaptatie, erfelijkheid, natuurlijke en sexueele selectie verklaard worden. Zijn uitgangspunt verschilt
dus niet wezenlijk van Hellwig en Heymans. Hij. gaat uit van zekere activiteiten, zooals impulsen, tendenties, instincten, emoties, enz. en zoekt de
wetmatige verbinding van deze te beschrijven, terwijl zijn voorgangers op
dit terrein ze genetisch trachtten op te sporen.
Tegen deze methode van onderzoek nu werd vroeger reeds door mij
opgemerkt, dat er in ieder rnensch na aftrek van al het geërfde en gedetermineerde toch altijd iets origineels en .onherleidbaars overblijft. Wanneer
de stroom van het bepaald worden afbreekt, en het individu zichzelf vindt
en leert kennen, ontdekt hij een persoonlijkheid, die een imperium vormt
in imperio. Tot die waardigheid zou het zelf niet kunnen opklimmen .als
het niet met de geboorte gegeven was.
Een klassificatie nu moet uitgaan van hetgeen ons bekend is het meest
wezenlijke bestanddeel van een ding te zijn. Dan toch is ze natuurlijk,
terwijl de verdeeling naar de modificaties van een enkel kenmerk kunstmatig is. In dezen toch geldt de regel door Cuvier opgesteld : „un arrangement, dans lequel les êtres du même genre seraient. plus voisins entre
eux que de ceux de tous les autres genres., les genres du même .ordre plus
que de ceux de tous les autres ordres, et ainsi de suite. (Règne animal,
introdu,ction).
Aan dezen regel nu voldoet de indeeling van Prof. Jung niet, want ze
maakt het rationeele en het irrationeele leven, het introverse en het extraverse leven niet tot buren, maar tot onverzoenlijke tegenstellingen in het
karakter van een individu.
,

,

Nog een ander verdeelingsprincipe wordt ons aangeboden door de Psychotechnici, die zich toeleggen op het bepalen van de beroepskeuze. Eenerzijds tracht men op te stellen „beroepscatalogen", die voor elk beroep de
noodige eigenschappen en vaardigheden vermelden. Anderzijds tracht men
te komen tot volledig ingevulde „persoonslijsten" van jeugdige individuën.
Het ideaal van de voortrekkers op dit gebied, o.a. Miinsterberg, Lippmann, Binet en hier te lande J. v. Ginneken, Dr. F. Roels en Drs. J. v. d.
Spek is, dat een deskundige, die beide lijsten voor zich heeft in korten
tijd zal kunnen bepalen voor welke soort van arbeid iemand iden meesten
aanleg heeft. Uiteraard hebben de beroepslijsten voor de sociale karakterkunde niet zooveel beteekenis als de persoonslijsten. Van deze zijn er,
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die berusten op enquête, andere op proeven of intuïtie. Ook verschillen
de lijsten naar dat ze bestemd zijn om ingevuld te worden door arbeidsleiders, onderwijzers, artsen, ouders of 'door ide candidaten zelf.
Prof. Parsons te Boston stelde 116 vragen op voor zelf-analyse, doch
Dr. C. Piorkowski merkt terecht op, voor jongelieden, die .deze vragen
kunnen invullen is een psychologische analyse met het doel om hen raad
te geven volkomen overbodig. Voor schoolartsen werd ten onzent een lijst
van vragen opgesteld door Dr. D. Herderschee. Daarin komen voor de
rubrieken, opmerkzaamheid, geheugen, denken en doen, gevoelsleven en
schoolkennis. Bij deze indeeling is de moreele aanleg en de emotioneele
aanleg dooreen gemengd. Immers wordt onder .de rubriek gevoelsleven
gevraagd of de candidaat 'diefachtig, snoepzuchtig, slordig en gehoorzaam
is. Op het 2.e internationale congres voor Psychotechniek 1921 werd de
moreele aanleg in verband gebracht met de invoeling, d.i. het zich kunnen
verplaatsen in verschillende situaties en toestanden van personen. Gedurende drie jaren werden 1062 begaafde schoolkinderen onderzocht op den
leeftijd van 12-14 jaar. De resultaten bevestigden de praktijk des levens.
Het teeder gevoel is onmisbaar voor den opbouw van het zedelijk leven.
Nog meer is van noode het religieus gevoel, de begeerte naar het hoogste
goed. Vereenzelviging van gevoel en moreele aanleg loopt echter uit op een
herhaling van de aktiviteitstheorie.
Op datzelfde congres werd bok gewezen op de intensiteit der affecten,
waardoor macroémotieve en mikroémotieve typen kunnen worden onderscheiden. Voorts op de emotieve toon, 'die gedeprimeerde (melancholische)
en geëxalteerde (maniakalische) typen geeft te onderscheiden. Ook nog
op de emotieve reactie-tijd, die tachiémotieve en bradiémotieve doet onderscheiden. Dit is ook het voordeel van de persoonslijst van Drs. Roels en
Van der Spek, dat de gevoels- en wils-elementen in ruime mate zijn opgenomen. Men oordeele zelf. Vraag 67 luidt : Een sterk ontwikkeld, zwak
ontwikkeld gevoelsleven, een warme, koude natuur? vr. 68 informeert naar
de prikkelbaarheid, vr. 69 naar de standvastigheid, vr. 70 naar den toon,
vr. 71 naar den duur en vr. 72 naar de kracht van de gevoelens.
De indeeling in typen volgens deze methode berust op de aanwezigheid en werking van alle zielsfuncties, zooals zintuigelijke gewaarwording,
opmerkzaamheid, fantasie, geheugen enz. Door den proefpersoon voor elk
van deze een cijfer te geven komt men tot een schifting van de individuen
in geestelijk armen, middenstanders en rijken. Gesteld de maatschappij
werd geschift naar dezen maatstaf, zoo zou zulks kunnen leiden tot een
nieuwe klassenstrijd. De minderbedeelden met geestesgaven zouden zich
,
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kunnen organiseeren tegen de enkele talentvollen, die de beste baantjes
voor hun neus wegpikten. Alleen er zou geen verdeeling van den buit van
dit geestelijk kapitalisme kunnen plaats vinden, als de zwakkeren den
strijd wonnen. Hierin ligt dan ook de schaduwzijde van deze indeeling,
dat ze physische en psychische kracht den voorrang toekent boven het
moreel-religieus gehalte. De geschiedenis leert, dat het zwakke Gods sterker
is dan het sterke der menschen, en dat het geloof de wereld overwint.
De lichtzijde van deze indeeling is, dat zij hen, ,die van wege hun geestelijke zwakheid niet kunnen imeedingen op de markt des levens naar een
vooraanstaande plaats van te voren uitsluit van de competitie. Bij onze
tegenwoordige inrichting van de maatschappij lijden zulke typen schipbreuk, zoodat zenuwlijden daarvan het gevolg is. Zijn de individuen en de
ouders van deze te voren gewaarschuwd, zoo zal men voor zulke misdeelden liever een bescheiden werkkring zoeken. Ook zal de gemeenschap
zich door deze sorteering van de menschheid verplicht gevoelen werkplaatsen te openen waar zulke zwakken onder goede leiding een eerlijk
stuk brood kunnen verdienen.
Tot dusver was onze Rundschau door de ethologische theoriën tevens
een critische beschouwing van onderscheidene verdeelingsprincipes der
karaktertypen. Dit neemt niet weg, dat zich daarbij een rijk materiaal
voordeed, dat door den psycholoog, die uitgaat van een oorspronkelijk
zelf .dankbaar kan aanvaard worden. Hetgeen ontbreekt bij de genoemde
verdeelingsprincipes is de gedachte, dat het de liefde is, die de systemen
van het individu en van de 'gemeenschap verbindt.
Het opsporen van de wijze van samenwerking der activiteiten c.a. is
een veel belangrijker zaak, dan het opsporen en beschrijven van deze zelf.
Het genetisch onderzoek kan niet gemist worden, maar het is slechts het
eerste stadium op den weg, die leidt tot Éde verklaring en beschrijving van
het belangrijkste zielsfeit, dat een oorspronkelijk gegeven zelf bezig is
zich te organiseeren, en dat de psych. functies zich daarbij aansluiten.
Nu zijn er in het zieleleven van een volgroeid individu drie trappen,
het emotioneele (hart), het rationeele (ziel) en het persoonlijke leven (zelfregeering). Het hartskarakter is overwegend bij kinderen, en bij zulke
volwassenen, bij wie het intellect niet den doorslag geeft. Zij zijn beperkt
tot de sfeer van de impulsen, tendenties, instincten en emoties, en hun
voorstellingen zijn meest onderbewust. Maar toch bereiken dezulken
eenige vastigheid in hun emoties, die tot modi zijn geworden (Eng. moods).
Daartoe behooren de primaire emoties : vrees, toorn, blijdschap en droefheid. Deze worden ook belangeloos, want het oudere kind geevoelt ze als
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een jonger kind in gevaar of onrechtvaardige behandeling of in verrukking of teleurstelling verkeert. Ook worden deze primaire emoties religieus, want in het gebedsleven van een kind komt zijn liefde uit voor zijn
Vader in de hemelen en alle liefde is samengesteld uit de primaire emoties,
vrees, toorn, blijdschap en droefheid.
Deze opvatting gaat uit van het beginsel, dat alle normale kinderen
emotioneel zijn. Bovendien dat de emotioneele natuur niet kwantitatief
maar kwalitatief onderscheiden wordt, omdat zich in het emotioneele leven
een oorspronkelijk zelf openbaart.
Volgens de classificatie van Prof. G. Heymans zijn er vier emotioneele
typen en vier niet-emotioneele. Van deze laatste vier zijn twee typen abnormaal 'n.l. het apatische en het amorfe type. Beiden hebben geen emotie,
noch activiteit; het apathische type bezit wel sec. functies, die het amorfe
type niet bezit.
Het 'verschil van deze opvatting met die van Prof. Heymans loopt dus
in hoofdzaak over het flegmatische (akt, sec, nt-emot.) en het sanguinische (akt, nt- sec, ,ntemot.) type. Deze beide karaktertypen zijn
normaal en toch niet-emotioneel. Beschouwen we de correlatie van eigenschappen, zoo blijkt, dat beide niet-emotioneele ttypen aktief zijn. De activiteit oefent volgens dezen standaard dus invloed uit op de afwezigheid van
emotioneele 'eigenschappen. Het verschil van beide typen raakt alleen de
secundaire functie. Het ééne type bezit die' wel, het andere niet, en toch
zijn beide niet-emotioneel. Nu verklaart Prof. Heymans: „Es sieht also
danach aus, als ob die Primkfunction mit Emotionalidt und Mangel an
Aktivitt, die Sekundkfunktion mit Aktivit2 und Mangel an Emotionalitiit in Korrelatioin stiinde". (Zeitschr. fr Psych. Bd L I p. 7). Deze tegenspraak werpt eenig licht op het vroeger betoogde, dat de activiteit bij Prof.
Heymans het een en het al is bij de karakterindeeling. Hij heeft niet zoozeer het oog op de emoties zelf, als wel op de expressies daarvan in 't
gedrag. Een correlatie tusschen primaire functie en emotionaliteit heeft
Dr. Hugo door zijn onderzoek niet kunnen ontdekken. Zoowel bij ide actieve
als bij de niet-actieve groepen zijn onder de primair-functioneerende typen
meer niet-emotioneele dan emotioneele aanwezig. In één adem moet daarbij gevoegd worden, dat ook de secundaire typen meer niet-emotion► ele
dan emotioneele eigenschappen bevatten. (Karakterti'epes van kinders
pag. 14).
De twee normale niet-emotioneele typen in b.g.n. classificatie zijn beide
actief. Kan de afwezigheid van emotionaliteit ook daar vandaan komen,
dat bij deze typen door groote activiteit de emotioneele expressies niet
in 't oog vallen? Door de werkzaamheden waaraan het kind zich over-

237
geeft wordt het bewustzijn zoodanig in beslag genomen, dat niemand erg
heeft in zijn .emotioneele expressies. Toch zijn deze er bij actieve kinderen. Sterk-actieve kinderen openbare hun vrees door een kortstondige onmacht. Maar deze wordt niet opgemerkt, want de gewone expressies van
vrees zijn verberging, vlucht, schreeuwen en deze heeft het actieve kind
niet. Evenzoo staat het met de expressie van toorn. Het actieve kind heeft
het te druk om zich over te geven aan vernielen en vervolgen, maar het
laat zich onder 't werk wel eens een leelijk woord ontvallen. Zoo zijn er
ook bijna onopgemerkte expressies van blijdschap en droefheid, b.v. het
versnellen van den adem, het trekken met den mond, stilheid, 'die in het
actieve kind voorkomen. De flegmaticus is emotioneel blijkens zijn verstoordheid als iemand zijn orde, kalmte of vaste levenswijze komt verstoren. De sanguinicus is emotioneel blijkens zijn droefheid als hij geremd
wordt in zijn optimisme. Het gaat dus niet aan om bij normale kinderen
de ,emotionaliteit uit te schakelen of tot een minimum te beperken. Onze
kennis van de emoties is bij • alle kindertypen de hoofdzaak, omdat de
opmerkzaamheid en de activiteit nog impulsief en daardoor onberekenbaar
zijn. In de H. Schrift gaat zelfs bij volwassenen aan het actieve leven van
de ziel het passieve leven van het hart vooraf gelijk blijkt uit het gebod
der liefde met hart en ziel. (vgl. mijn : „Het gevoel in ide H. Schrift"
p. 96). Bij jeugdigen is dit nog veel meer het geval. Daarom moet de
karakterindeeling uitgaan van de emoties.
De indeeling van de emotioneele typen is volgens Prof. Heymans deze:
gepassioneerden (akt. sec. em.) ; cholerischen (akt nt sec. em.) ; sentimenteelen (nt-akt. sec. em.) ; en nerveusen (nt-akt. nt-sec. em). Deze vier zijn
eigenlijk twee typen, want gepassioneerden en cholerischen teenerzijds en
sentimenteelen en nerveusen anderzijds verschillen alleen in de aan- of
afwezigheid van de Sec. functie. Deze wordt grootendeels beheerscht
door de emotie. Prof. Heymans zegt zelf daarvan : „dat bij vrouwen door
hare grootere emotionaliteit sommige voorstellingen meer, andere minder
gelegenheid hebben haar secundaire functie uit te oefenen." (Psych. der
vrouwen, 1911, p. 65). Feitelijk is dit geen indeeling. Zoeken we dus een
nieuwe.
Een nieuwe indeeling waarbij de liefde als hoofdkenmerk van het karakter wordt erkend, kan niet op een genetischen grondslag rusten. Evenals
die van Prof. Jung moet ze de beschrijvende methode volgen en dus aangeven waarop bij zekere typen .de meeste nadruk valt in de liefde, die
van het oorspronkelijk zelf uitgaat.
Het verdeelingsprincipe nu is met dit uitgangspunt gegeven, want de
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liefde van het zelf is evenals alle liefde samengesteld uit ide vier primaire
emoties. Deze zijn vrees, toorn, blijdschap en droefheid, want wel komen
walging, nieuwsgierigheid en verwondering primair voor, maar deze drie
emoties doorloopen niet de ontwikkeling van de vier eerstgenoemde. Deze
toch veranderen van inhoud als ze met het egoïstische, het altruistisch of het
religieus instinct verbonden worden, ook worden deze vier emoties sympathetisch of spannend of ze gaan over in sentimenten. (Vgl. mijn „Het
gevoel in de H. Schrift).
Deze indeeling leidt dus tot het aannemen van vier grondtypen, die
door hun verbinding met de voornaamste instincten tot twaalf typen uitdijen. Het verschil in secundaire functie leidt niet tot het aannemen van
nieuwe typen. Immers zijn de emoties van vrees en toorn van dien aard,
dat ze de attentie belemmeren, terwijl die van blijdschap en droefheid de
attentie bevorderen. De timide en prikkelbare typen zijn dus primair
functioneerend, de geëxalteerde en de gedeprimeerde typen secundair.
Ook leidt het verschil in activiteit niet tot de aanvaarding van typen
boven de twaalf genoemde. De activiteit toch bestaat in een verhoogde
werking van de impulsen en neigingen tot beweging. Deze nu worden alle
georganiseerd in die emoties, want ze kunnen leiden tot hoogere bedrijvigheid zoowel als tot onmacht.
Ten slotte komt de vraag aan de orde of deze kindertypen in de werkelijkheid voorkomen, en of ze niet te zeer, evenals de oude temperamentstypen, een uiterste vertegenwoordigen. Deze vraag nu is bij geen enkele
indeeling gemakkelijker te beantwoorden dan bij deze. Elk kind doorleeft
op zijn tijd de vier primaire emoties, vrees, toorn, blijdschap en droefheid. Ook heeft ieder kind aanleg om deze emoties om te zetten in modi,
zoodat het niet moeilijk is te ontdekken op welke van die bij een bepaald
individu de nadruk valt.
Het timide type met egoïstische liefde ides harten is het verlegene kind,
zooals het door Prof. Amerent is afgebeeld in zijn werk „Die Kinderseele".
Is de liefde meer altruistisch zoo verschijnt het type van 'den stillen weldoener, waarvan tal van kinderboeken verhalen. Is zijn liefde meer religieus getint, zoo ontstaat het type van het 'eerbiedige kind, dat in christelijke huisgezinnen welbekend is.
Het prikkelbare (impulsieve) type met egoïstische liefde des harten is
het driftige, lastige kind, dat zijn leermeesters menig lastig uur bezorgt.
Is daarentegen de liefde altruistisch, zoo ontstaat het beschermende type.
Wie kent niet den schooljongen die het voor een zwakken kameraad opneemt, ja zelfs met anderen voor hem vecht. Is de liefde meer religieus
'
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getint, zoo ontstaat het type van deh kleinen getuige, die een ander kind
een klap geeft omdat hij vloekt.
Het opgeruimde (geëxalteerde) kind met egoïstische liefde is het speelsche kind, dat van geen ophouden weet en telkens ongehoorzaam is. Het
geëxalteerde kind met al truistische liefde is de kleine knutselaar, die
gaarne allerlei dingen voor anderen maakt, en die gaarne daarvoor beloond wordt met een goedkeurenden glimlach. Het religieus-geëxalteerde
kind breekt zijn gebeden gewoonlijk kort af, glundert van genot onder een
mooie bijbelles of een schoon christelijk lied, dat gezongen wordt.
Het droefgeestige (gedeprimeerde) kind met egoïstische liefde is de
kleine piekeraar, die van mening is, dat alles hem of haar tegenloopt, en
dat niemand wil helpen. Het altruistisch-gedeprimeerde kind draagt
reeds van kindsbeen de heele wereld op zijn rug, tobt over allerlei ellenden
Dit zijn omgeving en weigert mee te doen aan kinderpret. Het religieusdroefgeestige kind heeft gewoonlijk langen tijd noodig om te bidden, is
teer van conscientie en denkt heel spoedig, dat het •onvergeeflijk kwaad
heeft gedaan.
Met een korte schets van deze kindertypen kan hier volstaan worden,
omdat ze terugkomen bij de behandeling van de rijpere jeugd. Immers
neemt het zielskarakter het hartskarakter in zich op, evenals een lager
systeem (b.v. de bloedsomloop) deel uitmaakt van 'een hooger (b.v. de
hcrsenarbeid) op physiologisch terrein.
Alleen moet nog de vraag beantwoord worden of de emotioneele indeeling van de kinderkarakters de activistische indeeling uitsluit.
Bij deze laatste spelen de motieven of indrukken op het bewustzijn de
hoofdrol. J. Klootsema geeft de volgende definities van de drie grondfuncties van het bewustzijn. „Actief is hij, die ook bij weinig geëmotioneerde motieven tot handelen overgaat. Geëmotioneerd is hij, die, bij
geringe aanleiding, tot verandering van den gemoedstoestand komt. Secundair is hij bij wien ook weinig diepgaande indrukken in het bewustzijn
nawerken. (Psych. v. d. karakter). Bij de emotioneele indeeling speelt een
zeker zelf, dat zich zoekt te uiten, de hoofdrol. Bij de activistische methode
is het kinderbewustzijn 'een mechanisme, dat de golfslag der impressies
ondergaat, daarop reageert en zich gedraagt naar wetten, adie niet veel
verschillen van de physiologische. Bij de emotioneele methode van indeeling is het kinderbewustzijn een eigen zijnde, dat de impressies verwerkt
tot onderbewuste voorstellingen, die kenbaar zijn aan hun gevoelstoon en
expressies. Bij de activistische indeeling is het eerste systeem, Idat we in
't kinderbewustzijn ontdekken dat der neigingen, waarop de motieven tot
handelen inwerken. Bij de emotioneele methode is het eerste systeem dat
'
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.der aandoeningen of emoties met hup veelkleurige expressies, omdat het
bewustzijn nog te zwak is om op motieven te handelen.
Deze opvatting doet aan de verdienste van de schoolenquête niet te
kort; alleen waar deze de kinderen te veel als volwassenen beschouwt,
wil ze die aangevuld zien 'door een enquête met vragen, die passen bij een
lager niveau van het kinderbewustzijn. Ook sluit deze methode zich aan
bij de erfelijkheidsenquéte, met dit verschil, dat ze de band van het kind
aan de ouders niet mechanisch maar organisch verklaart. Bovenal past
deze methode bij de opvoeding. Het kind heeft, zooals Jan Ligthart zegt,
recht om naar eigen aanleg beoordeeld en behandeld te worden. Of om
met Prof. W. Rein te spreken : , de arbeid van het onderricht vloeit samen
met de taak der karaktervorming". Bij de beschouwing die hier wordt
voorgedragen, heeft .elk ouder en elk onderwijzer de taak van een kunstenaar te vervullen, terwijl onder hun leiding het kinderhart uitgroeit tot
het schoonste kunstwerk.
Het lichaam van een kind valt onder de kategorie der causaliteit. De
ziel onder de biologische kategorieën. Maar de eenheid.van ziel en lichaam,
hier aangeduid met den naam van oorspronkelijk zelf, heeft haar eigen
kategorie, waardoor ze moet gedacht worden.
Daarom hebben de karakters van kinderen, d. z. de vaste lijnen van hun
zelfregeering, voor zoover die zich openbaart, een eigen verdeelingsprincipe,
de liefde. Door de liefde onderscheidt het menschelijk individu zich van
alle andere levende wezens. De liefde nu is samengesteld. Daardoor is ons
de onderverdeeling van de karakters naar de natuur van het kind mede
gegeven.
,
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EEN. WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
(111).
De vrienden van het gewijzigd-Unie-rapport konden tevreden zijn. Dit
rapport toch zou door het voorstel-Heemskerk veelszins verwezenlijkt
worden. 1 ) Immers het bracht, evenals in tilt rapport wordt gevraagd,
financieele gelijkstelling van alle vrije scholen en alle Overheidsscholen; het
had evenals het G. U. R. de voorkeur voor de vrije school en het aanvullend
karakter der openbare geproclameerd en eindelijk, de volledige verwerkelijking van het rapport wat de grondwet betreft mogelijk gemaakt. 2 )
Minister Heemskerk, aldus oordeelde Dr. Kuyper in „De Standaard", had
de openbare school ten doode opgeschreven.
Geen wonder, .dat de voorstanders van de openbare school met den
bijbel niet accoord gaan met het voorstel-Heemskerk. 3 )
Geen der partijen kreeg echter „zijn zin".
Heemskerk had „een mijn onder de Ned. Herv. Kerk" gelegd. 4 ) De politiek bemoeide zich er mee, het ministerie moest aftreden en het voorstelHeemskerk verdween van de tafel.
Het zittingsjaar 1913/14 bracht alzoo geen beëindiging van den schoolstrijd. Verdeeldheid onder de broederen was er mede oorzaak van. Ds. van
Noort had ook toen kunnen zeggen, gelijk hij sprak op 14 April 1914: „Ik
herinner mij den tijd, dat er tot God gebeden werd in de kringen van
Christelijk onderwijs, gebeden tot God: Geef ons toch uitkomst! Die
mannen, die vrouwen zijn den strijd begonnen en zij hebben het werk
voortgezet onder rijken zegen van God. Maar zij hebben ook telkens aanvaard, wat hun geboden werd. Zij hebben niet geëischt, maar aanvaard."
Aanvaarden wat geboden wordt en niet eischen.
Hoe spoedig zou er de gelegenheid voor zijn.
In de troonrede van September 1913 kwam eene merkwaardige paragraaf voor, n.l.: „Ik stel Mij voor, aan eene Staatscommissie het onderzoek
) Handel. van het N. Chr. Schoolcongres, pag. 202.
214.
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3) Zie b.v. Ds. G. H. Wagenaar in „Onze Eeuw", breed geciteerd door de
„Leeuwarder Courant" van 9 Juni 1913, 2e blad.
4) Zie het strooibiljet uit 1913 aan de Ned. Herv. kiezers, onderteekend door
236 predikanten.
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op te dragen in hoever eene algemeene bevredigende regeling mogelijk is
ter zake van de subsidieering van het bijzonder onderwijs en , de voorwaarden, welke daaraan verbonden moeten worden."
Bij de algemeene beschouwingen over de begrooting voor 1914 zei de
minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. Cort van der Linden, o.m.: „Wanneer door deze Regeering het onderwijsvraagstuk aan de orde wordt gesteld, waarom geschiedt dit dan? Dan geschiedt .dit, juist omdat de Regeering rekening wil houden met de wenschen, neen, mijnheer de voorzitter,
dit is te zwak, met het rechtsgevoel van de rechterzijde. De politieke
schoolstrijd is als het ware een wig, die in ons volksleven is geslagen, die
van ons volk twee volken maakt, en het is een 'overtuiging, dit niet alleen
bij rechts, maar ook bij links levendig is, dat, zoolang die wig niet uit ons
volksleven is uitgedaald, er van een krachtige ontwikkeling van ons volk,
van een losmaken van , de energie waarover ons volk moet beschikken,
geen quaestie kan zijn. En nu heeft de Regeering gemeend, dat zij een
weldaad zou kunnen doen voor het volk, inden het haar mocht gelukken
een grondslag te vinden, die een eind zou kunnen maken aan deze ongelukkige belemmering van onze volksontwikkeling."
Reeds den 3lsten December 1913 werd ide commissie, waarop de Troonrede doelde, bij K. B. ingesteld. Tot hare leden werden benoemd: Dr. D.
Bos, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Mr. W. H. de Beaufort, Th. M.
Ketelaar, K. ter Laan, Mr. Th. M. de Meester, J. van der Molen Tzn.,
Dr. W. H. Nolens, A. Roodhuyzen, Mr. P. J. Troelstra, Mr. M. Tijdeman Jz.,
Mr. R. van Veen, C. van der Voort van Zijp en Mr. A. I. M. J. baron van
Wijnbergen, allen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De opdracht, aan deze commissie verstrekt, luidde:
a. wettelijke voorschriften te ontwerpen ten aanzien van de voorziening
in de kosten van het openbaar en het bijzonder onderwijs, waardoor de
deugdelijkheid en de krachtige vooruitgang van het onderwijs der jeugd
wordt verzekerd, onder behoud van de opvoedkundige zelfstandigheid van
het bijzonder onderwijs;
b. zoo noodig eene redactie te ontwerpen van art. 192 der grondwet,
welke met deze voorschriften niet in strijd is.
Door deze opdracht is de grondslag, waarop de beoogde bevrediging
zal berusten, geworden de financieele gelijkstelling van het openbaar en
het bijzonder onderwijs met betrekking tot de Overheid. 1 )
Op den 8sten Januari 1914 werd de commissie door Minister Cort van
Tydeman.
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der Linden geïnstalleerd. Bij deze gelegenheid sprak Z. Ex. o.m.: „In
den strijd, die vele jaren onze politiek heeft beheerscht, hebt gij getracht
datgene te doen zegevieren wat gij, indien ge alleen de macht hadt, het
meest in overeenstemming met uwe denkbeelden zoudt achten. Het standpunt, dat gij thans tegenover deze vragen inneemt, is een ander. Gij staat
thans tegenover het feit, dat uwe opvattingen over en weder elkander
beperken. Het openbaar en bijzonder onderwijs doen zich aan u voor als
historisch ontwikkelde gegevens. Gij zoekt middelen om beide tot bloei te
brengen en beider vrijheid te waarborgen. Gij zult eenerzijds hebben vast
te stellen de taak, die der Overheid tegenover deze takken van ons volksonderwijs toekomt, en anderzijds de eerbiediging van ieders levensbeschouwing tot leidend beginsel hebben te maken der door u te ontwerpen
regeling.
Gelijk niet te verwonderen viel, had het Hoofdbestuur van Chr. V. 0.
met blijdschap kennis genomen van de benoeming van de Staatscommissie
voor het Onderwijs. Het verwacht iets goeds van deze commissie. En het
wil iets doen, om het werk dezer commissie ten goede te doen komen zoowel
aan het bijzonder als aan het openbaar onderwijs. Langs indirecten weg.
Het kent uitermate goed zijne vereeniging. Dr. de Visser teekent die zoo
juist, als hij zegt: „wij bergen in onzen schoot een groep, die, ik zal niet
zeggen de Christianisatie wil van het openbaar onderwijs, maar die toch
voor den Christus als den Koning ook van ons volk ruimer baan wil zien
gebroken dan gemeenlijk bij het bijzonder onderwijs alleen geschiedt,
terwijl daarnaast een andere strooming zóó bedacht op de ontwikkeling en
den bloei van het bijzonder onderwijs kan worden genoemd, dat zij wellicht
gevaar loopt de belangen van die algemeen-hooge Christelijke beginselen,
het opeischen van geheel het onderwijs voor dien Koning, nu en dan bij haar
streven voorbij te zien."
Om nu die beide groepen nog eens in de gelegenheid te stellen zich
uit te spreken omtrent hetgeen door hen wordt voorgestaan, schreef het
Hoofdbestuur eene buitengewone algemeens vergadering uit, op welke de
heer K. Brants „het pro zou leveren voor de gelijkstelling van openbaar
en bijzonder onderwijs" en Ds. H. van Eyck van Heslinga zou „uiteenzetten de bezwaren tegen de finantiëele gelijkstelling bij de wet van het
openbaar en bijzonder lager onderwijs."
De vergadering, gehouden op 14 April 1914, werd bijgewoond door afgevaardigden van de beide Vereenigingen van de Chr. 'onderwijzers en onderwijzeressen.
De pro-referent memoreerde in de eerste plaats, in herinnering bren,
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gende de Ineenschakelings-commissie, dat een commissie, welke zich bezig
houdt met de gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs,
zich zonder bezwaar kan plaatsen op het standpunt, ,,dat de religieuse
grondslag van het onderwijs uit het oogpunt van den Staat, zooveel als
mogelijk is, moet overeenstemmen met de wenschen der ouders";
besprak vervolgens het paedagogisch gedeelte van de opdracht aan de
Staatscommissie van 31 'December 1913 gesteld en betoogde, „dat de lijn
der gelijkstelling is de voortzetting van de lijn ,der subsidie". Terwijl ref erent in het debat verklaarde, niet het standpunt in te nemen van de
Bijzondere Christelijke 'en de Neutrale Openbare School. Van dat standpunt heeft de practijk van het onderwijs hem afgebracht. De finantiëele
gelijkstelling is geen gelijkstelling van beginselen. Het beteekent, dat niemand meer in zijn geweten gedwongen wordt, om iets te doen wat hij
verkeerd acht. Referent heeft zich de oplossing zóó voorgesteld : De
Openbare School is 66k school voor gelijkgezinden, en daardoor kunnen
in de groote steden een verschillend aantal scholen ingericht worden voor
kinderen en van ouders, die op paedagogisch-religieus terrein ongeveer
gelijk denken. Dat kan ook op kleinere plaatsen, waar twee scholen mogelijk zijn. In dat geval verschilt een 'dergelijke Christelijke Openbare school
heel weinig van 'de gewone Christelijke school. Dat is dáár mogelijk, waar
6f een voldoend aantal leerlingen zijn, óf waar eenvoudig de ouders ééns
geestes zijn, öf die Openbare school is een gemengde school, waar dus de
verschillende partijen tegen elkaar opwegen, waar het niet mogelijk zou
zijn één bepaalde richting voor de andere vast te stellen. Daarbij komt de
gelegenheid om Bijbelsol i onderwijs te geven, omdat het opgenomen is in
de facultatieve vakken, waar dus gelegenheid is voor de verschillende
richtingen om godsdienstonderwijs te geven of te laten geven. Dat zullen
zij nu eens toevertrouwen aan de onderwijzers, dán weer, wanneer de
onderwijzers het niet wenschen, aan de ouders, aan de kerk, aan den
predikant. Dan zal in dit systeem niemand meer in zijn gevoelens gekrenkt
worden. 1 )
Ds. van Eyck van Heslinga had bereids in het ,,Hervormd Zondagsblad"
van 7 Maart 1914 te kennen gegeven de oplossing van de schoolkwestie
te wenschen in den zin van „heel de kerk en heel het volk" en geheel in
dien geest voorgesteld art. 192 te lezen:
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering.
2. Grondslag van het openbaar onderwijs is de H. Schrift.
1)

Zie verslag van genoemde Buitengewone Verg.
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3. De inrichting van het openbaar onderwijs wordt bij de wet geregeld.
4. Overal in het Rijk wordt voldoende openbaar lager onderwijs gegeven, tenzij dit door het bijzonder onderwijs plaatselijk overbodig wordt
gemaakt.
Waaruit het blijkt dat dit geval zich voordoet, wordt nader door de
wet bepaald.
5. Het geven van onderwijs is vrij behoudens het toezicht der Overheid
en voor zoover het middelbaar of lager onderwijs betreft, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers, terwijl
verboden is alle onderwijs, dat strijdig is met de grondslagen van den
Chr. godsdienst en de belangen van den Staat — het een en ander door de
wet te regelen.
Het was dan ook te verwachten, dat hij als contra-referent optredende,
zich zou plaatsen op de basis van het aldus geredigeerde art. 192.
Wat geschiedde.
Zoo gaf hij meer dan 'eene bestrijding van de financieele gelijkstelling.
Hij noemde niet alleen de bezwaren tegen deze gelijkstelling, maar bezag
dit onderwerp in verband met het geheel en gaf in capsule-vorm uitdrukking aan wat door hem gezien wordt.
Allereerst constateerde referent, dat de hoofdpunten van verschil zijn: de
finantiëele gelijkstelling in absoluter zin .en het karakter der openbare
school.
Als zijne bezwaren tegen beide ontwikkelde hij de volgende stellingen:
1. Komt het tot de finantiëele gelijkstelling en handhaving van het
neutraal karakter der Overheidsschool, dan is uw Chr. Overheid weg,
welke gij wenscht van ons Chr. volk.
2. Eisch finantiëele gelijkstelling en de neutrale Overheidsschool en
gij helpt een groot deel van de kinderen van ons volk prijsgeven aan een
onderwijs, waaraan ontbreekt, wat gij zegt voor ieder kind het kostbaarste
en noodzakelijkste te achten.
3. Finantiëele gelijkstelling sluit in : gelijkstelling der finantiën, maar
ook der principe's.
Vervolgens stelde hij tegenover het negatieve iets positiefs in den vorm
van de stellingen :
1. Waar een Overheidsschool bestaat, zij deze een School met den
Bijbel.
2. Naast die Chr. Overheidsschool zij wettige vrijheid van onderwijs,
d.w.z. vrijheid om onderwijs te geven, voor zoover dit niet in strijd komt
met het gezag en de orde.
3. De Overheid steune het bijzonder onderwijs finantiëel in dier voege,
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dat uitgekeerd wordt overeenkomstig de eischen van het Unierapport van
1900.
4. Waar ide openbare school door het bijzonder onderwijs overbodig
wordt, trekt zij zich terug.
Welke stellingen niet geven referents ideaal, maar , een compromis voorstellen, idat het beginsel zoo min mogelijk schaadt en daarom zijne sympathie kan hebben. 1 )
Of het stenografisch verslag van deze Buitengewone Vergadering van
C. V. 0. der Bevredigings-Commissie geworden is, is ons niet bekend. En
hoe groot haar invloed is geweest op het werk der Commissie is niet
met , eene mathematische formule weer te geven. Wel is als eerste vrucht
te oonstateeren, dat na breede belichting van .eigen beginsel, beide groepen van C. V. 0. niet eigenzinnig zijn, integendeel bereid zijn elkaar te
naderen, al was op 14 April 1914 de benaderings-coëfficient nog niet
gevonden.
Trouwens, zulks te doen, was niet hare opdracht.
Keergin we daarom tot de Staatscommissie van 31 December 1913 terug.
Met zeer bekwamen spoed had zij zich van hare taak gekweten, zoodat
zij den 11 en Maart 1916 haar verslag aan Hare Majesteit de Koningin kon
doen toekomen. Aan haar verslag voegde zij toe , eene door haar ontworpen redactie van art. 192 met toelichting, benevens een tweetal ontwerpen
van wet tot regeling van het L. 0. en een ontwerp van wet tot regeling
van het bewaarschoolonderwijs, terwijl haar lid Mr. M. Tydeman er eene
Nota aan toevoegde.
De Staatscommissie nu stelt voor art. 192 aldus te lezen:
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid, ,en bovendien voor zoover het algemeen vormend zoowel lager als
middelbaar onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den onderwijzer; het een en ander door de
wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen door de wet geregeld.
4. Overal in het Rijk wordt van Overheidswege de gelegenheid gegeven tot het ontvangen van voldoend openbaar algemeen vormend lager
onderwijs.
5. De eischen van deugdelijkheid aan het geheel of ten deele uit de
1) Zie verslag van genoemde Buitengewone Verg.
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openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs betreft, van
de vrijheid van richting.
6. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de
wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maotstaf als
het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de
voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de openbare kas
worden verleend.
7. De Koning doet jaarlijks van den staat van het onderwijs aan de
Staten-Generaal verslag geven.
De toelichting der Commissie luidt
bij al. 1.: In overeenstemming met hetgeen in de Grondwetscommissie
van 1919 algemeen werd goedgevonden, wordt thans gesproken van de
aanhoudende zorg voor het onderwijs en niet uitsluitend van die voor het
openbaar onderwijs;
bij al. 3.: De wijziging in de redactie brengt d'een wijziging in de bedoeling mede. De term is in ruimen zin op te vatten. Het onderwijs moet
niet voor alle tijden en plaatsen onveranderlijk worden en versteenen,
maar zich met plaats en tijd en verschillende opvoedkundige inzichten
kunnen meebewegen, mits slechts steeds ieder ouder, die zijne kinderen
op de openbare school wenscht te brengen, er van verzekerd kan zijn, dat
de godsdienstige begrippen, in zijn gezin levende, worden geëerbiedigd;
bij al. 4.: De redactie is ruimer gesteld dan in het overeenkomstige lid
van het bestaande Grondwetsartikel. Zij biedt den waarborg, dat niemand
verstoken blijft van de gelegenheid om voor de kinderen, aan zijn zorg
toevertrouwd, het onderwijs te erlangen, dat allen in de maatschappij
noodig hebben, en waarbij ieders godsdienstige begrippen worden geëerbiedigd. In de eerste plaats zal de gelegenheid kunnen bestaan in het
van Overheidswege te geven onderwijs. Vermits er echter — ook thans —
gemeenten zijn, waar een openbare school niet bestaat, behoort er voor te
worden gewaakt, dat de enkele kinderen, welke daar openbaar onderwijs
zouden willen genieten, de gelegenheid daarvoor ontvangen. Dit kan o.a.
geschieden door samenwerking van gemeenten of het verleenen van vergoedingen ten behoeve van het bezoek eener elders gelegen school;
en bij al. 5.: Onder dit lid valt zoowel het openbaar als het bijzonder
onderwijs. De eischen, aan de deugdelijkheid te stellen, zullen uiteraard
soms gelijk, soms alleen gelijkwaardig zijn, wijl de vrijheid van richting
der bijzondere scholen moet worden in acht genomen.
De Sub-commissie, welke deze gewijzigde redactie voor art. 192 ont-
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wierp, bestond uit de heeren Bos, De Savornin Lohman, De Meester,
Nolens, Troelstra, Tydernan en Van der Voort van Zijp.
Van deze heeren maakte de heer Tydeman de minderheid uit en deed
in eene afzonderlijke nota van zijn van dat der meerderheid afwijkend
gevoelen blijken.
Naar het oordeel des heeren Tydeman schijnt het stelsel, waarin de
Staatscommissie de finantieele gelijkstelling van het bijzonder onderwijs
heeft belichaamd, niet alleen volledige bekostiging van het bijzonder onderwijs te beoogen, maar wil het tegelijkertijd de bestaans- en de ontwikkelingsvoorwaarden van bijzonder en openbaar onderwijs zooveel mogelijk gelijk maken, opdat concurrentie zal zijn uitgesloten en de aanleiding
tot den schoolstrijd zoodoende zal komen te vervallen. Doch voor hem Is
het duidelijk, hij toont zulks met de stukken aan, dat, worden ede voorstellen
van de Staatscommissie onveranderd wet, het bijzonder onderwijs in gunstiger conditie zal verkeeren en komen te staan, dan het openbaar onderwijs, zij zulks ook in strijd met de bedoeling van de Staatscommissie.
De heer Tydeman is bezorgd voor de Staatsschool.
Zijne bezwaren tegen de voorgestelde redactie van art. 192 raken de
aliena's 4, 5 en 6.
Alinea 4 stelt hij voor te lezen : „In elke gemeente des Rijks wordt van
Overheidswege voldoende openbaar lager onderwijs gegeven. Uitzonderingen hierop kunnen, naar regelen bij de wet te stellen, worden toegelaten. En ten opzichte van de beide volgende alinea's, welke bij elkander
behooren, heeft hij het bezwaar, dat de bijzondere school, die op bekostiging uit de openbare kas naar denzelfden maatstaf als de openbare aanspraak verkrijgt, niet aan dezelfde eischen van deugdelijkheid als de
openbare zal hebben te voldoen. Tegen welk bezwaar hij zich ten principale richt.
De Regeering nam de door de Staatscommissie voorgestelde redactie
van art. 192 over.

(Wordt vervolgd).

EEN JONGEN DIE ZICH RIJK GAF AAN
DEN HEERE.
Een Bjjbelles over Matth. 14 : 13-21; Mark. 6 : 30-44;
Luk. 9 : 10-17; Joh. 6 : 1-13.
We gaan een mooie geschiedenis vertellen uit het leven van den Heer.
Eenigen tijd geleden heeft Hij zijn twaalf discipelen — nu apostelen —
uitgezonden, twee en twee, en hun opdracht gegeven.
Predikt: Het koninkrijk der hemelen is nabij;
Geneest de kranken;
Reinigt de melaatschen;
Wekt de dooden op;
Werpt de duivelen uit.
En de apostelen zijn heengegaan, door al de vlekken, en verkondigden
het evangelie. En zij wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken
met olie en maakten hen gezond.
Zelf is Hij toen naar Jeruzalem, naar een feest der Joden, wellicht het
Purimfeest, gegaan en heeft daar, op een sabbatdag! in een der vijf zalen
van het badwater Bethesda, een man genezen, die acht en dertig jaren
krank gelegen had; en toen de Joden, d.w.z. hun oversten, Hem over dit
breken van den sabbat onderhielden, hebben zij, om het antwoord dat Hij
hun gaf, nog te meer gezocht, Hem te dooden, wijl Hij zich gelijkstelde
met God; — weshalve Hij, ach, nu reeds voor den tweeden keer, en dat
binnen het jaar, zich terugtrekt in Galilea.
Daar voegen de twaalven zich nu bij Hem, om verslag te doen van hun
eerste zendingswerk. Doch ook de discipelen van Johannes, die het onthoofde lichaam van htin meester — hun „bruidegom", gelijk Jezus hem
genoemd had — weggenomen en in een graf gelegd hebben, komen tot
Hem en boodschappen Hem, wat met Johannes is geschied.
Is het wonder, dat Jezus zelf behoefte gevoelt en ook de behoefte erkent
van die anderen, om zich af te zonderen in de stilte van de eenzaamheid, teneinde daar de gebeurtenissen van deze laatste dagen met elkander
te bespreken, de harten voor elkander uit te storten, een weinig uit te
rusten, en zoo weer tot zichzelf te komen?
En indien immer, ware er, in dit samentreffen, voor de scharen geen
aanleiding geweest, om zich op een eerbiedigen afstand te houden?
Doch er is, juist nu, zulk een druk geloop, zulk een komen en gaan van
menschen, dat Jezus en die met Hem zijn niet eens behoorlijk tijd hebben
om te eten.
,

,
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Vandaar de poging van Jezus om, in een gunstig oogenblik, zich aan
de opmerkzaamheid dier velen te onttrekken.
Maar
„Ziet ge dat schip?"
„En wat zou dat?" "
„Ziet ge dan niet, wie daar in is?"
„ „Is dat.... Maar dat is Jezus!"
„Juist; dat is Jezus, die van ons wegvaart."
Als een loopend vuur verspreidt het gérucht zich onder ide scharen. En
dezen zijn terstond bereid, Hem op den oever.... te volgen? neen, vooruit
te snellen. En nog éér dan Hij, bereiken zij de woeste plaats — maar die
zóó woest niet is, of er is veel gras in die plaats — welke Hij zich had
uitgezocht. En als Hij uit het schip komt, ziet Hij hen.
En dat met welke oogen? Met booze oogen, omdat zijn voornemen mislukt?
Of met een gewaarwording van : Gunnen die menschen mij nu geen
oogenblik rust? Kan ik dan niet éven alleen zijn met mijn vrienden?
Neen, met een hart, met een oog vol ontfermend mededoogen, ziet hij
hen „als schapen, die geen herder hebben." En Goede Herder, die Hij is,
vergeet Hij, om dier schapen nood, zijn eigen smart over Jeruzalem, dat
voor het oordeel der verwoesting rijp wordt.
En Hij spreekt tot hen van het koninkrijk Gods.
En Hij begint hun vele dingen te leerera.
En die genezing van noode hebben, maakt Hij gezond.
En Hij is daar zóó geheel in, dat Hij tijd en uur vergeet.
Maar de discipelen waarschuwen Hem, dat het tijd wordt de scharen
van zich te laten, opdat zij brood mogen gaan eten. Doch daar wil Hij
niets van weten. „Het is niet noodig, dat zij heengaan. Geeft gij hun te
eten." En tot Filippus zegt Hij : „Waar is hier brood te koop?" En Filippus
— had hij toen wellicht de beurs, dat hij zoo goed weet, hoeveel er in is? —
Filippus antwoordt : „Met twee honderd penningen is er geen denken aan,
al die menschen aan brood te helpen."
„Gaat dan eens zien, of er ook zijn, die brood bij zich hebben."
En als zij overal nagevraagd hebben, komt Andréas — is hij een bijzondere vriend van Filippus? Later, als de Grieken Jezus begeeren te zien,
raadplegen zij elkander ook — met een jongetje, dat vijf gerstebrooden
heeft en twee vischjes. Gróóte brooden kunnen het niet geweest zijn,
waarvan een kleine jongen er vijf bij zich droeg. Ik zie het kereltje al
glunderen, nu hij met zijn schat bij Jezus mag komen, er Hem misschien
een genoegen mee mag doen..
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„Hier is een jongetje met vijf gerstebrooden en twee vischjes."
Dat zegt die gróóte man van hèm tot den Meester ! En hopend ziet hij
Dezen aan.
„Maar daar hebben we niets aan voor zooveel menschen," vernietigt
plotseling die groote man, die discipel, de illusie van den armen knaap,
die gehoopt, die gemeend had, den Heer een waardevol geschenk te
bieden.
En Jezus? stemt Hij in met Andréas? Maar heeft Hij dan ooit de kleinen
geërge rd? Heeft Hij ooit gewild, dat zij op een afstand van Hem bleven
staan? Zal niet: „Laat de kinderkens tot Mij komen", uit zijn
mond worden gehoord? En zou Hij, die later den nardus van Maria tot iets
kostelijks heeft gemaakt voor al de eeuwen, zou Hij van de broodjes en de
vischjes van dien kleinen vent niet gaarne iets groots, iets zéér heerlijks
willen maken? Hij, de Goede Herder, die, om der schapen nood, wel eigen
smart vergat, Hij zou dit lám niet in zijn armen nemen?
Den eerst hopenden blik ; maar die verdofte op het woord van Andréas,
heeft hij opgemerkt, en niet misduid. En nu het kind den moed heeft, Hem
in de 00gen, die vriendelijke te zien, nu bloeit al zijn hoop weer op ; want
„Kom maar hier,. kereltje", zeggen die oogen, „ik wil je broodjes en je
vischjes wat graag hebben. Maar mag het wel, van Vader, en van
Moeder?"
„Mógen?" vragen hierop weer die kinderoogen. „Mogen? En U heeft mijn
zusje nog wel beter gemaakt. En dan zou U deze broodjes niet eens hebben
mogen? Neem U ze maar gerust."
,,Kom dan hier vlak bij Mij staan, en help Mij maar eens flink, als een
groote vent," zoo gaat dier oogen taal steeds voort.
Tot de discipelen spreekt Hij : „We gaan eten. Zegt, dat de menschen
ordelijk in groepjes gaan zitten en komt dan hier om de gasten te bedienen. Maar eerst bidden we."
En Jezus bidt. Zooals ook menschen bidden. Maar vertrouwelijk, als
wanneer een kind spreekt tot zijn vader en er is niets tusschen hen.
De scharen? Denken aan geen heengaan. Ze zijn stil, als schapen, die
de stem van den Herder beginnen te kennen.
En de discipelen? De discipelen gedragen zich, als 't discipelen, als
't leerlingen betaamt : naar 't woord van den Meester. Door gulle feestgangers — voor het Paaschfeest naar Jeruzalem op weg, wat 00k hun
groot getal verklaart — van korven of wat daarvoor in aanmerking komt
voorzien, staan zij gereed tot zijn dienst.
Ons ventje ziet op naar den Heer en is gelukkig, als hij Hem het eerste
broodje reiken mag. Maar hoe het in zijn oog gaat lichten, nu, onder het
-
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breken, het brood te groeien schijnt in 's Heeren milde, zegenende
handen.
Petrus, de eerste, ziet zijn korf gevuld en haast zich heen om uit te
deelen, wat de Heer hem toevertrouwt. En na hem komt Andréas, die klein
heeft geacht, wat hem nu een stroomende overvloed dunkt.
En Jezus breekt maar, en breekt maar, altijd weer, en telkens meer.
Johannes treedt naar voren en gaat, ook hij, de discipel dien Jezus liefheeft, met volle korf de scharen dienen.
En Jezus breekt maar, en breekt maar, altijd weer, en telkens meer.
En na Johannes komt Jacobus, en na Jacobus Filippus, die nu wel geen
zilverlingen telt en geen beurs meer doorzoekt.
En Jezus breekt maar, en breekt maar, altijd weer, en telkens meer.
Daar nadert Bartholometis-Nathanaël, die van Kana in Galilea is, de
Israëliet zonder bedrog, die eens gevraagd had, wat voor bijzonders er
toch uit Nazareth komen kon. „Kom en zie," had Filippus gezegd. En
Nathanaël was gekomen, en hád gezien. Maar „Gij zult gróótere dingen
zien dan deze," had Jezus gezegd. En hij ihééft gezien. Steeds grootere
dingen gezien. Te Kana zag hij, hoe het water verbloosde tot wijn. En nu
hier dit Wonder der Brooden. Het jubelt op in hem : „De Zone Gods ! De
Koning Israëls!"
En Jezus breekt maar, en breekt maar, altijd weer, en telkens meer.
En Thomas, en Matthes, en Jacobus de zoon van Alfeiis, en Judas de
broeder van Jacobus, die allen doen ook mee, en geen blijft achter. Maar
Simon Zelótes, de IJveraar, hoe wordt hij thans van een ijvergloed doorblaakt, die niet meer verteert, maar aan alle krachten der ziel haar juiste
richting, haar hoogste spanning geeft.
En Jezus breekt maar, en breekt maar, altijd weer, en telkens meer. En
als er een broodje op is, terstond reikt het kind aan zijn zij Hem weer een
ander. Het ventje is er geheel in. Er is contact tusschen hem en den Heer.
De Meester heeft hem aangeraakt.
En Jezus breekt maar, en breekt maar, telkens weer, en altijd meer.
Óok Judas, de in ziohzelven gekeerde man uit Karioth, houdt bij een
leege mand, maar ras gevuld, en snelt reeds heen om ook te zijn een
uitdeeler, hij, die zooveel van sparen en bewaren hield.
En Jezus breekt maar, en breekt maar, altijd weer, en telkens meer.
En Petrus komt terug. En is ook al weer op pad!
Zoo wordt het nu een druk geloop, een komen en gaan van blijde,
snelvoetige mannen, die hard werken en er geen weet van hebben ; die er
geen weet meer van hebben, dat zij, met hun Meester, even tevoren niet
behoorlijk tijd hadden om te eten en dat zij, met Hem, de eenzaam,
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held hadden gezocht om van hun vermoeienissen te bekomen en een weinig
uit te rusten.
Maar arbeid is een zegen.
En het is zaliger te geven, dan te ontvangen.
En Jezus breekt maar, en breekt maar, altijd weer, en telkens meer.
Totdat ook de laatste verzadigd is.
En nu de restjes opgezameld, want ook bij een feest, zelfs bij dit Feest
in de Woestijn, mag er niets verloren gaan van wat de Heer ons geeft.
En zij vullen.... twaalf korven.
Maar.... dat is voor elk der twaalven één!
Ja ! Zoo worden hier de zegenende zielen vetgemaakt.
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van uw huis gesmaakt:
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.
En ons jongske?
Wat stond hij dicht bij den Heer!
Wat heeft hij alles goed kunnen zien!
,,En dat was nu van jouw brood!" leest hij in het oog van den Heer.
Dat zal hij nooit vergeten.
Dat van die milde, zegenende handen.
En van die vriendelijke oogen.
En van dien lieven Heer, aan wien hij zich rijk gegeven heeft : wien hij
een genoegen wilde doen en die hem zulk een groot genoegen terug heeft
gedaan, door van zijn broodjes en zijn vischjes voor alle 'eeuwen zoo iets
groots en zéér heerlijks te maken.
En van dien Goeden Herder, wiens stèm hij heeft gehoord en nu zoo
goed verstáát.
En van dien Machtige — is Hij de Koning niet? — die van een stoornis
een Feest heeft gemaakt, als nooit op aarde werd gevierd.
En van het Wönder der Brooden, dat voor hèm is, wat het Kindeke in
de kribbe voor de herders was : zijn teeken van den Zaligmaker.
En van de Blijdschap, die hem opgenomen heeft, de Groote Blijdschap,
waarvan bij Bethlehem de engel sprak, als voor het gansche volk bestemd,
voor de grooten, maar ook voor de kleinen, zelfs voor hèm kleinen jongen
met wat gerstebroodjes en wat vischj'es.
P. STIENSTR A.
Amersfoort.
Een mooie illustratie bij deze les is No. 47 van de „Pictures that teach",
by Harold Copping, te bekomen bij den Zendings Boekhandel. De
knaap is daar iets grooter, dan de les hem geeft.

UIT DE KLASSE.
„En van deze kleinen".
Mientje zit op haar plaatsje in de achterste bank, heel klein ineengedoken, als een doodelijk verschrikt haasje, onder den razenden storm van
meesters woorden-over-de-hel.
Er zijn leelijke dingen gebeurd, op 't speelplein en in 't lokaal, — eigenlijk
is 't al een paar weken niet in orde met den geest van de klas — en nu wil
meester probeeren er met behulp van de hel een eind aan te maken.
De jongens moeten maar eens weten, wat hun in de eeuwigheid te wachten staat, als ze zoo doorgaan met de lusten van hun onbekeerde harten.
Da a rom vertelt hij ze van de groote verschrikking in woorden, die aan
duidelijkheid van voorstelling niets te wenschen overlaten; en dat gaat
hem heel gemakkelijk af, zóó gemakkelijk, dat hij er zelf van onder den
indruk komt, en de kinderen geheel overtuigd zijn, dat 't is, zooals meester
zegt, en niet anders.
Meester heeft zich nog nooit zoo recht gekoesterd in de zonnestralen
van Gods ontfermende liefde, daardoor komt 't zeker, dat hij zoo gemakkelijk over 't eeuwige ontberen daarvan spreken kan. Altijd heeft hij
geleefd in de verkillende schaduw van de oude muren, die vele, vele
menschen langzamerhand om die liefde hebben opgetrokken, en 't is een
stuk van zijn leer geworden om boven die muren niet te mógen, en te
dfirven uitzien. Eigenlijk meent hij ook, dat die muren Gods bouwwerk
zijn, en in dat geval is 't natuurlijk heelemaal geraden om ier maar heel
koud en arm achter te blijven leven. Misschien, dat er later nog wat vreugde
komt, misschien echter ook niet ; want wie zal zeggen, wat God met Zijn
schepselen doen zal in de groote eeuwigheid?
Meester weet niets van Gods Koninklijke feestzaal met de wijdgeopende
deuren. Hoe zou hij dan de kinderen de blijde uitnoodiging kunnen overbrengen?
Mientje voelt al meesters zware woorden op zich aandringen. Over al
de luisterende hoofden van de kleine boosdoeners heen, komen ze regelrecht op háár af en zetten zich met booze weerhaakjes vast in haar
arme, zwakke hersentjes ; en er is geen natuurlijke levenslust in haar
hartje om er zich tegen te verzetten en 't al te zware van zich af te
schudden met onverschillig gebaar. Vlammen en pijn voor alle onbekeerden — en ook niet 't minste kansje om er weer uit te komen. En Mientje
s
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komt daar zeker ook in, want ze zal wel onbekeerd zijn. Er is nog nooit
wat plezierigs met haar gebeurd, dus de bekeering vast ook niet, en dan
moét je immers in de hel komen? Meester zegt 't zoo stellig.
Mientje is een armelijk, schuw kindje, dat met roodgerande, bijziende
oogjes uit een ouwelijk vaal gezichtje achterdochtig de wereld inkijkt.
Zoo'n kindje, waar alleen de moeder nog wat moois in zien kan; de
moeder, en — de Heiland.
Ja, als ze eens geleefd had in den tijd, toen Hij Zijn rondgang maakte
door Galilea's bloeiende velden, dan zou Hij haar wel gevonden hebben
tusschen alle vuile kindertjes, die daar speelden langs den stoffigen weg.
Hij zou haar op den arm genomen en gezegend hebben, en dan zou Hij
haar aan de verbaasde omstanders hebben voorgehouden als een grooten
schat. „Wie één van deze kleinen ergert...."
Of misschien zou Mientje er bij gezeten hebben, wanneer Hij vertelde
van het Koninklijke feest, waartoe de groote koning allen uitnoodigt, ook
de arme, havelooze kindertjes, ook de kinderen met booze, achterdochtige
manieren. Wat zou ze stil gezeten hebben, zoo op een grasbermpje, en
wat zouden haar oogjes zijn gaan schitteren bij de gedachte aan 't witte
feestkleed, dat voor haar klaar lag. Want Hij zou 't wel duidelijk verteld
hebben, alles van den blijden Ingang en de eeuwige Vreugde.
Zóó zou Hij gedaan hebben, maar de meester, die een klein stukje van
Zijn werk zou kunnen overnemen, doet 't anders, en nu moet kleine
Mientjes hartje bevend verkillen in vrees voor de hel, in plaats van dat 't
zich vroolijk warmen kan aan Jezus' Heilandsliefde.
— Meester begrijpt niet hoe 't komt, dat Mientje even later in 't geheel
haar sommetjes niet maken kan — en dat er zoo schrikkelijk veel fouten
in haar taalwerk zitten. En als Mientje 's middags niet school komt,
omdat ze thuis met koorts in de benauwde bedstee ligt, dan denkt hij,
dat die domheid dáárvan kwam — van de ziekte, die in aantocht was.
Maar hij hoort ook niet, hoe er voortdurend een klein stemmetje uit de
donkere bedstee komt : „ik wil niét doodgaan, moetje! ik wil niet in die
hel komen, moetje!"
Dát hoort de moeder alleen — de moeder — en de Heiland, juist de
twee, die liefhebben ondanks alles.
Z.

M. A. M. B.
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DER

ALGEMEENE LEDEN-VERGADERING
DER VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK OP
30 DECEMBER 1922 TE 11 UUR, IN HET JAARBEURSGEBOUW
TE UTRECHT.

1.
2.
3.
4.

Opening.
Notulen en Ingekomen stukken.
Jaarverslag door den Secretaris-Penningmeester.
Verkiezing van twee leden van het Bestuur in de vacatures:
Bavinck en Oosterlee.
5. Discussie over Paedagogisch Tijdschrift en Studieclubs.
PAUZE.
6. Referaat van Ds. P. Stegenga Azn. over : „Ibsen als psycholoog".
7. Discussie.
8. Sluiting.

Zeer geachte Leden onzer Vereeniging I
Helaas moest de cursus voor Paedagogiek vervallen ; gelukkig,
dat we althans één mooi onderwerp niet zullen missen.
Ds. Stegenga was bereid zijn lezing nu op onze Algemeene Vergadering te houden.
We hopen, dat vele leden aan onzen oproep zullen gehoor geven.
Ook gasten zijn hartelijk welkom.
Namens het Bestuur :
Ds. R. DIJKSTRA,
Secr.-Penningm.

PROBLEMEN VAN OPVOEDING EN
ONDERWIJS IN ONZEN TIJD.
1.
In tijden van ellende en druk richten zich hart en oog der menschen in
hoop en verwachting naar (de toekomst. Het gansche schepsel zucht, verwachtende de openbaring der heerlij held.
Toen de wereldoorlog uitbrak en zich uitbreidde van volk tot volk, van
land tot land en zich verlengde tot maanden en jaren — toen werden wij
getroost en lieten (ons troosten met de belofte, dat hij (de laatste zou zijn,
dat hij gevoerd werd tot zelfverdediging, voor vrijheid en humaniteit, voor
Christendom en beschaving. Aan schoone leuzen, misleidende voorspellingen geen gebrek. Er zou een nieuwe tijd komen, een tijd van vrede,
welvaart en rust.
Maar toen na ruim vier jaren de vrede kwam, bleek het maar (een vrede
op papier, een schijnvrede te zijn. De overwinnende volken wonnen den
oorlog, maar verloren den vrede.
Er kwam teleurstelling alom. Amerika hield zich afzijdig van den volkenbond en liet 't verwoeste Europa aan zijn lot over. Onder de gealliëerde
mogendheden nemen ide gespannen verhoudingen toe.
Maar erger dan elders is de toestand in de overwonnen rijken, in Oostenrijk en Duitschland. Hier gingen de oogen open voor de bedriegelijke voorstellingen, waarmede (diplomaten en militairen, vorsten en leiders het volk
hadden gepaaid. Afgezien van de schuldvraag, die, ook al werden alle
documenten uit alle staatsarchieven openbaar, wel altijd een geschilpunt,
een onopgelost raadsel zal blijven, staat het toch wel vast, dat 't Duitsche
rijk gedurende de laatste jaren zijn macht zocht in het militairisme, zijn
krachten en aanspraken overschatte, gesteund hierin door de academies,
professoren en studenten en door de pangermanistische pers en (dat de
ineenstorting van land en volk, van regeering en leger daarom, toen deze
in 1918 volgde, te dieper, te geweldiger indruk moest maken. Duitschland,
dat zijn kracht zocht in zijn zwaard, is door hetzelfde zwaard vergaan.
Smart, vertwijfeling, wanhoop maakte zich van de gemoederen meester,
nog versterkt door (de harde voorwaarden, waaraan de Vrede van Versailles
het land onderwierp.
Toen in November 1918 de revolutie het oude regime afbrak en aan het
socialisme de macht in handen speelde, hoopten velen weder op een nieuwen,
,
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beteren tijd. Maar ook het sociale regime baarde weinig meer dan teleurstelling; het ging voor de eene partij veel te ver, zoodat een sterke reactie
van den kant der voorstanders van het oude regime bestaan bleef en weer
in den gelukkig verijdelden Putsch van Kapp en von Luttowitz naar de
macht greep ; en het ging anderen, den onafhankelijken communistischen
groepen niet ver genoeg. Zelfs de meerderheidssocialisten bleven onvoldaan. De nieuwe grondwet gaf hun niet wat zij wenschten, ruimde het oude
niet op, maar gaf er slechts min of meer een socialistische kleed aan, streek
er een beetje vernis overheen.
Geen wonder, dat de verkiezingen voor den Rijksdag op Zondag 6 Juni
1919 zulk .een twijfelachtigen, onzekeren uitslag brachten en de regeering
ten einde raad was. De staat op een tweesprong. Zal hij zwenken naar
rechts of naar links ? Reactie of revolutie?
En als we bij dit alles nog in rekening brengen de verschijnselen van duurte
van kleeding en voedsel, de eischen van .hooger loon en korteren arbeidstijd,
den onlust tot den arbeid, het recht der luiheid, de ongenoegzaamheid der
productie, de stijging van het geld, die schade aan de Zending, wetenschap-,
kunst, godsdienst en Christendom, tde toeneming van zedeloosheid en criminaliteit, de toenemende lichtzinnigheid, brooddronkenheid, geiddorst,
zingenot, speelzucht -dan schijnt Europa wel ten doode en tot den ondergang gedoemd te zijn.
Inderdaad, we leven in een anderen tijd, maar die niet beter en grootscher
is dan een vorigen. Wie zal ons het goede doen zien?
Om onzen tijd goed te zien, moeten we wat verder in de historie teruggaan, tot Reformatie, Renaissance en Aufklkung. In de laatste jaren is er
veel getwist over de vraag in welke verhouding het Neoprotestantisme
staat tot de Aufklkung. Doch edit staat toch wel vast, dat het Deïsme in
Engeland, de philosophie der Encyclopaedisten in Frankrijk, de Aufklkung
in Duitschland, bij analoge verwantschap een eigen karakter vertoonen,
van dat der Reformatie zeer onderscheiden, n.l. dat de emancipatie van den
mensch van alle uitwendig gezag, zijne autonomie, ontvoogding. En dit
beginsel heeft zich ontwikkeld, voortgezet in de 19e eeuw door romantiek
en idealisme, door materialisme en naturalisme heen, tot in den tegenwoordigen tijd toe. Nu is er zeker sedert het einde der vorige eeuw zeker
idealisme ontwaakt, een reactie tegen materialisme en naturalisme op
allerlei gebied. Maar dit idealisme heeft met het Christendom weinig gemeen; 't is mystiek zonder Christendom, 't is philosophie en geen religie,
't is niet historisch en rust niet op historische data; het heeft een afkeer
van zonde en genade, 't is eigenlijk een gewijzigde voortzetting van de
,
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emancipatie van den mensch, een zelfverheerlijking, eene vrij radicale
autonoom-verklaring.
En dit proces is door den oorlog bespoedigd en verhaast. Die oorlog
heeft 't vertrouwen op Gods 'leiding geschokt, 't geloof aan zijn bestaan
ondermijnd. De vorsten, veklheeren, legers, 'diplomaten hebben in Duitsch- •
land alle vertrouwen, dat ze zelf stelselmatig door onware voorstellingen,
door leugens gekweekt ien staande gehouden hadden, weggenomen.
En niet alleen in Duitschland, maar min of meer overal. Er kwam gisting,
roering in de arbeiderswereld. Socialisme en Communisme wonnen aan.
hangers bij duizenden. Men moest zich zelf redden, 't volk moest zelf de
teugels in handen nemen. 't Greep naar de :dictatuur van 't proletariaat,
naar de macht. Evolutie, democratie, stemmenmeerderheid duurde veel te
lang. Revolutie was de eenige, de veel kortere weg. Er was geen gezag, wet,
religie, moraal meer, die de gewetens bond ien de revolutie veroordeelde.
Ongeloof en revolutie toonden opnieuw hun verwantschap. En de reactie
was machteloos tegen de strijdende, vooruitdringende arbeidersbataillons.
Het is opmerkzaamheid waard, dát de revolutie in de werkelijkheid, in
de feiten, overeenstemt met en wortelt in de revolutie in het denken, in 't
geweten, in hoofd en in hart. 't Zijn tweelingzusters, ofschoon ze misschien
elkander doodelijk haten. Het is de philosophie, de wereld- en levensbeschouwing, die eerst hoofd en hart gerevolutioneerd heeft, van alle vastigheid heeft beroofd, den mensch op zichzelf heeft gesteld, autonoom heeft
gemaakt.
't Begon met Cartesius met zijn „Cognito ergo sum", zette zich voort bij
Kant in zijn autonomie, de wereldscheppende rede ; 't werd versterkt door
de evolutieleer en 't liet allengs overal zich gelden, in gezin, maatschappij,
staat, kerk, religie, moraal, enz. De mensch is schepper, smid van zijn
eigen geluk, bewerker van zijn eigen zaligheid, enz. Alles wordt onderst
boven gekeerd.
In de 18e eeuw, in de Aufklkung bond men den mensch ten minste nog
aan zijn rede en hare normen. Dat had tengevolge een verheerlijking van
het verstand, rationalisme en intellectualisme, een dweepen met de wetenschap. De wetenschap werd .een godheid, met haar wilde men den hemel
bestormen om een rijk van waarheid, doelmatigheid en genot op te richten.
Maar bij hare ontwikkeling stelde de wetenschap te leur. Niet alleen
verstikte ze in den mensch de hoogere, edele gevoelens van religie en
kunst; zij won de wereld, maar verloor de ziel. Ze schiep in de techniek,
in 't fabriekswezen,'in de machine, in stoóm en ielectriciteit, in kapitalisme
en industrialisme eene materieele wereld, waarin de mensch zich zelf, zijn
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ziel verloor. Van de vrijheid, gelijkheid en broederschap kwam niets
terecht.
Inplaats van vrijheid — loonslavernij, inplaats van gelijkheid en broederschap — klassenstrijd, splijting voor 't eene volk in uitbuiters en uitgebuiten,
heeren en knechten, kapitalisten en arbeiders. Heel de maatschappij werd
een hel. De cultuur maakte fiasco, in haar hoogste ontwikkeling zag ze
plotseling voor zich den afgrond gapen. De oorlog heeft 'dat alles nog
verscherpt en de revolutie uit de theorie doen overgaan naar de practijk,
uit het hoofd naar de hand, uit de idee naar de daad.
Oswald Spengler sprak van den Untergang des Abenlandes ; hij gaf de
ontwikkelingsgedachte, den vooruitgangsroes prijs.
Problemen der cultuur vinden altijd weerklank in vragen der paedagogiek,
voor onderwijs en -opvoeding. De nieuwere paedagogiek wil in tegenstelling
met de vroegere een wetenschappelijke zijn, op wetenschappelijke gegevens
rusten, daarvan uitgaan. Daarom vooral is op paedagogisch terrein zooveel arbeid en productie en zijn er op dit terrein allerlei moeilijkheden te
overwinnen voor 'ons ides te moeilijker, nu God ons volk bekwame mannen
als Prof. Woltjer en Bavinck door den dood ontnam, mannen, wier nag,eda chtenis wij vol piëteit eeren. Veel mochten zij voor -ons Christelijk
onderwijs doen en hunne geschriften vinden onder ons nog steeds vele lezers.
Juist wanneer zulke mannen ons worden ontnomen, behooren wij des te
meer onze krachten in te spannen iom niet achteraan te komen, maar zooveel
mogelijk voorop te gaan om leiding te geven. Daar worden wij toe verplicht
door ide historie van het Christelijk Onderwijs in deze laatste jaren. Op een
langen, zwaren strijd is 'eindelijk de overwinning gevolgd. Wij danken deze
overwinning aan de standvastigheid van onze voormannen, als Groen,
Kuyper, Mackay, Lohman; aan 'de zelfverloochening van onze Christelijke
onderwijzers ; aan het geloof, rde offervaardigheid van het Christenvolk in
deze landen; aan de heroïeke daad van Cort van der Linden, ,die in een
benarden tijd de herziening van Art. 192 der grondwet ter hand nam en
tot stand wist te brengen; aan den tegenwoordigen Minister van Onderwijs,
wien het gegeven werd om te maaien, wat anderen hadden gezaaid. En in
hen allen, als instrumenten danken en roemen wij God, die zijn verbond
in stand houdt van geslacht tot geslacht.
Deze zege van het Christelijk onderwijs in ons vaderland legt ons 'een
zware verantwoordelijkheid, een dure roeping voor de toekomst op -om n.l.
niet te gaan rusten op de lauweren, die behaald werden ; niet in vadsigheid,
door de weelde, die de beenen niet dragen kunnen, te verslappen en in te
zinken; niet in zelfgenoegzaamheid ons af te zonderen en elk op zich zelf
te gaan staan : ouders en onderwijzers, en besturen en scholen, maar
,

,

,

,

-

261
veeleer, om uit dankbaarheid en wederliefde, ons zelf en elkander aan te
sporen tot meer inspanning en ijver, om de Christelijke scholen uit te
breiden over heel 't vaderland en toe te doen nemen in bloei en kracht. De
politieke strijd is in zekeren zin voorbij, de paedagogische is aangebroken.
De antithese blijft, maar zal zich nu openbaren in anderen vorm. Wie zal
in de toekomst aan ons volk verschaffen 't beste, degelijkste en vruchtbaarste onderwijs?
Om die vraag te kunnen beantwoorden is kennis noodig, kennis van iden
paedagogische tijd waarin wij leven e.n dan, zoowel van ,de theorie als de
practijk, die steeds moeten samengaan. Kennen en willen moeten op
paedagogisch terrein steeds vereenigd.
Wat al belangrijke onderwerpen vragen in onzen tijd de aandacht op het
terrein van opvoeding en onderwijs, vooral met het oog op de toekomst.
Het liberalisi ne met zijn opvoedingsstelsel heeft zijn tijd gehad. Het is zooal
niet dood, dan toch platgedrukt tusschen rechts en links, tusschen de
Christelijke en socialistische partijen. Het heeft staatkundig en ook paedagogisch geen eigen beginsel meer. Het is machteloos om een eigen partij
te vormen, trots allerlei pogingen van den laatsten tijd.
Er was in de 19e eeuw een merkwaardig proces. Het eene dogma van
de openbare school viel na 't andere : het dogma van den algemeenen,
deïstische:n, natuurlijke:n godsdienst, godsdienst der rede (1795, 1801), dat
van Christendom boven, geloofsverdeeldheid (1806), dat van de neutraliteit (1857) ; ze vielen, schoon met geweld, staatsgeld en staatsdwang
staande gehouden, en met onderdrukking der minderheden. We hebben
daartegen thans niet meer te strijden, niet meer mede te rekenen. Maar
we moeten vragen: Welke zijn de paedagogische gedachten, die thans opkomen, heerschappij erlangen en leiding geven? Welk is het paedagogisch
stelsel, dat zich thans voor ons plaatst en dingt om onze gunst? 't Is niet
met een enkel woord te omschrijven dan met algemeene termen als het
communistische, socialistische, democratische en bevat verschillende
karaktertrekken, waarvan de voornaamste de volgende zijn.
I. De eerste karaktertrek is van meer algemeenen aard, en niet alleen
aan 't moderne opvoedingsstelsel eigen. Immers is die trek gelegen in een
voortgezetten afkeer van alle vooropgezette meening, van alle voorafgaande onderstelling, beginsel, dogma van welken aard het ook zij.
,,Voraussetzungslosigheit blijft de leuze der wetenschap. Deze leuze werd
in zekeren zin reeds aangeheven door Cartesius en Bacon en richtte zich
toen bepaald tegen het dogma der kerk. Het deïsme in Engeland, de
philosiophie .der Encyclopeadisten in Frankrijk, het rationalisme en de
Aufklkung in Duitschland hebben deze leuze overgenomen en nog radicaler
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toegepast. Ze eischte toen de emancipatie des menschen van alle uitwendig,
historisch gezag, zijn mondigverklaring, zijn ontvoogding, zijn autonomie.
Maar in den tijd van Aufklkung, rationalisme en intellectualisme bond
men den mensch toch nog aan zichzelf, aan zijn eigen wet, dat is aan de
principia zijner rede, aan de inzichten van het gezonde verstand, den
common sense, aan den kategorischen imperatief van zijn geweten. Maar
het vaste standpunt, dat men daarmede meende in te nemen, bleek in de
19e eeuw zeer onvast te zijn. Ook verstand, rede en geweten worden van
hun vastigheid beroofd door de evolutieleer, er was nergens eenige vastheid
meer. Alles werd verzwolgen in den stroom der evolutie, alles opgenomen
als tijdelijke, voorbijgaande momenten in het groote wereldproces. En
daarbij kwam, dat de wetenschap, van welke men eerst alle heil verwachtte,
die een rijk van waarheid en gerechtigheid zou stichten, bitter teleur ging
stellen. Niet alleen verstikte ze in den mensch alle edeler gevoelens van
religie en kunst; de mensch won de wereld, maar verloor zijn ziel; maar
door hare toepassing in techniek en machine, in fabriekswezen en industrie
vermeerderde zij de ellende des levens, bracht scheiding en tegenstelling
tusschen kapitaal en arbeid en haalde daarmede de arbeiders tot den rang
van loonslaven neer. De maatschappij werd voor velen een hel. De cultuur
maakte fiasco, in haar hoogste ontwikkeling zag ze plotseling den afgrond
voor zich gapen.
Dit proces is verhaast, deze crisis accuut geworden door den onzinnigen
wereldoorlog, die niets dan ellende (behalve voor de O.W.-ers, de Schieber
en de Streber) heeft gebaard, zeden heeft verwilderd, godsdienst ondermijnd, Christendom en zending benadeeld, imperialisme, militairisme en
kapitalisme heeft verergerd en bepaald in de arbeiderswereld geweldige
beroering, gisting, revolutionaire gezindheid heeft gebracht . Er is een
hartstochtelijk verlangen naar een andere, nieuwere, betere wereld, dat
zich op verschillende wijze uit, in de kringen van vele Christenen in de
verwachting eener spoedige parouzie of van een aanstaand 1000-jarig rijk
en daarbuiten in 't geloof, dat de evolutie spoedig den heilstaat zal doen
aanbreken, of in de poging om door revolutie, door de dictatuur van het
proletariaat, door sovjets dezen heilstaat te verwezenlijken.
't Spreekt van zelf, dat dit verlangen zich ook werpen moest op het
onderwijs der jeugd, op de opvoeding en de school. Cultuurvragen zijn
altijd tevens paedagogische vragen. Vele jaren aaneen heeft men geloofd,
dat de Duitsche schoolmeester bij Sedan de 'overwinning heeft behaald. Dat
geloof is thans geschokt en vernietigd. Men orienteert zich thans naar het
Westen, naar Engeland ien Amerika , dat met zijn sport, lichamelijke
oefening, arbeidslust en energie over 't Duitsche intellect de zege behaalde.
,
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Opvoeding moet het doen, zij moet den weg banen naar 't beloofde land,
waar eene andere menschheid, waar dan niet een onderwijs en opvoeding
naar Duitschen trant, maar naar Westersch model moet gegeven worden.
Er kwam een verzet tegen het rationalisme en intellectualisme, tegen
principia en dogmata, speculatie en metaphysica. Niet beginselen, maar
feiten, empirische gegevens, ontwijfelbare data moesten grondslag vormen
van alle wetenschap, ook van onderwijs en opvoeding. Zooals het rationalisme indertijd in verzet kwam tegen het supra-naturalisme, zoo than§ het
empirisme tegen het rationalisme. De wetenschap is uit de theologische,
metaphysische, rationalistische in ,de positieve phase overgegaan. Overal
gaat men daarom naar de oorsprongen en de aanvangen terug, in godsdienst, moraal, kunst, staat, recht, enz. ook in de opvoeding. De genetische
verklaring geldt als 'de hoogste. De evolutie-theorie beheerscht het denken.
Vandaar dat psychologie en psycho-analyse, empirische psychologie,
experimenteele paedagogiek en ook vooral de kinder-psychologie, paedologie zich in belangstelling mogen verheugen en drukke beoefening vinden.
We leven in de eeuw van het kind. Het kind moet gekend worden lichamelijk en geestelijk, in al zijn vermogens en krachten, vooral ook in zijn
natuurlijke ontwikkeling. En niet alleen het gezonde, normale kind, maar
ook het zieke, zwakke, zwakzinnige kind. Wat zal alle onderwijs baten,
als we 't kind niet kennen, waaraan deze arbeid ten koste wordt gelegd.
De kennis van het kind moet grondslag en uitgangspunt van alle
Opvoeding zijn.
Zoo is dan eerste eisch van goede paedagogiek, dat deze op wetenschappelijk geconstateerde feiten ruste ; empirie en experiment moeten haar
grondslag zijn. Paedagogiek moet worden echte wetenschap, gegrond op
wetenschappelijke gegevens. De opvoeding van weleer moet plaats maken
voor de wetenschappelijke.
2. Naar mate de opvoeding komt te rusten op wetenschappelijke grondslagen, en eene wetenschappelijke, deskundige arbeid wordt, is men er op
uit om den invloed der ouders te beperken en de opvoeding uit het gezin
naar de school over te brengen.
De eisch, dat de kinderen terstond na de geboorte naar 'opvoedingsgestichten of kinderhuizen worden gebracht en aan deskundige leiders
worden toevertrouwd (zooals in Sparta geschiedde en door velen werd
gewenscht) is nog wel wat al te kras. Maar dat de opvoeding in huis door
de ouders gebrekkig, verkeerd is, is veler overtuiging. De kunst kan en
moet de natuur verbeteren; het instinct en de liefde moet wijken voor
beambtenzorg. In elk geval is 't zeer .gewenscht, dat kinderen van 't 3e jaar
af naar de bewaar- of speelschool gaan en voorbereidend lager onderwijs
.
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ontvangen, aan deskundige, gediplomeerde onderwijzeressen worden toevertrouwd en methodisch, stelselmatig worden opgevoed.
Eigenlijk behoort de zorg van maatschappij en staat voor het toekomstig
geslacht nog veel vroeger te beginnen. Als men let op de degeneratie der
beschaafde volken, op de toeneming ider zielsziekten, op de stijging der
criminaliteit, het uitsterven eener familie in de groote steden doorgaans
reeds in vijf geslachten tengevolge van syphilis, alcohol, tuberculose, enz.,
wat ,alleen maar niet zoo opvalt vanwege de voortdurende emigratie van
het land naar de stad, op den achteruitgang der geboorten, dan is het nemen
van maatregelen geboden, maatregelen, die bestaan in verplichting van
geneeskundig onderzoek vóer het huwelijk, huwelijksverboden, onvruchtbaarmaking, afzondering, enz. om de ontaarding en uitsterving tegen te
gaan en het toekomstig geslacht weder gezond en sterk te maken.
Bij deze eugeniek sluit zich dan onmiddellijk de moederschaps- en
zuigelingenzorg aan. Pogingen om de ouders (vooreerst de moeders, later
ook wel de vaders) op te leiden tot hun. lichamelijke en geestelijke opvoedings-taak werderi reeds aangewend door de oprichting eener vereeniging
in April van 't jaar 1920, die zich tot doel stelde eene school voor dit doel
te openen voor de opleiding van leeraressen in 3-jarigen cursus in kinderverzorging en opvoeding. Bovendien is er in 't algemeen een streven om
het moederschap meer te erkennen in zijne beteekenis voor de gemeenschap.
Het moederschap is eerie sociale functie en heeft, zoo noodig, recht op
steun, zorg, ja, eigenlijk op loon. En ongehuwde maeders behooren daarin
niet bij gehuwde achter te staan. Moederschapszorg is echter rijks- en niet
gemeentezaak.
De zuigelingenzorg behoort ook van ,gemeentewege ter hand genomen te
worden, gelijk reeds in de hoofdstad des lands geschiedt. De zuigelingensterfte is toch in sommige streken, vooral Noordbrabant, onrustbarend
groot; ze bedraagt daar 14.72 percent tengevolge van gebrekkige verzorging. Particuliere zorg van vereenigingen is onvoldoende. In Amsterdam
werden daarom vijf consultatie-bureaux opgericht, waaraan een arts, een
kraamvrouwverpleegster (vroed-vrouw) en drie zuigelingen-verpleegsters
verbonden werden.
Daarenboven is het ook nog gewenscht, dat met het oog op het uit gaan
werken van vele moeders er de noodige kinder-bewaarplaatsen, zoogenaamde crêches komen, waar de moeders haar kinderen overdag kunnen
laten bewaren. Zoo breidt zich dan de taak en bemoeiing der overheid uit
met het oog op het welzijn voor het menschelijk geslacht.
A. K. v. d. B.
,
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(Wordt vervolgd).

EEN WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
(IV).
Met de wijsheid en voorzichtige bedachtzaamheid van den ervaren
staatsman bindt onze Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche
Zaken, Kiesrecht en Schoolkwestie in één bundeltje, kiest zijn oogenblik
en noodigt de Volksvertegenwoordiging uit in overweging te willen nemen
een voorstel van verandering in het Ilde, lilde, IVde hoofdstuk en in de
Additioneele Artikelen der Grondwet en en overweging te willen nemen
een voorstel van verandering van art. 192 teder Grondwet.
Den 17 Oct. 1916 werd ,de algemene beraadslaging over beide wetsontwerpen geopend.
Wij laten —uit den aard der zaak — de oplossing van de kiesrechtkwestie geheel buiten beschouwing en letten er alleen op, hoe het voorgestelde art. 192 ontvangen werd. En dan valt het reeds terstond op, dat
zulks geschiedde met welwillendheid, maar tegelijkertijd met zekere
schuchterheid en beduchtheid.
Met welwillendheid, want men acht de financieële gelijkstelling van de
beide takken van ons lager onderwijs eene historische noodzakelijkheid; 1 )
en toch met schuchterheid en beduchtheid, want de heer van der Voort
van Zijp klaagt : wij hebben in het compromis aan onzen eisch : de vrije
school Tegel, de openbare aanvulling, het zwijgen moeten opleggen. De
rechterzijde heeft gegeven het maximum van wat zij geven kan. En de
heer Roodhuyzen interrumpeert : Wij ook! 2 ) De heer van Raalte vindt
dit een groote concessie, de grootste, die kan worden verlangd en wil,
wat hem betreft, op loyale wijze met dit compromis zoo mogelijk medegaan. Hij vraagt van de rechterzijde niets meer, niets wat zij naar zijn
overtuiging niet geven kan en geen verdere concessies, die hij, zich een
oogenblik in haar plaats stellende, ook niet bereid zou zijn te doen. Maar
— zoo vervolgt de heer van Raalte — wel mag worden verlangd, dat wij
onze bedoeling, die beiderzijds voorzit bij dit compromis, niet hullen in
min of meer dubbelzinnige termen maar zoo duidelijk mogelijk in de
Grondwet uitspreken. In welken vorm? Daarover spreken wij later. Even
1) Handelingen der Tweede Kamer, 1916, pag. 182.
2) t. a. p. pag. 200.
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verder laat hij hierop volgen : als wij willen, dat deze bevredigingspoging
ingang vindt bij het volk, dan moeten wij beginnen met reeds -hier een
atmospheer te scheppen van wederzij'dsoh vertrouwen. 1 ) De heer
Tydeman is van oordeel, dat er van pacificatie nog op verre na geen
sprake is, evenmin van een doodbloeden der antithese op onderwijsgebied;
al gelukt het nu de zaak te regelen en al zullen dus ook de antirevolutionairen de zeer belangrijke financieele tegemoetkomingen waardeeren en
daarvoor dank uitspreken, aan het opgeven van den strijd 'denken zij niet.
Zij gaan met den geachten afgevaardigde uit Goes niet akkoord. Hij, de
heer Tydeman, wil medewerken aan de uitvoering van het stelsel, dat nu
in de Grondwet wordt neergelegd, als de openbare school inderdaad het
eerste, het hoofdelement in dat stelsel zal zijn. 2 )
De heer Otto formuleert zijne meening omtrent het voorgestelde art.
192 aldus:
le. Het practisch effect van dit voorstel zal zijn, dat de bijzondere
school regel wordt in ons land en de openbare school slechts als aanvulling zal blijven bestaan.
2e. Dit zal van groot nadeel zijn voor land en volk, en het druischt
in tegen de liberale beginselen omtrent de taak van den Staat.
3e. Er schijnen geen voldoende motieven, die ons zouden moeten
nopen deze gevolgen, met het voorstel, zij het dan als een noodzakelijk
kwaad, te aanvaarden.
Als zoodanige motieven kunnen met name niet gelden:
le. dat het voorstel een noodzakelijke consequentie zou zijn van hetgeen in 1889 is geschied;
2e. dat de openbare school een moderne secteschool zou zijn geworden
en mitsdien voor het overgroote deel van ons volk niet meer — óók niet
als noodhulp bruikbaar;
3e. dat groote voordeelen voor het onderwijs aan dit voorstel inhaerent
zouden zijn, die de nadeelen overtreffen;
4e. dat overwegingen buiten de zaak zelf gelegen de aanneming van
het voorstel tot eene politieke noodzakelijkheid zouden maken. 3 )
Hoe geheel anders de heer Van Wijnbergen. Deze erkent gaarne, dat
de vraag, welk onderwijs de voorkeur zal hebben en zich het best zal
kunnen handhaven, zal afhangen van het karakter der natie en van het
karakter ider openbare school. 4)
1) t. a. p. pag. 312.
2) t. a. p. pag. 337.
3) t. a. p. pag. 351.
t. a. p. pag. 327.
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De heer Van der Molen acht het voorgestelde art. 192 een compromis
te zijn. Niemand kan zich beroemen, dat zijn haan victorie heeft gekraaid;
meerderen zouden, indien zij - alleen de macht hadden <le , Grondwet te
redigeeren, een andere woordkeuze gevolgd hebben, of andere denkbeelden hebben willen zien vastgelegd als basis voor onze onderwijsregeling,
maar toch is de eenheid gevonden. Het voorgestelde gaat verre uit boven
een gewone revisie van art. 192, omdat het inluidt een geheele reformatie
van ons volksonderwijs, daar het niets minder bedoelt dan de regeling
van ons volksonderwijs te grondvesten op het onaantastbare beginsel der
geestelijke vrijheid.
Het wil, dat wegvallen zullen de slagboomen, die beletten dat het geestelijk leven van ons volk, dat zich in rijke verscheidenheid openbaart, kan
groeien en ontwikkelen, ook in de school, naar eigen aard en bestemming.
De vrijheid der school bestaat:
le. in de erkenning van de school als zelfstandig orgaan der maatschappij, met eigen levensbehoeften en eigen levenswet;
2e. in de toekenning aan dit orgaan van zoodanige bestaansmogelijkheid, dat alle factoren, die in de school behooren samen te werken, na. de
ouders, de Overheid en ide onderwijzers, ieder naar eigen aard hun invloed
kunnen doen gelden.
De waarborgen van deugdelijkheid voor die school vinden hun grens
niet alleen in de betuiging, dat men aan de richting van het onderwijs niet
zal komen, maar zij vinden hun natuurlijke grens, zoodra zij zullen komen
op het terrein van de besturende en de regelende macht, die onafscheidelijk verbonden is aan het initiatief tot ,de oprichting van een school.
Een ingrijpen door waarborgen, die de vrijheid van beweging voor bestuurders en onderwijzers zou willen knotten, moet onvoorwaardelijk afgewezen warden, omdat het strijdt met de natuurlijke levenswetten van de
vrije school. Wij wenschen geen suprematie van de Overheid, geen voogdij
over de vrije school. Elke poging om in dien zin art. 192 te veranderen,
zal onzerzijds op verzet stuiten. 1 )
De heer Lohman acht het verkrijgen van rechtsgelijkheid noodzakelijk.
Dan kan er gezorgd warden, dat wij niet krijgen wat in veler oogen uit
het oogpunt van opvoeding is slecht onderwijs. Want wij mogen niet het
eene, de opvoeding, opofferen aan het andere. het onderwijs. Wanneer
men ons geeft de gelegenheid om onze scholen in geestelijken zin in te
richten, zooals wij dit zelf wenschen, dan verlangen wij van de Overheid,
dat zij onze scholen zal steunen en leiden. Daarom geloof ik, zoo vervolgt
1)

t. a. p. pag. 225 v.v.
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hij, dat het een voorrecht zal zijn voor ons allen, dit artikel aan te nemen,
en 'dat wij de Regeering dank hebben te zeggen, 'dat zij hierin de leiding
op zich heeft genomen. 1 )
De heer Lieftinck was de laatste van de 36 sprekers, die bij de algemeene beraadslagingen het woord voerden.
Hij achtte het „stom genoeg", dat in 1889 vrijzinnige leden van de
Tweede Kamer er voor gestemd hadden subsidie toe te kennen aan het
bijzonder onderwijs. 2 ) En evenmin als toen is hij er in 1916 voor te
vinden, en ook niet voor geldelijke gelijkstelling. Hij wenscht niet, dat de
Staat in dienst wordt gesteld van de Kerk ; de Staat heeft geen 'dogmatiek,
geen kerkelijke leerstellingen te betalen, noch , de begrippen, die op de
bijzondere school schijnen gehuldigd, de gebeden, die daar gedaan worden.
Hij kan aan het pacificatie-voorstel, hoe het hem ook spijt, niet meedoen. 3 )
De Minister, aan het woord komende, merkte in de eerste plaats op, dat
tusschen art. 80 en art. 192 inderdaad een innerlijk verband niet bestaat en
dat hij, die uit beginsel art. 192 of art. 80 bestrijdt, niet ter wille van zijn
instemming met het eene artikel het andere mag accepteeren. De Riegeering acht beide voorstellen gelijkelijk, ieder voor zich, in 's Lands belang.
Voor haar staat vast, dat wij hier te doen hebben met een enkele revisie.
De Minister zal dan ook zijne medewerking tot de herziening, hetzij van
art. 80 alleen, hetzij van art. 192 alleen, niet verleenen. 4 )
Overgaande tot de bespreking van de voorgestelde wijziging van art. 192
betoogt de Minister, dat de thans voorgenomen hervorming niet een nieuwe
weg is, die ingeslagen wordt, maar de voltooiïng van datgene, dat men
reeds heeft aangevangen.
In onze Grondwet • worden twee beginselen neergeschreven : het is de
taak der Overheid te zorgen voor goed openbaar onderwijs, en daarnaast:
het bijzonder onderwijs zal vrij zijn. Het eerste beginsel vond in , de wetgeving zijne uitwerking. Maar de vrijheid van onderwijs bleef zonder
nadere uitwerking en werd feitelijk niet verwezenlijkt.
Het is gebleken, dat , de vrijheid der bijzondere school, ondanks de grondwettelijke erkenning van het beginsel, inderdaad feitelijk niet bestond.
Tegenover de zich krachtig ontwikkelende Overheidsschool stond het bijzonder onderwijs vrijwel machteloos en alleen door zeer bijzondere krachtsinspanning en door zeer bijzondere opofferingen is het de bijzondere school
gelukt zich te handhaven.
t. a. p. pag. 193.
2) t. a. p. pag. 235.
3) t. a. p. pag. 366-61
4) Zie Handel. Tweede Kamer 1916. p. 370 v.v.

_269
Door de aanvaarding van het subsidiestelsel deed men een poging tot
regeling van die vrijheid. Men terkende, door die subsidieering aan te
nemen, het belang, dat de Staat heeft dat zij, die het Overheidsonderwijs
niet konden overeenbrengen met eigen geloof, nietttemin goed onderwijs
zouden krijgen. Het was inderdaad dezelfde gedachte, in meer concreten
vorm uitgedrukt, in de grondwettelijke bepaling zelf aangegeven. En de
consequentie van dit beginsel is de finantieele gelijkstelling. 1 )
De Minister heeft opgemerkt, dat uit de Linkerzijde van de Kamer
stemmen zijn opgegaan, welke uiting zijn van zorg over ons nationaal onderwijs. Men vreest, dat de gelden, uit de openbare kas aan , de bijzondere
school geschonken, niet zullen strekken tot verheffing van dat onderwijs,
en dat het openbaar onderwijs in gevaar zal worden gebracht.
Om te voorkomen, dat het peil van het onderwijs op de confessioneele
scholen zal dalen, eischt men strenge waarborgen.
Nu — zoo betoogt de Minister — leeft in alle kringen van ons volk de
drang naar goed onderwijs en het leven zelf drijft tot verheffing van het
peil van het onderwijs. Maar afgezien daarvan is het een plicht der Overheid_ om waarborgen te stellen, dat inderdaad het peil van het onderwijs
hoog genoeg is. De twee grootste waarborgen, die de Grondwet kan geven,
zijn het toezicht der Overheid en het onderzoek naar de bekwaamheid en
zedelijkheid der onderwijzers.
Nu verlangt het nieuwe art. 192, behalve deze, nog bijzondere eischen
van deugdelijkheid. Wanneer men nu wenscht, dat de Grondwet zal voorschrijven, dat de eischen van deugdelijkheid van het bijzonder onderwijs
gelijk zijn of gelijkwaardig zijn aan die van het openbaar onderwijs, dan
kan de Minister niet vatten waarom. Door deze gelijkstelling van eischen
verkrijgt men den waarborg niet, dien men zoekt. En kan men gelijkheid
eischen, zonder de vrijheid van richting aan te tasten? De grootste waarborg voor het openbaar ,onderwijs is de benoeming van de leeraren, de
keuze van de leerboeken. Maar brengt men deze in handen van de Overheid ook voor het bijzonder onderwijs, dan tast men onmiddellijk de vrijheid van richting aan. Het komt er op aan, waar de grens getrokken wordt
tusschen de vrijheid van richting en de gelijkheid van eischen. Dit is het
probleem, dat ongelost moet worden, en de wetgever zal de arbiter zijn.
De Minister ziet de mogelijkheid niet in een formule te vinden, waardoor
inderdaad gewaarborgd wordt, dat het peil van onderwijs niet zal dalen.
Wel is mogelijk, dat door cene nadere toelichting de bedoeling van het
1

) Zie Handel. Tweede Kamer 1916, p. 370 v.v.
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artikel nader wordt vastgelegd, en daarover zal Z. Ex. zich nader
beraden. )
Ten opzichte van het gevaar, dat voor de openbare school geducht wordt,
wijst de Minister er op, dat het niet de taak van den Staat is om eene
levensbeschouwing te beschermen. En het neutrale onderwijs is tevens
eene levensbeschouwing. Maar, wanneer de geuite beduchtheid vrees voor
conscient!edwang is — men ducht dat de openbare school hier en daar zou
kunn verdwijnen, dat er een minderheid zou kunnen zijn die gedwongen
werd confessioneel 'onderwijs te volgen in strijd met haar conscientie —
dat staat de Minister aan de zijde van hen die bezorgd zijn. Waar sprake
is van conscientiedwang, waar ide vrijheid van de conscientie in gevaar is,
onverschillig van welke partij of van wien ook het gevaar uitgaat, is Z. Exc.
te vinden. Wanneer in de Grondwet de voorrang van het bijzonder onderwijs werd neergeschreven, dan zou de Minister meenen, dat de vrijheid
van minderheden ernstig zou warden bedreigd, want dan zou eerst moeten
blijken of er aan het onderwijs behoefte was en dan zouden in dien
tusschentijd de kinderen gedwongen kunnen zijn om een onderwijs te volgen, 'dat met 'hunne conscientie in strijd was. Doch 'deze voorrang staat niet
in de voorstellen. Zij handhaven het beginsel, dat ook thans door de
Grondwet wordt erkend. De Minister heeft 'er geen behoefte aan, dat de
bedoeling verduidelijkt wordt. Hij gelooft inderdaad, dat men met „gelegenheid" eenvoudig bedoelt : die gelegenheid moet in de eerste plaats gegeven worden door een school, maar kan het niet door een school, dan op
eene andere wijze. Is nu de formuleering te zwak, is het wenschelijk, dat
die bedoeling ook uit de woorden blijkt, de Minister voor zich heeft daartegen geen bezwaar. Het beginsel, dat overal van Overheidswege openbaar onderwijs moet warden gegeven, moet 'onverzwakt warden igehandhaafd. )
Na des Ministers rede, in welke ook gewezen was op het verrassend en
verblijdend verschijnsel, dat de geest van toenadering, welke in de Staatscommissie tot bevredigende resultaten geleid had, zich ook in de Kamer
had voortgeplant, was het duidelijk, dat het voorgestelde art. 192 niet
geheel ongewijzigd zou worden aangenomen.
In de replieken, die volgden, memoreert de heer Lohman, dat met
meerder wederzijdsch vertrouwen, de schoolstrijd reeds lang beëindigd had
kunnen zijn. Maar men zoekt verschil, aldus de heer Lohman, waar geen
verschil is. Wij willen allen, dat overal openbare scholen aanwezig zullen
zijn, waar en zoodra dat verlangd wordt, zonder evenwel openbare scholen
1
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te willen oprichten, waar geen schoolbevolking te wachten is. Wij verlangen
niet, dat de waarborgen voor goed onderwijs voor beide soorten dezelfde
zijn, maar wel dat het onderwijs, hetwelk uit de publieke kas betaald
wordt, overal even deugdelijk zij. Het toestaan van mindere deugdzaamheid zou een belediging zijn voor de bijzondere school. Als wij het eens
zijn — wij zijn het daaromtrent eens, ik heb ten minste in deze Kamer van
niemand iets anders gehoord — dan zou ik het een schande vinden, wanneer wij niet behoorlijk zouden kunnen uitdrukken wat wij 'bedoelen, maar
dan moet niet de een voortdurend tegen den ander zeggen : zooals gij het
zegt vertrouw ik het niet, en omgekeerd. 1 )
Als sluitsteen van de replieken stelt ide Minister twee vragen, n.l.: Wat
is nu het merkwaardige resultaat van , dit debat? en : En waarover is men
het nu niet eens?
Ter beantwoording dier vragen zegt Z. Exc., dat bijna de geheele Kamer
het eens is over hetgeen de Grondwet zou moeten waarborgen ; behoud
van de openbare school en financieele gelijkstelling zijn de twee beginselen
waar ieder over en weer weer aan moet vasthouden. En verder eischen
voor goed onderwijs.
Hoe dat het best in ide Grondwet ware vast te leggen, daarover is men 't
niet eens. Er zijn leden in de Kamer — er zijn nog meer personen buiten
de Kamer — die meenen, dat de ontworpen redactie op twee punten niet
voldoende is.
De formuleering te vinden, welke de Grondwet te dezen opzichte zal
verduidelijken, acht de Minister moeielijk, doch niet onmogelijk. De verschillende denkbeelden, die aan de hand zijn gedaan, kunnen ernstig
worden overwogen. De vrijheid en de zelfstandigheid van het bijzonder
onderwijs moeten worden geëerbiedigd. Dat moet vast staan: 2 )
Bereids waren de volgende amendementen ingediend: 3 )
a. een, van den heer van Raalte, strekkende om het 4de lid van het
voorgestelde art. 192 te splitsen in twee leden, 'zoodat het art. in dit
opzicht luidt:
4. Overal in het Rijk wordt van Overheidswege voldoend openbaar
algemeen vormend lager onderwijs gegeven.
5. Bij de wet kan op het bepaalde bij het vorig lid uitzondering worden
toegelaten in dier voege, dat volgens door haar te stellen regelen van
Overheidswege de gelegenheid wordt gegeven tot het ontvangen van voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs.
t. a. p. pag. 394.
2) t. a. p. pag. 447 en 448.
3) Handel. Ile Kamer, 1916, pag. 605, 606.
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b. een van de heeren Eerdmans en de Muralt, luidende:
Alinea 5 vervalt.
Alina 6 wordt gelezen :
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs wordt naar denzelfden
maatstaf als het openbaar algemeen vormend lager onderwijs uit de openbare kas bekostigd , indien het aan de eischen van deugdelijkheid en
inrichting voldoet, voor het openbaar lager onderwijs bij de wet gesteld.
De vrijheid an richting van het bijtoner algemeen vormend lager onderwijs
wordt hierbij in acht genomen.
De wet stelt de voorwaarden vast, waarop het bijzonder algemeen
vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de
openbare kas worden verleend.
c. vier van den heer Otto, luidende:
Het derde lid van art. 192 wordt aldus gelezen:
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige
gevoelens en leerstellige begrippen, door de wet geregeld.
Tusschen het 4de en 5e lid wordt een nieuw lid ingelascht, dat aldus luide:
De bijzondere scholen, waarin algemeen vormend lager onderwijs wordt
gegeven, worden door den Koning naar regelen bij de wet erkend, indien
hare besturen het verlangen daartoe te kennen geven en ze aan de bij de
wet te stellen voorwaarden voldoen.
Het 5e lid wordt aldus gelezen:
De 'openbare en de 'door den Koning erkende bijzondere lagere scholen
voldoen wat de deugdelijkheid van het maatschappelijk onderwijs betreft
aan even hooge eischen, bij wet te regelen met inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
De eerste zin van het zesde lid wordt aldus gelezen:
De door den Koning erkende bijzondere scholen worden naar denzelfden
maatstaf als de openbare scholen uit de openbare kas bekostigd.
• d. twee van den heer Visser van IJzendoorn, luidende:
Alinea 4 wordt gelezen als volgt:
In elke gemeente des Rijks wordt van Overheidswege voldoend openbaar
algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal
scholen. De Koning kan, met inachtneming van regels door de wet te stellen,
van deze bepaling ontheffing verleenen, indien voor kinderen uit die gemeente, voor welke algemeen vormend lager onderwijs wordt verlangd,
de gelegenheid wordt gegeven dit te ontvangen.
Alinea 6 wordt gelezen als volgt:
,

,
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wet te stellen voorwaarden en aan daarbij te stellen eischen, welke gelijke
deugdelijkheid als die van liet openbaar algemeen vormend lager onderwijs
waarborgen, wordt naar regels bij de wet te stellen naar denzelfden
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De
wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen
vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de
openbare kas worden verleend.
Ter vergelijking memoreeren wij het adres van het hoofbestuur van den
bond van Nederlandsche Onderwijzeis, gesteld in handen van de Commissie van Rapporteurs en ter griffie nedergelegd ter inzage voor de leden
houdende verzoek het voorgestelde art. 192 aldus te wijzigen, dat:
le Alinea van dit artikel luide:
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige
en staatkundige begrippen door de wet geregeld.
2e. Alinea 4 worde vervangen door de volgende:
Overal in het Rijk wordt van Overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven.
3e. Alinea 5 luide:
De eischen van deugdelijkheid aan het uitsluitend uit de openbare kas te
bekostigen onderwijs te stellen, zijn voor openbaar en bijzonder onderwijs
gelijk, met inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs betreft, van
de vrijheid van richting.
4e. Alinea 6 luide:
Naast het openbaar onderwijs is alleen het bijzonder algemeen vormend
lager onderwijs, dat aan de bij wet te stellen voorwaarden voldoet, lager
onderwijs in den zin der wet, en wordt naar denzelfden maatstaf als het
openbaar onderwijs uitsluitend uit de openbare kas bekostigd.
En ten slotte, dat aan het artikel een nieuwe alinea worde toegevoegd,
luidende:
Het openbaar en bijzonder onderwijs zij kosteloos. 1 )
Na de breede toelichting en bespreking van de voorgestelde -amende' ment bleek het, dat de voorgestelde wijzigingen het door de Regeering
ingediende art. 192 aantastten en idat zij , de 'oplossing van de vermeende
en geduchte moeielijkheden niet zouden brengen tot genoegen van de beide
zijden van de Kamer.
De Regeering nam dan ook niets van het ingediende over, doch wilde
zelf ene poging doen de beide hoofdpunten in kwestie, n.l. de positie der
1

) t. a. p. pag. 369, 370.
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openbare school en de eischen van deugdelijkheid, zoo in tde Grondwet te
formuleeren, dat de geheele Kamer er mee accoord kan gaan.
De 'Minister, aan het woord gekomen, constateerde o.m. in de eerste
plaats, dat het z.i. niet gewenscht is — gesteld dat het mogelijk ware —
het karakter van 't openbaar onderwijs in de Grondwet nauwkeurig vast te
leggen. De. Regeering wenscht evenmin als de heer Otto noch de relatieve,
noch de absolute neutraliteit. Het komt den Minister voor, dat men alleen
door een ruime opvatting van de practijk een overdreven en enghartige
toepassing van de neutraliteit kan voorkomen. Er zijn in de practijk zoo
talrijke schakeeringen, dat zij inderdaad niet voor een nauwkeurige wetsbepaling vatbaar zijn. Het geldt ook hier : la vérité est dans les nuances. En
gesteld, men slaagde er in het begrip der absolute objectiviteit, waarop de
heer Otto doelde, in de Grondwet vast te leggen, wat zou men er mede
bereiken? De Minister weet niet, of er menschen zijn die werkelijk absoluut
objectief kunnen zijn. Maar indien zij ter zijn, dan zijn zij zeker uitermate
schaarsch. De mensch is nu eenmaal in den regel gebonden door zijn sentimenten, door zijn opvoeding, door zijn gevoelens, en juist die gevoelens
beletten hem objectief te zijn. 1 )
De verplichting, door den wetgever opgelegd, om absoluut objectief te
zijn, zou den onerwijzer opnieuw zijn vrijheid benemen om te doceeren,
zooals hij het in het belang van het kind het meest wenschelijk acht.
Men kan alleen van den tact van den onderwijzer verwachten, dat hij in
ieder gegeven geval zal onderwijzen, zooals van een openbaar onderwijzer
wordt verwacht. Maar behoort nu tact niet juist tot die eigenschappen die
eminent subjectief zijn?
De Minister kan daarom niet met den heer Otto meegaan. 2 )
1) Cursiveering van ons, H.
2) Handel. IIe Kamer, 1916, pag. 665-66.

PAEDAGOGIEK EN LITTERATUUR.
Frank Wedekind : Frtihlings Erwachen
Eine Kindertragödie.

Derde Bedrijf.
Dit bedrijf begint met een vergadering van de Leeraren aan het gymnasium, de heer Affenschmalz, Kniippeldick, Hungergurt, Knochenbruch,
Zungenschlag en Fliegentod, onder voorzitting van Rektor Sonnen.stich.
Aan ide muren hangen portretten van Pestalozzi en J. J. Rousseau. Edoch
het blijkt niet dat deze twee mannen van de „Aufkarung" eenigen invloed
op de paedagoge,n hebben uigeoefend.
De vergadering is belegd met 't oog op den zelfmoord van Moritz en oom de
schuld, die Melchior hieraan heeft vast te stellen: zijn opstel over de
Geslachtsgemeenschap is ter tafel.
De Rektor houdt een zwaarwichtige rede echt Dultsch-getint over de
te nemen maatregelen, zonder eenige ethische overweging: er is alleen
vrees voor de School en haar goeden (?) naam.
De heer Kniippeldick acht met Zungenschlag de atmospheer in de kamer
lang niet frisch na de rede van Sonnenstich. en verzoekt dat er een raam
geopend wordt, waartegen Fliegentod zich verzet.
Bovendien blijkt, dat één raam dichtgemetseld is, zoodat alles potdicht
blijft.
Dit alles is natuurlijk als symboliek bedoeld.
Een der heeren verwijt een collega zelf niet frisch in zijn hoofd te zijn en
raadt hem aan een ventilator in zijn hersenhoUe te laten maken.
De twist wordt afgebroken, door de komst van Melchior, die over zijn
schaamteloos opstel wordt onderhouden.
De delinquent komt zelf niet aan 't woord dan om eenige vragen te beantwoorden, met ja of neen.
Het geheele „verhoor" is een paskwil.
De charge doet aan de waarheid hier afbreuk.
Wedekind is van een cynischen geest bezield, die schade doet aan de
strekking van de kind;ertragedie, aan zijn stijl en aan zijn sentiment
ontbreekt de erbarmin► .
,
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En het mededoogen, dit leert ons de Heilige Schrift, dit leert ons bovenal
de Heiland in Zijn leven, is onmisbaar voor goede trouw en waarheid.
Schrijnend komt dit uit bij de begrafenis van Moritz in den stroomenden
regen.
Hoort slechts Dominé Kahlbauch's grafrede:
....„Want wie de Genade, waarmee de eeuwige Vader den in zonden
geborene gezegend heeft, van zich wijst, hij zal den geestelijken dood
sterven. Wie echter in eigenwillige, vleeschelijke loochening van de Gade
toekomende eere voor den Booze geleefd heeft en hem gediend, zal den
lichamelijken dood sterven. Wie echter het kruis, dat de Ontfermer hem
om der zonde wil opgelegd heeft, afkeerig van zich geworpen heeft, waarlijk, ik zeg u, die zal den eeuwigen 'dood sterven.
Ons echter, +die voortdurend voortwandelen op het idoornenpad, laat ons
den Heer loven, den Algoede danken voor zijn onnaspeurlijke verkiezing der
Genade. Want zoo waar deze eereen drievoudigen dood stierf, zoo waar zal
God de Heere den rechtvaardige leiden lot zaligheid en eeuwig leven.
Amen."
Er is waarheid in deze woorden, maar zij is zoo gesteld, dat het een
gruwbare leugen wordt.
Een leugen is ook de voorstelling zelf.
De Vader verloochent zijn eigen Kind, de Rektor bazelt over zedelijke
wereldorde, een Leeraar scheldt, een oom spreekt zijn verontwaardiging
uit, een vriend wil den Vader liefderijk meenemen van het graf naar een
café, om een grocje te drinken.
Als de begrafenisstoet zich verwijderd heeft, blijven enkele leerlingen
achter, om al de huiveringwekkende bizonderheden van den zelfmoord te
bespreken en te vergrooten.
De auteur heeft ongetwijfeld het oog op de zelfmoorden, die in de laatste jaren veelvuldig voorkwamen onder leerlingen van middelbare scholen
in Duitschland, maar of hier de juiste diagnose gesteld is, blijft de vraag.
Overlading ien sexueele overprikkeling zijn correlatieve symptomen vast
dit ziekte-verschijnsel, maar geenszins oorzaken.
Deze moeten dieper gezocht worden in de wereld- en levensbeschouwing van een tijd, die zich afkeert van den eenvoud van het Evangelie en
zich richt naar de wijsbegeerte dezer eeuw.
Men bemerkt dit heel goed in het gesprek van den heer en mevrouw
Gabor over hun zoon Melchior, die van de school verwijderd, nu door den
vader naar een verbeterings-instituut of dwangschool zal warden gezonden.
,

,

.

277
De moeder krijgt eigenlijk de schuld, de heer Gabor wil haar niets verwijten, maar betoogt met klem, dat een kind geen speeltuig is, ernstige
grondstellingen zijn meer dan geest en gratie bij de 'opvoeding. De moeder
verzet zich echter tegen plaatsing in een gesticht, bij „bandieten" zal haar
zoon geheel ten onder gaan en zij dankt den 'hemel dat deze haar den weg
heeft gewezen, Om een goed karakter en edele denkwijze bij Melchior te
wekken.
Maar de heer Gabor verklaart op grond van het geschreven opstel van
Melchior, dat deze tot in het merg is aangestoken door een immoreels
zucht naar sensatie; hij zegt: wij zijn allen 'geen heiligen, maar dit is wat
juristen noemen: „moreele waanzin", wat de moeder echter gelieft te
noemen: „onschuld ien ongereptheid".
De lezer bemerkt in alles, dat de goddelijke wet bij deze opvoeding geen
kracht heeft.
De moeder moet eindelijk toegeven, als de heer Gabor haar meedeelt,
dat Wendla door Melchior is verleid, en nu plan heeft met haar naar Engeland te vluchten. En zoo komt de ontaarde zoon in het verbeteringsgesticht, temidden van psychopaten en gedegenereerden.
In het vierde tooneel, dat zeer knap geschreven is, wordt ons het ongelukkige kind Wendla geschetst, dat zelf niet weet, wat er met haar gebeurd is en gebeuren zal.
De wanhopige moeder weet niet beter, dan vromelijk God te bidden, dat
de vruchtafdrijving goed moge 'gelukken door de vrouw, die zij daarvoor
gehuurd heeft.
Maar Wendla sterft onder de behandeling. Een opgerichte steen op haar
graf vermeldt:
„Hier rust in God:
Wendla Bergmann,
geboren 5 Mei 1878,
gestorven aan de bleekzucht
17 October 1892.
Zalig zijn de reinen van hart."
Zoo vindt Melchior den steen, als hij ontvlucht is aan zijn bewakers, hij
was niet slecht, 1 ) toch is hij haar moordenaar, wroeging en ,zelfverwijt
knagen aan zijn geweten.
Moritz met zijn hoofd onder de arm verschijnt hem, zet hem aan ook
zelfmoord te plegen, doch Melchior wordt gered door een vermomden
i) Zoo denkt
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heer, die hij eerst voor zijn vader aanziet. Deze ontneemt hem cynisch
dezen waan met de woorden, dubbel luguber op dit kerkhof:
„Je vader zoekt op 't oogenblik troost in de sterke armen van je moeder."
De onbekende zegt, dat zijn wanhoop slechts te wijten is aan gebrek aan
warm avondeten.
Hij deelt hem mede, dat Wendla „goed gebouwd" was en alleen door de
abortieve middelen gestorven is.
Haar dood is dus niet zijn schuld!
De onbekende heer wil Melchior nu onder de menschen brengen, om hem
gelegenheid geven zijn horizon fabelachtig te verwijden en alles wat interessant is hem te laten zien.
Melchior gaat met hem mee, terwijl Moritz zich glimlachend weer in zijn
graf legt.
,

*
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Er zijn ontroerende momenten in deze kindertragedie.
Het is wel de schreeuw der ziele om den nood der kinderen.
Maar één iding is een ernstig tekort in dit stuk : er is geen peilen van den
echten nood.
Wat Dr. Foerster zoo treffend zegt in zijn „Opvoeding en Zelfopvoeding"
(pag. 3):
,,Een ander symptoom van het verloren gegane persoonlijk weerstandsvermogen, is de sexueele nood van onzen tijd. Daarin openbaart zich cie
gansche onzekerheid, waarmee tegenwoordig de mensch tegenover de
eischen van zijn organische natuur staat.
De aard van dezen nood ligt niet zoozeer in de kr a c h t van het
leven der driften en hartstochten, maar veeleer hierin,
dat de moderne mensch in 't geheel niet meer weet, waarom hij eigenlijk
strijden en weerstand bieden zal. De 'ontzenuwende twijfel aan het recht
van d'e eischen des geestes verlamt de innervatie van den wil; men is de
kluts kwijt geraakt aangaande de voorstellingen,
die toot dusverre den tegenstand, het verzet aanvuurden, en — dan hebben de hartstochten vrij spel".
Dat zijn gulden woorden. •
Iets heeft het drama van Wedekind 'ons hiervan laten zien, maar duidelijk is het niet geworden, dat hier 'eigenlijk de oorzaak van alles ligt: er is
geen zekerheid van een goddelijke eisch ten opzichte van ide 'eischen der
'organische natuur.
En het is een allereerste eisch, dat wij die zekerheid in de wereld indragen, niet in toegeven aan al onze begeerten en driften, maar in beheersching en tegenstand ligt ,ons geluk.
,
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,,Caj zult niet echtbreken" is niet een goddelijke eisch om den mensch te
kwellen, zijn natuur geweld aan te doen, maar het is de ,eisch voor zijn
volmaakt geluk op een gebied, waar juist voor hem ►de schoonste' mogelijkheden en de grootste gevaren liggen.
Kuisch en in reinen tucht te leven, wijl alle onkuischheid van God vervloekt is, lichaam en ziel als tempelen van den Heiligen Geest zuiver en
heilig te bewaren, alle ,onkuische daden, gebaren, woorden, gedachten,
lusten en alles wat ons daartoe trekken kan te vermijden, ziedaar een taak
der opvoeding, die tongemeene kracht en karakter eischt. En toch welk een
onbetwistbaar ideaal!
Een ideaal, dat helaas, slechts weinig tot realiteit komt. Op het platteland
allerwegen het gedwongen huwelijk als teeken hoe weinig de sexueele
opvoeding daar nog doet en vermag, en in de steden toenemende verwildering en verbastering onder de jeugd.
Stadspredikanten en idokters weten er van mee te spreken, hoe groot de
sexueele nood de.,r zielen is, hoe eerbare gezinnen gebukt gaan door leed
om deze zonde in eigen kring, door opvoeding en vermaan niet gestuit.
Het kameraadschappelijk verkeer van beide geslachten, dat tegenwoordig in de mode is, velt zijn duizenden, en als er de schromelijke gevolgen
van openbaar worden, is het cynisme soms nog zoo groot, dat het slachtoffer zeggen durft: „Ik heb pech gehad, de anderen zijn voorzichtiger
geweest." 1 )
En de litteratuur van den dag doet ons zien, hoe in degelijke gezinnen de
kanker voortvreet onder de jongere kinderen, dat liefde , en hartstocht
speeldingen zijn in hun handen, onbewust van de groote gevaren.
Jo de Wit, Julia Frank, E. v. Lokhorst en vele andere vrouwen van dezen
tijd, geven den innerlijken nood te zien van zoo menig leven, dat opgroeit
zonder stevige moraal, en wat het schrijnendste is, zij, de schrijfsters,
schijnen het allen slechts op te vatten als interessante gevallen.
Het erbarmings-sentiment komt alleen uit, als de nood zeer hoog gestegen is, zooals in Lenoor Sonnevelt ren dan nog zonder het besef van
zonde door God vervloekt.
De stijve, calvinistische moraal is niets voor dezen tijd, een belaching
voor ,geciviliseerde menschen. Maar de sexueele nood 'ondertusschen stijgt
en verwoest het geluk van menig jong leven. R. D.
(Wordt vervolgd.)
1 ) Ik denk o.a. aan een artikel in „Het Kind" overgenomen, waarin een dame
van goeden naam meedeelt, dagelijks brieven te ontvangen van meisjes, die er
zich over beklagen, hoe de „vrije omgang" hen naar beneden haalt.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW').
Zeitschrift fr angewandte Psychologie Band 20.

Heft 5 en 6, vervolg.
Professor G. J. Rossolimo : Ausgleichende Zulagen nl den psychologischen Profilen.
Schrijver stelt 'n verandering in de berekening en beoordeling der
resultaten bij het onderzoek met z'n kwantitatieve experimentele psychologiese metode der profielen voor, met behoud van de grondprincipes
waarop z'n metode rust.
Professor G. J. Rossolimo. „Psychologische Profile" defektiver Schiller
(in ihrer Beziehung zu Alter, Geschlecht, Grad der Zuriickgebliebenheit
usw.)
Het is mogelik gebleken, zonder enige schade aan de diagnostiese waarde, het psychologies profiel te verkorten. Bij de veranderde metode vergenoegde men zich met 27 processen in plaats van 40 te onderzoeken, wat
tot 'n aanmerkelike verkorting in tijdsduur bij het onderzoek leidde en
tevens de metode universeler maakte, daar ze nu niet enkel voor individuën met 'n zekere beschaving, maar ook voor analfabeten gebruikt kon
worden. Ook de struktuur der formule werd veranderd, ze is nu :
,

Pilt+ m(A-v°1.)-1-a, waarin,
P de gemiddelde hoogte van het profiel, d.w.z. de doorsnee-grootte van
de 11 het profiel samenstellende psychiese processen, is.
t. Psychiese tonus, d.i. de gemiddelde grootte van twee processen —
opmerkzaamheid en wil.
m. Nauwkeurigheid en vastheid der waarnemingen, d.w.z. de doorsneehoogte uit a) de nauwkeurigheid der waarneming en b) het geheugen voor
optiese waarneming, voor zinselementen en voor getallen.
v % Procentgetal van het in het geheugen geblevene — Retentie.
a. Hogere, associatieve processen, d.w.z. doorsnee-hoogte 'der opvattingsprocessen, het kombinatievermogen, de scherpzinnigheid (Findigkeit)
de fantasie (Einbildungskraft) en het waarnemingsvermogen.
,

1)

Vereenvoudigde spelling.
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Schrijver gebruikt in dit artikel verkorte profielen, samengesteld uit de
individuele profielen van 360 abnormale kinderen, waarin ide 27 psychiese
processen in de 11 doorsneewaarden, der 11 bovengenoemde grondprocessen, gegeven zijn.
De 360 abnormale kinderen, jongens en meisjes van 7 tot 18 jaar,
werden ingedeeld in de volgende groepen:
1. Zeer sterk teruggebleven, die echter nog 'n onderzoek volgens de
roetode der profielen toelaten (31 kinderen).
2. Vrij sterk teruggeblevenen (51 kinderen).
3. Matig terug geblevenen (234 kinderen).
4. Licht geestelik defekt (33 kinderen).
5. Geestelik normaal, maar tengevolge van verschillende psychiese
anomalieën niet voor de school geschikt (11 kinderen).
Behandeld wordt het psychologies profiel en zijn eigenschappen in verband met: de mediese en psychologies-pedagogiese beoordeling van
verschillende graden van teruggeblevenheid, de verdeling naar verschillende opvoedingsomstandigheden, leeftijd en geslacht. Hoofddoel van het
onderzoek was de graad der teruggeblevenheid, of beter de sterkte van
het psychomechanisme van de leerling, met behulp van het psychologies
profiel vast te stellen. Gevonden werd, dat de gegevens van het profiel
enerzijds, en de medies-pedagogiese karakteristieken anderzijds, voldoende met elkaar overeenkomen.
Niet enkel de profielhoogte (P), maar ook de aard van het 2de deel der
formule, de betrekking die er bestaat tussen tonus (t) geheugen in de
ruimste zin van het woord (m) en de hogere psychiese processen (a), is
van betekenis, in zoverre ze op ide sterkte van die zijden van het psychies
gebeuren heenwijst, die, Fenerzijds het karakter van de psychomechaniese
eigenschappen van het individu onderstrepen, anderzijds op verschillende
graden van 'n ziekelik verzwakte geestelike werkzaamheid heenwijzen.
Bij het merendeel der intellektueel hoogstaande mensen, komt die betrekking tussen de afzonderlike delen, der profielformule in het stijgen van
het le tot 3e deel der formule uit, d.w.z. de hoogte der associatieve processen is groter dan die van het geheugen en deze weer groter dan die
van de tonus.
+ aangeduid worden, 'n wijze van
Deze betrekking kan door +
voorstellen, die het gemakkelik maakt de onvoldoendheid van een der drie
delen der formule, waardoor de verschillende tiepen der geestelike teruggeblevenheid gekarakteriseerd worden, uit te drukken. De volgende 7 tiepen
worden onderscheiden:
,

,
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+ positieve tiepe voor 'n met goed gevolg werken van het
intellekt het voordeligst, en karakteristiek voor de veelzijdig geestelik begaafden.
2. —
hypotoniese tiepe, drukt zwakte der psychiese tonus uit.
—
3.
amnestiese tiepe met 'n naar verhouding gering geheugen
en inprentingsvermogen.
4. -I— demente, zwakzinnige tiepe, bij onvoldoendheid der lagere
psychiese processen.
5. —
psychastheniese liepe, komt overeen met die toestanden
van zielszwakte, welke bij zware gewone astheniën voorkomen en aan het verval der persoonlikheid en de verworven zwakzinnigheid voorafgaan.
6. —
hypotonies-demente tiepe.
7. -I— amnestiese demente tiepe.
Aan het slot van z'n artikel komt schrijver tot de volgende konklusies:
1. Beneden de hoogte P 5 begint de absolute defektiviteit van de
leerling.
2. De relatieve defektiviteit ligt met betrekking tot de hoogte P, tussen
P 5 en P 8.
3. De ongunstigste betrekking tussen de hoofdbestanddelen van het
psycho-mechanisme — de psychiese tonus, het geheugen, en de hogere
processen, die karakteristiek voor P onder 5 is — drukt zich in het
naar verhouding onvoldoende zijn van het I en III deel der formule uit
en heeft de struktuur
—.
4. Als een, de vorderingen in de school sterk beïnvloedend element,
zelfs in gevallen waar de doorsnee-hoogte der formule vrij veel hoger is als
P 5, moet ten dele het amnestiese tiepe
-1-) in 't biezonder voor
hogere P, echter veel meer nog het psychoastheniese tiepe
— -I-) aangezien worden.
5. Bij 'n naar verhouding hoog profiel, moet in betrekking tot het algemeen aangenomen tiepe der schoolarbeid, vooral in middelbare scholen,
het zwakzinnige ‘tiepe
—) als gunstiger dan de beide anderen
(+ — -1-) en in 't biezonder (— —
aangezien worden.
6. Bij teruggebleven kinderen van 7-11 jaar kan de doorsneehoogte P,
1, 0 minder gerekend warden als bij kinderen boven 11 jaar.
7. Bij teruggebleven kinderen beneden 11 jaar nadert, gelijktijdig met
'n geringe P, ook het tiepe de formulestruktuur van het tiepe
8. Bij teruggebleven kinderen van het vrouwelik geslacht beneden 15
jaar is het profiel in 't algemeen en in de afzonderlike delen lager dan bij
jongens.
1. -I-
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9. Het profieltiepe bij meisjes heeft door de in verhouding geringe
tonus en hoofdzakelik door het 3de deel der formule (hogere processen)
de tendens het tiepe
— 'naderen.
10. De waarde van lipt profiel kan verminderd worden door de ter verkrijging nodige tijdsduur. Langzaam werkende kinderen moeten ondanks
hun geheel voldoende hoogte P en goede profielstruktuur tot de terug geblevene gerekend worden.
11. Ter beoordeling van 'n leerling en in 't biezonder bij geringe
graad der defektiviteit, zijn ook zulke onbestemde psychiatriese bepalingen, zoals imbeciel of debiel, of al te korte aanduidingen der verschillende
trappen der teruggeblevenheid als zwakke, gemiddelde, diepe, of zo en
zoveel jaren beneden de norm, onvoldoende. Met behulp van het psychologies profiel kan men nauwkeuriger bepalingen der defektiviteit geven,
doordat men heenwijst a) op de hoogte P, b) de struktuur 'der formule en
c) op de duur der arbeid, bij 'n algemene beoordeling van het karakter
der zwakzinnigheid, als 'n imbeciliteit of minder sterke absolute debiliteit
(binnen de grenzen van P boven 4) — debilitas absoluta —, ter onderscheiding van de relatieve of partiële debiliteit (debilitas relativa of partialis) met .defektiviteit in het gebied van de tonus of het geheugen (inprentingsvermogen, Merkfnigkeit) ook bij hogere P.
Kl. Warnsborn.

P. G. S.

JAARVERSLAG
DER VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE
PAEDAGOGIEK OVER 1921/22.
Weinig en sober zijn de lotgevallen eener opvoedkundige Vereeniging,
die wel een groot aantal leden telt, tot op dit oogenblik nog 1531, maar die
voornamelijk haar kracht moet zoeken in haar orgaan „Het Paed. Tijdschrift" en in ide organisatie van een cursus in de Paedagogiek.
Een ieder, die door het tijdschrift zich op de hoogte houdt, weet dat dit
geen onbelangrijk werk is. Al zouden wij gaarne ook in vergaderingen meer
contact willen hebben tusschen de leden onderling, als het contakt door
orgaan en cursus behouden blijft zullen wij ons reeds ruim beloond achten
voor den arbeid hieraan besteed.
Het Tijdschrift mag zich verheugen in overvloed van copij, 1 ) een merkwaardig verschijnsel op , dit gebied, en gelijk alle lezers weten, biedt het
verscheidenheid van stof. Natuurlijk zijn er nog steeds desiderata, maar
vast staat dat er nooit een jaargang zal verschijnen, die allen bevredigt.
Contenter tout le monde et son père blijft ook voor de Redactie eén ideaal
in de blauwe verte.
Dat er ook leden -der ver. zijn, die stukken inzenden is een verblijdend feit, hoe meer belangstelling, hoe liever: wij hebben behoefte
aan een graadmeter en wenschen van harte, dat het P. T. dit steeds meer
blijkt te zijn.
Wij bevelen dan ook het tijdschrift in aller belangstelling aan, de prijs
is heel laag gesteld, mij is geen tijdschrift bekend, dat zoo goedkoop geleverd wordt, f 4 per jaar is een laag abonnement, terwijl leden onzer
vereeniging slechts 3.50 betalen.
Gaarne zouden wij zien, dat ons ledental weer klom tot 2000, en vriendelijk sporen wij aan tot het winnen van nieuwe leden op te geven bij mij
of bij de Uitgeefster te Amsterdam, vooral als de nieuwe jaargang begint
met 1 Mei 1923.
Van den cursus in Oct. 1921 gehouden, behoef ik weinig le zeggen, ieder
heeft in 't Verslag *) kunnen lezen, hoe welgeslaagd die was, , en allen, die
niet te Amsterdam konden zijn, hebben de vruchten van dein arbeid weer
kunnen genieten doordat het P. T. vele 'der behandelde onderwerpen in zijn
*) P. T. XIVe Jaargang, pag. 215.
') Behoort blijkens de discussie alweer tot 't verleden.
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kolommen .opnam zooals ...„Opvoeding tot aandachts-concentratie" door
den heer Gosterlee „Gezag en Vrijheid in Onderwijs en Opvoeding" door
Dr. J. Severijn, „Het zenuwachtige kind" door Ds. J. v. d. Spek, „Het
kind 'en 't Gebed" door Ds. J. Geelkerken.
Toch zal ieder die eens persoonlijk deelneemt aan zoo'n cursus ervaren,
hoe verfrisschenid zoo'n bad in de Paedagogiek werkt. Het gesproken,
levende woord is nog steeds de beste onderwijzer, en aanschouwelijk
onderricht hebben óók onderrichters dringend nodig, zoo nu en dan.
In de algemeene leidng en samenstelling van het Bestuur kwamen groote
veranderingen, doordat onze Voorzitter Prof. Dr. H. Bavinck ons kwam
te ontvallen. door den dood op 29 Juli 1921 en .doordat onze vice-voorzitter de Heer P. Oosterlee in Mei van dat jaar moest bedanken op advies
van zijn dokter als lid van ons Bestuur. Reeds lang hadden wij den slag
zien aankomen, wat onzen voorzitter betreft. Het laatste jaar was zijn
kracht reeds gebroken, en kon hij niet meer aan onze werkzaamheden deelnemen, ieder beseft, welk een verlies dit voor onze Vereeniging is geweest, tot dat iop 29 Juli '21 voorgoed zijn werkzaam leven des Geloofs
een einde nam.
Zijn naam en herinnering zal in onze Vereeniging steeds als een kleinood
van zelfopoffering, toewijding 'en liefde tot het beginsel worden bewaard.
Zijn eenvoud, oprechtheid en kinderlijk geloof, verbonden met dege kennis
en veelzijdige 'ontwikkeling blijve ons steeds een spoorslag op den weg
naar boven.
En wat ons vroeger medelid, de Heer Oosterlee betreft, hij werd nog gespaard voor de zijnen, maar wij moesten hem helaas missen met zijn bereidwilligheid, 'zij.n.helder oordeel en ongelooflijke werkkracht, ook ,dat valt
ons moeilijk te dragen, en er is slechts één bede in ons hart, dat hij voor
het christelijk onderwijs nog langen tijd moge gespaard worden, en kom
het zijn, ook nog eenmaal weer plaats kan nemen aan ide bestuurstafel
onzer Vereeniging.
Zoo waren .er sedert Mei 1.1—twee vacatures in ons Bestuur, idie een
groot ledig ons lieten gevoelen. Moge straks door de keuze der vergadering heit Bestuur weer op volle sterkte komen, om met kracht de vereeniging verder te leiden op haar pad, 'zoo vol van hinderpalen en moeilijkheden.
Het Bestuur vergaderde sedert de laatste ledenvergadering te Amster,
dam op 31 Maart 1921 vier malen.
Den eersten keer met een vertegenwoordiger van ide Uitgeefster van
het P. T. te Amsterdam daarna nog drie maal te Utrecht in de gastvrije
woning van 'den heer Knottnerus.
,
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Op de eerste vergadering werd besloten de contributie op 3.50 te
stellen, met alleen de uitzonderingen van f 2.50 voor leden die dit verzochten, anders zou het te voorzien zijn, dat wij de 1800 leden niet zouden
kunnen houden, daar elk jaar 1800 X f 1.50 = f 2700 zou moeten bijgepast
worden.
Dit .besluit heeft bij sommigen heel wat recalcitrantie gewekt, ook door
het negligeeren van de duidelijk 'gestelde berichten, met 't gevolg, dat wij
een kleine 300 leden verloren.
Toch ontmoedigde dit ons niet, daar ruim 1500 leden ons getrouw bleven.
Evenwel stelde de Uitgeefster .den eisch, dat dit getal niet weder dalen
mocht, of anders zou de prijs van het P. T. verhoogd moeten worden, hetgeen gelukkig dit jaar niet noodig is.
Ter vereenvoudiging van de Administratie werd het Penningmeesterschap met het Secretariaat vereenigd, daar de heer Knottnerus bezwaar
had beide functies op zich te nemen.
De secretaris kon dit alleen doen, onder voorwaarde, dat de gelden voor
het P. T. geïnd werden door de Uitgeefster, wat nu ook geschiedt.
Ook werd .de verhouding met de Chr. Montessori-vereeniging onder de
oogen gezien, doch tot dusver was het niet mogelijk meer contakt te verkrijgen, de heer Knottnerus als 'bestuurslid der Montessori-vereeniging
heeft in dezen nog enkele stappen gedaan, maar de resultaten blijven uit.
Ook met de Redactie van 't P. T. vergaderde het Bestuur één en andermaal om voeling met elkander te houden, en den 'inhoud van het P. T. te
bespreken.
Ook werd een zomervergadering op de hei beraamd, die echter door
gebrek aan belangstelling niet kon doorgaan. Een poging om P. T. en 't Correspondentie-blad te vereenigen stuitte
op onoverkomelijke bezwaren.
De cursus voor Paedagogiek in Oct. te houden, werd aan de oude com-.
missie die zich zoo uitnemend van haar taak kweet, opnieuw opgedragen.
Helaas, modht zij niet slagen. Verder werd breedvoerig besproken of er
nauwer contakt met Indië en Afrika te verkrijgen zou zijn, zoo ook met het
Buitenland o.a. Dutischland, Frankrijk en Zwitserland, vooral met 't oog
op de uitwisseling van hier en daar bestaande tijdschriften.
Het boekjaar zal volgens besluit der Bestuursvergadering voortaan loopen van Mei tot Mei, om het samen te doen vallen met den jaargang van
het P. T. Daartoe werd dit jaar de contributie van 1 Jan. tot 1 Mei geïnd,
waardoor het ook 'mogelijk werd het nog steeds bestaande tekort
aan te zuiveren. Hiermee zijn we reeds op financieel terrein ge,

,
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komen; in. 't kort is de stand der financiën aldus: De schuld aan de Uitgeefster ad 1700 is nu gelukkig gedelgd door vrijwillige giften, contributies der verschillende vereenigingen op onderwijs-gebied, maar vooral
door de inning van 4 maanden contributie, die zeer vlot van stapel liep.
Helaas, dat er nog een aanmerkelijk bedrag aan on-inbare qui tanties
achterbleef, was dit niet 't geval wo waren onze financiën op 't oogenblik
zeer rooskleurig.
De uitgeefster van het P. T. heeft zeer veel aan de propaganda ten koste
gelegd, wij hopen, dat ze in de eerste jaren door een steeds stijgend aantal leden hiervoor schadeloos-gesteld wordt, en de leden niet door een
dreigende salaris-vermindering voortgaan met bedanken.
Laat mij nog vermelden, dat ik aan giften 99.10 ontving, waarvan
50 door Chr. Nat. Onderwijs geschonken werd.
Kort uitgewerkt ziet onze balans van 24 Sept. 1921, toen ik de kas overnam van den heer Knottnerus tot op heden er aldus uit:
Ontvangsten:
In kas op 24 September 1921 70.01
Nagekomen contributie geïnd door den heer Knottnerus „ 63.50
Nagekomen contributie door mij geïnd 1921 „ a-Contributie : de leden
„ 243.25
Giften ,
„ 99.10
Contributie der Vereenigingen „ 228.55
Totaal
f 764.41
Uitgaven:
Honorarium-Referaat op Algemeene Vergadering...
25.—
Aflossing schuld aan de Uitgeefster
„ 200.-Rekeningen van de drukkerij
„ 99.85
Terugbetaald aan abonné's
„ -20.75
Reiskosten Bestuur
„ 198.50
Administratie
„ 52.10
'

Totaal
596.20
Zoodat er op 't eind van 1922 nog in kas is if 168.21 ien wij hopen mogen,
dat er op 't eind van ons boekjaar in Mei '23 geen tekort zal zijn temaar daar de Uitg. voortaan 3.50 per jaargang zal rekenen voor het
P. T. en er geen toeslag meer nodig is.
Moge onder des Heeren zegen onze Vereeniging en haar tijdschrift, nu
. vrij van schulden, steeds meer de Chr. opvoeding en het Chr. onderwijs
ten goede komen.
De Krim, Dec. 1922.
Ds. R. DIJKSTRA, Secr. Penningm.

BERICHT AAN DE LEDEN.
Nogmaals zij gemeld, dat men niet midden in 't boekjaar bedanken kan.
Stel, dat 100 leden dit deden, idan hadden wij reeds in één jaar een schuld
van 350 aan de Uitgeefster, immers het Paed. Tijdschrift moet per geheelen jaargang betaald worden.
H et Boekjaar eindigt met 1 Mei 1923. Wij verzoeken onze
leden moedig stand te' houden voor ons vaktijdschrift, en zoo mogelijk,
winne ieder een lid ier bij voor 1923.
Wil ieder lid zijn predikant eens een paar afleveringen ter inzage geven
en als lid trachten te winnen véór den nieuwen jaargang? Wij zijn nu
schuldvrij, maar wenschen ook gaarne schuldvrij te blijven. Maar dan
moet het leden-aantal vooral niet meer slinken.
De Krim, Jan. '23. R. DIJKSTRA, Secr. Perm.

Aan de Leden der Paedagogische Vereeniging en abonné's
op het Paedagogisch Tijdschrift.
Wij vestigen er nogmaals met nadruk de aandacht op dat het vereenigingsjaar ionzer organisatie en het boekjaar van het blad loopt van Mei
tot iMei. Zij, die thans tot de vereeniging toetreden kunnen voor zoover
deze aanwezig zijn de nummers van den loopenden jaargang gesuppleerd
krijgen. Leden die door vertrek of anderszins de vereeniging verlaten,
worden er aan herinnerd, dat de verplichtingen ten opzichte van het orgaan
niet eerder beëindigen dan Mei 1923. Een tusschentijds bedanken als lid
der Vereeniging heeft dus niet tengevolge een tusschentijids ontheffing van
de verplichtingen aan het abonnement verbonden.
,

De Krim, Jan. 1923.

R. DIJKSTRA, Secr. Perm.

KLASSIFICATIE VAN KARAKTERS.

II. De differentiatie.
Na het principe van de klassificatie komt.thans de differentiatie aan de
orde. Bij kinderen is de liefde van het hart nog overwegend. Hun wil
is nog uitdrukking van strevingen of van emoties of van sentimenten, geen
werkelijke keuze. Hun intellect is afhankelijk van impulsen en emoties,
geen kalme deliberatie. De controle der voorstellingen die leidt tot de
onderscheiding van een zelfstandig zedelijk leven, wordt bij hen gemist,
want deze openbaart zich eerst bij 't zielskarakter, dat zich bij de rijpere
jeugd ontwikkelt.
Het ontdekken van vier typen van kinderkarakters is 't gevolg van de
samengesteldheid der liefde. Alle liefde toch is opgebouwd uit de vier
primaire emoties, vrees, toom, blijdschap en droefheid. Deze emoties kunnen tot modi worden en dan geeft hare standvastigheid aanleiding om van
typen te spreken. Nog duidelijker warden deze typen, wanneer de modi
zich ontwikkelen tot sentimenten, zooals bij -den gierigaard, den hoogmoedige e.a. typen. Doch overigens moet de differentiatie zich beperken
tot het aangeven van de kleuren, die de emotioneele modi bij een kind
vertoonen. Reeds vonden we enkele kleuren bij de verbinding van de
primaire emoties met instinctieve bewegingen, die de psychologie er toe
hebben geleid om te spreken van iegoistische, teedere en religieuse emoties.
Hoe staat het echter met de gevoeligheid voor emoties bij een individti?
Welke is de graad en de wijze waarop het zelf van een kind antwoordt op
prikkels? Het iemotioneele antwoord op een stimulus kan onderscheiden
worden naar omvang, vlugheid, graad, diepte en duur van de gevoeligheid voor zekere prikkels.
De omvang van de gevoeligheid staat in verband met de oorzaken,
die de emotie opwekken. Bij sommige psychologen gaat de emotie op ir
de oorzaak, zoodat men b.v. vrees definieert als gevoeligheid, veroorzaakt
door de voorstelling van een gevaar. Deze opvatting wordt weerlegd
door de waarneming van vrees bij zeer kleine kinderen. Zij worden vaak
door plotseling en diep gevoel van vrees overvallen, voordat zij de voorstelling van gevaar hebben kunnen vormen. De emotie is een zekere hou.
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ding van het bewustzijn, die tevens georganiseerd is in het lichaam en in
het gedrag. Het timide kind kan gevoelig zijn voor het gevaar van verdrinken of verbranden en tevens ongevoelig voor het gevaar van vallen
van een hoogte, of van opsluiting in een enge ruimte. Sommige kinderen
worden toornig bij alle soorten van oppositie, doch andere alleen bij het
aanranden van hun religieuse of vaderlandsche gevoelens. Ook kan een
kind gevoelig zijn voor geschenken tot blijd schap en tevens ongevoelig
voor vroolijk gezelschap, gevoelig voor sterfgevallen tot .droefheid en
ongevoelig voor straf.
Naar den omvang zijn kinderen weinig emotioneel, omdat hun gevoeligheid
wijd genoeg is om alle emoties, zooals vreugde en droefheid, vrees en
toorn, medelijden en dankbaarheid, hoop en neerslachtigheid gelijkelijk te
omvatten. Wel hebben alle kinderen emoties, maar de omvang van deze
is beperkt tot een zekere richting, zooals vreesachtigheid, -toornigheid.
Dit is het gebrek van de oude indeeling der temperamenten, dat b.v.
de melancholicus gevoelig wordt geacht voor alle soorten van droefheidsprikkels. In werkelijkheid is ieder kind beperkt tot een zekere klas van
stimuli. Daarom sproke men liever van karakterkleuren .dan van temperamenten.
De vlugheid van de gevoeligheid voor zekere stimuli is ook zeer
verschillend bij kinderen. De meesten zijn ras tot vrees en traag tot
toorn, sommigen zijn spoedig medelijdend en traag tot dankbaarheid. Op
de vlugheid van de reactie op prikkels heeft Alfred Fouillée zijn onderscheiding der temperamenten gebouwd. Hij gebruikt daarbij het voorbeeld van
een electrischen stroom. Door het aanbrengen van obstructies kan men de
electriciteit dwingen zich om te zetten in den vorm van licht, van warmte,
van mechanischen arbeid. Aldus brengen .de vertragingen in den nerveusert
stroom bij den mensa verschillende veranderingen daarvan te weeg in
den vorm van denken, gevoelen en willen. Hij brengt voorts den tijd, dien
't bewustzijn noodig heeft om te reageeren, in verband met de diepte van
de gewaarwordingen, zoodat er vier temperamenten zijn. Het sanguinisch
temperament is vlug maar ondiep. Het nerveuse is langzaam reageerend
maar diep. Het actieve is vlug in reactie en diep in opvatting. Het flegmatische is langzaam in reactie en gematigd in diepte.
Het gebrek van deze onderscheiding is, idat ze te veel generaliseert.
Het opgeruimde kind is voor droefheidsprikkels traag in reactie en ondiep
in opvatting. Toch zal niemand op de gedachte komen, om zulk een kind
flegmatisch te noemen.
De graad van gevoeligheid voor emotioneele prikkels hangt voor
een groot deel af van het humeur waarin iemand zich bevindt. De term
,
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„humeur" is een overblijfsel van de vroegere opvatting, dat bloed, phlegma, gal en zwarte gal de vier vochten waren van het lichaam. De Engelsche term is : „mood", die ook voorkomt in samenstellingen bij ons, zooals
goedsmoeds, blijmoedig. De philosoof D. Hume was meest opgewekt van
humeur, zoodat hij geneigd was de lichtzijde dier dingen te zien en de
schaduwzijde niet op te merken. Het humeur schept zijn eigen object,
want het wordt inwendig opgewekt. Dit object bestaat kunstmatig, zoodat
hij die in een toornig humeur is klaagt over zijn eten, zijn behandeling door
kameraden, zijn schoolwerk, terwijl hij in al die dingen zich tevoren
verblijdde.
Uit deze feiten volgt met noodwendigheid, dat men niet in 't algemeen
kan spreken van naturen, die bij de minste prikkeling emotioneel worden
Om den graad van gevoeligheid te bepalen, moet ook de toestand van het
individu in aanmerking genomen worden.
De diepte van de emotionaliteit hangt samen met de eigenaardigheid,
dat de eene emotie de andere uitsluit en dat andere soms elkaar uitsluiten,
soms met elkaar gepaard gaan. Blijdschap en droefheid sluiten beide de
afkeer uit. Het schoolkind dat blij is over de geboorte van een zusje duldt
het niet, dat een ander kind spot met den naam van de jonggeborene.
Het andere kind dat treurt over het afsterven van zijn moeder, kan het niet
hebben, dat zijn kameraden lichtvaardig over hun moeder spreken.
Soms sluiten blijdschap en ‘droefheid elkander uit, zoodat een treurig
gestemd kind niet aan 't lachen kan gebracht worden. Soms smelten
blijdschap en droefheid samen tot één emotie, zoodat een kind onder het
genot van schoon gezang tegelijk lacht en tranen wegpinkt.
Het gevolg van deze interactie der emoties is, dat het kind hetwelk
opgeruimd van karakter is, een diep gevoel heeft van vreugde, hoop en
vertrouwen, terwijl droefheid, neerslachtigheid en wanhoop slechts oppervlakkig worden gevoeld.
De duur van de gevoeligheid voor een emotie heeft aanleiding gegeven om te spreken van een emotioneel geheugen. Voor 'blijdschap zijn de
meeste kinderen vlug gevoelig, zij geven zich aanstonds over aan het
object daarvan, maar de vreugde is meest kortstondig. Droefheid daarentegen komt langzaam, stap voor stap nader, bereikt eerst na eentgen tijd
zijn hoogtepunt, alsof het hart daarvan terugschrikt.
Ook hangt de .duur van een emotie samen met het plotseling of langzaam opkomen van den prikkel daartoe. De verrassing wordt opgevat als
een zelfstandige emotie door Descartes, wijl ze tot object heeft de kennis
van het ding dat men bewondert. Hij vereenzelvigt de verrassing met
,
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nieuwsgierigheid, de impuls om te weten. Verrassing is echter een toestand van desorganisatie van het bewustzijn. Het contrast tusschen bekende en onbekende ervaringen roept een conflict te voorschijn. Door dezen
schok wordt de intensiteit van alle andere emoties verhoogd. Plotselinge
vrees brengt grootere verwarring in 't bewustzijn te weeg dan die gewekt (door gevaren die te voorzien zijn. De adaptatie, het vermogen om
ons aan te passen aan de omstandigheden verdwijnt met de verrassing.
We vergeten daardoor al het vroeger doorleefde en zijn zoo onmachtig
tot denken, dat we met open mond en wijd starende blik als aan de plaats
des onheils genageld zijn. De emoties vermengt met verrassing duren
daarom niet lang, want zoodanige toestand zou spoedig tot overspanning
leiden. Volwassenen zijn beter bestand tegen .dergelijke schokken dan kinderen, omdat zij gewoon zijn aan de controle over hun gevoelens en aan
het handelen op motieven. Daardoor zijn hun emoties gewoonlijk dieper
dan bij kinderen.
Oppervlakkigheid van ide liefde is ook een algemeen verschijnsel bij
jeugdigen. In het gezin is gewoonlijk de een of ander van de oudere
broers of zusters een favoriet van de kleinen, maar zij wisselen nogal eens
van object. Ook leidt de ontmoeting met schoolkameraden tot het vormen,
van vriendschapsbanden, doch ieder weet, hoe licht die verbroken worden. Een kind dat jaloersch wordt op het bezit van een hoepel door een
ander, zegt al spoedig: ik loop niet meer met jou.
Deze vriendschap is blijkbaar gebouwd op de ieene of andere emotie,
een grondslag die te zwak is, om alle aanvallen te weerstaan. Twee
vriendjes hebben beiden zin in dezelfde soort van sport, of hebben beiden
afkeer van denzelfden meester. Daardoor vinden ze elkaar, doch later
gaan zij even gemakkelijk weer uiteen. De liefde is een houding van het
zelf van een individu, waarbij het zich ten volle ontplooien kan in de
attractie tot een ander individu. Nu heeft het zelf van een kind slechts een
kleine peripherie, n.l. die van het emotioneele leven. Later wordt die
wereld rijker door ontwikkeling van het intellect en van den wil. Bij het
kind moet de liefde om duurzaam te zijn, op alle emoties te zamen zijn
gebouwd. Wanneer zijn moeder lang wegblijft is een kind bedroefd, wanneer zij hem omhelst is het blij, als zij in gevaar is vreest het, als zij beleedigd wordt toornt het, en van hare vijanden heeft het een afkeer. Dit is
echte kinderliefde. Komt een volledige liefde voor tussehen vriendjes, dan
is de band duurzaam.
Ook kan het voorkomen, dat een kind een allemansvriend is, zoodat
het zijn vrienden bij tientallen telt, maar nooit in staat is een nauwen vriendschapsband te sluiten. Zulk een geval ontstaat, wanneer een kind zijn
,
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blijdschap vindt in het een of ander ding, dat niet algemeen is. Blijdschap
is een gevoel van gebondenheid in de attentie tot een zeker object. Gaat
deze emotie steeds in een bepaalde richting, zoo is de liefde tot alle andere
objecten incompreet, b.v. in „Het Jongetje" van Henri Borel.
De antwoorden van het kinderhart op emotioneele prikkels blijken dus
zeer uiteenloopend te zijn. De verscheidenheid is zoo groot, dat een klassificatie naar het meer of minder van het emotioneele temperament een
miskenning zou zijn van den rijken aanleg van het kind. We vonden
reeds een klassificatie naar de vier hoofdbestanddeelen van de liefde, met
hun kleurschakeeringen. Thans kan deze indeeling uitgebreid warden door
de toevoeging van de disposities, 'die zich openbaren bij de beschouwing
van de emoties naar den omvang, den graad, de vlugheid, de diepte en den
duur van de gevoeligheid voor emotioneele prikkels.
-

In zijn toorn kan een kind heftig zijn of licht ontvlambaar of stil of ontevreden. Bij vrees kan zich een vreesachtige of een onbevreesde natuur
openbaren. Bij vreugde en droefheid een gevoelig of een ongevoelig hart.
Ook kan de dispositie voor een bepaalde kleur der emotie zich op lateren
leeftijd wijzigen. Iemand van een zacht, vriendelijk, teeder en niet-toornachtig gemoed, kan later door zwakke gezondheid of teleurstellingen een
verbitterd gemoed hebben.
Ja zelfs kunnen kinderen bij hun emoties verschillende kleuren daarvan
tegelijk openbaren. Van kinderen bestaan er weinig karakterbeschrijvingen. Doch Madzy, de roos van Dekama was volgens het zeggen van Mr. J.
van Lennep nog niet veel meer dan een kind, toen zij de reis van Friesland naar Holland ondernam. Ontleenen we dus aan Van Lennep's beschrijving van haar karakter enkele gegevens.
Als een echte Friezin was zij onverzettelijk waar het gold de beginselen,
die haar van der jeugd aan ingeprent waren te handhaven. Welke verlokkelijke aanbiedingen haar ook gedaan werden, zij bleef vast bij haar besluit om haar hand te weigeren aan een ieder, die geen Fries van geboorte was. Doch waar Seerp van Adeelen al het stugge van het Friesche
karakter had, vertoonde zich bij Madzy nevens het vasthouden aan de
oude gewoonten zekere plooibaarheid. Als kinderen hadden zij en Seerp
nog al eens ruzie: „daar echter Madzy zachtzinnig en inschikkelijk van
aard was en bij alle oneenigheid dadelijk toegaf, was de vrede doorgaans
spoedig hersteld." (Hoofdstuk XV.) De emotie van afkeer maakte haar,
wijl zij van strijd walgde, toegefelijk.
Daarbij was Madzy vreesachtig van gemoed. Als Cezar zich voor haar
bed neerzet, is ze met één sprong er uit, holt ze haar kamer en de trap af.
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Bij het zien van den moordenaar vluchtte ze de eerste laan de beste in
totdat hare knieën haar ontgaven, hare krachten bezweken, een dikke
sluier voor haar 00gen kwam en zij bezwijmd neerzeeg op het vochtige
gras. (XXI). Zoodra ide vrees zich bij haar vermengde met droefheid, toen
zij dacht, dat Deodaat stierf, neigde zij tot wanhoop en onmacht. Hij is nu
dood, zeide Madzy halfluid, op een toon van innige droefheid, die niet zonder bitterheid was." (XXI). Even later sprak ze: „Mijne ziel is nu toch
zoozeer geschokt, dat een pijnlijke gewaarwording te meer, schier geen
invloed meer op mij hebben zal." En bij het afscheid van haar pleegvader,
was haar gemoed zoo vol, dat zij noch spreken, noch schreien kon. (XVIII).
Madzy's toorn is niet licht ontvlambaar of heftig, maar stil. Als de bisschop Jan van Arkel, die haar gevangen hield, haar zijne onkuische bedoelingen verraadt, zegt ide schrijver: „Het was een blik van diepe verontwaardiging welken Madzy vestigde op den man, dien zij aan hare voeten
zag. Al het bloed van het onschuldige meisje vloeide naar haar hart terug
op het hooreri van deze taal. Zij zonk in haar stoel, bedekte zich het gelaat met beide handen en smolt in tranen weg. Verfoeilijk mensch ! vervolgde zij, hem met ijzing aanziende : wie zijt gij ?" (XXIV).
Wat de zoo na verwante emoties van blijdschap en droefheid betreft,
voor deze was Madzy gevoelig in den wijdsten omvang. „In kinderlijke
vroolijkheid, welke het genot der vrije natuur in een onschuldig hart doet
ontstaan, voelde zij als om haar voogd te plagen, gelijk haar 'gebaren en
hoorbaar gelach aantoonden, trek om van het duin naar beneden te
loopera." (IX). Maar in de hut van Walser, iden boschwachter, zit zij, den
arm om het lijf van een ziekelijk kind geslagen, treurende bij het ziekbed
van Elske.
Hare gevoeligheid voor natuurlijke vroolijkheid was de grondslag van
hare liefde voor Deodaat. Vreugde brengt echter oppervlakkige liefde mee,
doch haar liefde werd dieper door de smart geleden bij de verwonding
van haren geliefde. Zij zingt zelve:
,

,

Genoegen en Smarte
Schenkt liefde aan het harte;
Maar wat weegt nu zwaarder, de vreugde of 't verdriet?
— Ik weet het niet.
De standvastigheid om alle bezwaren te overwinnen kreeg hare liefde
echter door den afkeer van Adeelens trots, van Reinout's valschheid en
van Arkel's lichtzinnigheid waarmee haar hart te kampen had.
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Madzy vereenigde dus in haar hart drie emotioneele disposities. Ze was
timide in haar vrees, stil in haar toorn en gevoelig in haar blijdschap en
droefheid, zoo mede in haar afkeer.
Voor de klassificatie is het van beteekenis, dat er een zekere interactie
van de emoties blijkt te zijn. Daardoor kunnen de vier eenvoudige typen,
die de ontleding van de liefde ons deed vinden, het timide, het irascibele,
het geëxalteerde en het gedeprimeerde type, wellicht uitgebreid en verbeterd worden. Immers vertegenwoordigen zij slechts eenige uitersten
bij het liefhebben door het kinderhart. Bij de interactie van de emoties
nu kunnen blijdschap en droefheid met één kleur worden aangeduid, omdat
beide het gevoel van geboeid zijn van het zelf in zijn attentie uitdrukken,
de eene emotie zonder obstructie, ide andere met obstructie. En wat van
deze beide emoties geldt, is ook van kracht voor haar tegenpool, de afkeer.
Wie bijna ongevoelig is voor blijdschap, is iook beperkt in zijn gevoel van
afkeer, ‘zoodat hij zich bij een object van afkeer enkel verveelt.
Naast .de reeds ontdekte interactie van de grondemoties der liefde moet
nu getracht worden nog enkele andere op te stellen. Het onderzoek zal
dan leiden tot zes rubrieken.
Het tweede timide type is heftig in zijn toom en ongevoelig in zijn blijdschap of droefheid. De H. Schrift verhaalt van den aartsvader Noach, dat
hij uit vrees de ark bouwde en dat hij na den zondvloed zich overgaf aan den
wijn. Doch zie, hoe heftig deze man wordt in zijn toorn, als hij Cham moet
bestraffen. Van diens eerstgeborene toch zegt hij : „Vervloekt zij KanaAn,
een knecht der knechten zij hij zijnen broederen ! Een dergelijke interactie
van emoties komt ook voor bij kinderen. Het komt voor dat een bang
en oppervlakkig kind plotseling zich beleedigd gevoelt door een woord of
een handeling van zijn onderwijzer voor de volle klas. En zie nu eens naar
de expressies van heftigen toom bij datzelfde kind. Het knerst met de
tanden, de oogen stralen vuur, de mond staat open, doordat de adem belemmerd is, de neusvleugels trillen, de vuist balt zich, het gelaat wordt
beurtelings bleek en rood, totdat het kind in tranen uitbarst.
Het moedige type is meestal licht ontvlambaar in zijn toorn en oppervlakkig in zijn blijdschap of droefheid. Hierop past treffend hetgeen
Dr. Hugo zegt van het cholerisch type, n.l. dat hij een vechtersbaas is en
niet spoedig door vrees van iets wordt teruggehouden. Daarbij kan hij op
een nietsbeduidend woord of een daad van een ander kind soms geweldig
heftig en onverstandig reageeren. Gekscheren wordt door hem al heel
spoedig opgevat als een bele ediging. Hij is overgevoelig voor sport en
'
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plagerij. In zulke gevallen wil hij al te spoedig zijn drift op een gevoelvolle wijze aan een ander koelen. Doch zijn blijdschap en droefheid zijn
oppervlakkig. De eene dag kan de onderwijzer hem bijna tot tranen bewegen, maar den volgenden dag grijpt hij weer de eerste de beste gelegenheid aan, om tijdens de lessen met alles te gekscheren. (Karaktertiepes
van kinders en hulle behandeling, p. 121.)
Er is ook een moedig type, dat stil is in toorn en diep
gevoelig in zijn blijdschap en droefheid. Dit is het gemiddeld
type waartoe de meeste kinderen behooren. Bij het spel komen
hun niet allerlei ideeën te binnen, zoodat ze wachten op anderen, die
spelen of werkzaamheden voorstellen. Langzamerhand gewennen zij aan
hun milieu, en nu treden zij waar 't noodig is met moed op.
In hun toorn gaan zij niet dadelijk over tot aanvallen, maar loopen vaak
lang te pruttelen eer het tot een daad van wraakneming komt. In hun blijdschap zijn zij voldoende ontvankelijk voor indrukken om gevoelig genoemd
te worden. In hun droefheid hebben zij expressies, die stil zijn, maar toch
diepte van gevoel verraden.
Vatten we het gevondene samen, zoo krijgen we vier min of meer
vaste typen, die op deze wijze onderscheiden zijn:
1.. Timide, stil en gevoelig.
2. Timide, heftig en ongevoelig.
3. Moedig, prikkelbaar en oppervlakkig gevoelig.
4. Moedig, stil en gevoelig.
Een dergelijke indeeling is reeds beproefd door F. Paulhan, doch zonder
de onderscheiding te maken tusschen kinderen, rijpere jeugd en volwassenen. De eerste klas ontstaat door de overeenkomst bij zekere individuen in
psychologische associatie.
De tweede categorie omvat de typen, die in verschillende kwaliteiten
van neigingen overeenkomen.
De derde categorie bestaat uit ide typen, bij welke een bepaalde neiging
praedomineert of ontbreekt. (Les Caractères, 1894, Introd.)
Prof. P. Malapert komt tegen deze klassificatie op, wijl een karakter niet
is een modus van relatie tusschen psychische neigingen, maar deze neigingen zelve in relatie onderling. (Les Eléments du char p. 196). En terecht,
want we spreken eerst van karakter, zoodra de neigingen van een individu
zekere standvastigheid vertoonen. M. Paulhan heeft het principe van de
interactie van de oorspronkelijke zielskrachten niet gekend. Hij heeft alleen
de richting aangegeven waarin men heeft te zoeken naar een standvastige
relatie van oorspronkelijke neigingen bij zekere individuën, waardoor zij
tot bepaalde typen kunnen worden gebracht.
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Wellicht zijn er nog meer vaste kindertypen, maar deze vier liggen voor
de hand. Eene indeeling, die kunstmatig is opgesteld giet de bekende feiten
in een zekere vorm, is nooit verlegen met een probleem en bekoort ons
door haar systeem. Een natuurlijke indeeling gaat uit van de feiten, tracht
de kleine stroompjes te ontdekken, die zich in de rivier vereenigen, en
geeft zoodoende een klassificatie waardoor de feiten min of meer verklaard worden.
In de standvastige kindertypen, die de interactie van emoties ons deed
ontdekken, gaan de vroeger gevondene uitstersten geheel op. Deze toch
waren kleuren van emoties, die zich tijdelijk bij kinderen vertoonen.
Sommige ouders verbazen zich er wel over, dat hun kind vroeger zoo
ernstig, zoo oprecht religieus, niets meer daarvan heeft overgehouden bij
het opgroeien. Zij hadden het op den voorgrond treden van een emotioneele kleur aangezien voor een blijk van religieus-zedelijk leven gelijk zij
zelf bezitten. Dit is de gewone fout van opvoeders, dat zij het kind bezien
door den bril van volwassenen ! Neen, de kleuren die ide emoties aan
het kindskarakter geven, zijn tijdelijk en afwisselend. De interactie van
emoties is de eerste standvastigheid, die bij een kind valt waar te nemen.
Ze is het voorspel van de vastigheid, ,die bij het sentiment bereikt
wordt. Hier is een zelfcontrole, die niet berust op het gebruik van verstandelijke gronden maar van motieven, in het hart geboren.
Deze zelfcontrole is in sommige gevallen zoo verrassend, dat Miss Edith
Mumford ide vraag stelt: „Unstable temperament — yet often strong
characters, when they have gained self-control — how can we deal with
them?" (The dawn of character, p. 189.) Onderzoeken we dus de secundaire emoties of sentimenten, waardoor de vroegere karakterkleuren en
disposities soms gewijzigd worden.
De liefde van een individu ondergaat groote veranderingen, wanneer ze
zich richt op een bepaald object. Ze is dan niet aangeboren, maar verworven. Ze wordt niet langer opgewekt door inwendige stimuli, zooals
instincten, impulsen, emotioneele kleuren, maar door de voorstelling van
een bekend object in het bewustzijn. Bij het sentiment komt de liefde van
een kind tot zijn volle recht. „Love is only fully constituted when it bas
found its objects and is rendered active on behalf of them", zegt A. F.
Shand terecht. (Found. of. char. p. 56). Volgens hem is de liefde een systeem van emoties. Het zelf van een individu is idan product van onbewust
werkende krachten, die alleen het doel van hun werken met elkander gemeen hebben.
De H. Schrift ziet in het individu een beelddrager Gods, begaafd met een
,
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oorspronkelijk zelf. De liefde van een individu is dan zijne houding van
attractie en repulsie tegenover onbekende of bekende objecten. Het zelf
openbaart zich het eerst door de emotioneele liefde en haat, die aan de
impulsen, instincten en strevingen eenheid geven.
Zoodra echter de voorstellingen van een kind zuiver belijnd en zijn
strevingen duidelijke begeerten worden, gaat zijn liefde over in de verkiezing van het eene object boven liet andere. De liefde van het kind
neemt daarbij de kleur aan van het object waarop ze zich richt. Zelfliefde
wordt ijdelheid als ze zich richt op de gestalte van het lichaam, jaloerschheid als ze het zelf met anderen vergelijkt, gierigheid als ze het geld 't
meest waardeert of sportliefde als ze het spel boven alles verkiest. De
naastenliefde neemt de kleur aan van vriendschap, respect voor een ander,
barmhartigheid of medelijden, al naar het object hoog of laag staat aangeschreven in het hart van een kind.
De Godsliefde krijgt de kleur van respect voor het geweten, voorliefde
voor de natuur, gehoorzaamheid aan de H. Schrift of godsvrucht.
Tegelijk met deze sentimenten ontwikkelt zich de haat van het zelf bij
een kind, soms zelfstandig, soms als de keerzijde van de liefde voor een
object.
Het opkomen van de sentimenten gaat in den regel gepaard met den
aanvang der puberteit. Hiervan zegt Prof. H. Bavinck treffend:
„Ieder moet erdoor heen, om mensch te worden, want het is de periode
van den wordenden man en van de wordende vrouw, de geboortestond
der zelfstandige, vrije persoonlijkheid. Uit de gisting van alle physische en
psychische krachten kan straks wel is waar een platvloersche egoïst, een
cynicus, een twijfelaar, een spotter, een bon vivant of een misdadiger te
voorschijn komen. Maar uit de worsteling kan ook zegevierend geboren
worden een edel mensch, een nuttig burger, een kloek belijder, eene persoonlijkheid met besliste overtuiging en standvastigen wil." (De opvoeding der rijpere jeugd p. 145.)
Het tijdperk der sentimenten moet dus, zal het goed zijn, een overgang
wezen naar het vormen der persoonlijkheid. Het valt niet te ontkennen,
dat vele individuën hierbij in de geboorte blijven staan, zoodat zij nooit
verder komen in hun karaktervorming dan het sentiment. Maar anderen
gaan hooger op en ontwikkelen loyale, standvastige, lijdzame, heldhaftige
karakters.
De klassificatie van het karakter bij kinderen is een andere zaak dan de
indeeling van het zielskarakter en die van het persoonlijk karakter. Alleen
was het noodzakelijk deze hoogere trappen van karaktervorming te noe-
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men, ten bewijze dat men bij een kind niet spreekt van zedelijke eigenschappen zooals bij volwassenen. Een gewoon kind .handelt niet «p verstandelijke gronden, maar op motieven aan het hart ontleend. De H. Schrift
spreekt van kinderen zonder natuurlijke liefde astorgoi, Rom. 1 vs. 31 en 2
Tim. 3 vs. 3. Hierbij teekent prof. W. Geesink aan: „De storge of natuurlijke liefde mi, is een nog-niet zedelijke liefde, want zij is geheel onafhankelijk van 's imenschen willen. God eischt deze liefde niet van ouders en
kinderen, maar heeft ze in hun hart gelegd. Het diis elkander liefhebben is
geen zedelijke, maar een natuur-ordinantie des Heeren en behoort dan ook
evenzeer tot de natuur van een mensch, en ook tot die van de hoogere
dieren, als de hartklop of de ademhaling. Het is, als gij zoo wilt, de mystieke trek van het eigen vleesch en het eigen bloed." (Van 's Heeren
ordin. Ze deel Ze stuk pag. 34).
De Bijbel weigert zedelijke eigenschappen aan een kind toe
te kennen, want ze heeft voor de zonden van het hart afzonderlijke namen, bijvoorbeeld draaien, dwalen, dubbelhartig zijn. De begeerte van het zondige kind strekt zich niet uit naar een abstrakte idee
van het kwade, doch naar de weigering om den band aan den naaste en
aan God te gevoelen. (Zie mijn „Gevoel in de H. Schrift", p. 89 v. v.) Ook
Aristoteles laat de natuurlijke liefde aan de zedelijke liefde voorafgaan. Het
uitgangspunt van Aristoteles' zedenkunde is, dat de maatstaf van het zedelijke leven niet gezocht moet worden in eene idee of wet van het goede,
die van bovenzinnelijken oorsprong is, maar in het menschelijk leven zelf.
De degelijke mensch, sporidaios, is de standaard van goed en kwaad.
Maar aan het slot der Ethica zegt de philosoof, dat deugd allermeest uit
gewoonte ontstaat, en idat daarom publieke noch private wetgeving kan
gemist warden." (Zie mijn Aristoteles in Nederland, p. 62 v.v.)
Op dezen grond acht ik, dat men de karakters van de rijpere jeugd en
de volwassenen wel kan verdeelen naar hun zedelijke eigenschappen, maar die van kinderen niet. Daarom werd in de
hier voorgedragene klassificatie van karakters bij kinderen de
activiteit uitgeschakeld. Deze staat in zoo nauw verband met
de zedelijkheid, dat prof. Heymans verklaart: „Darum must aber auch
das Reden und Handeln aus iobjektiven Gesichtspunkten dem Aktiven viel
leichter werden als idem Nichtaktiven." (Einfiihrung in die Ethik p. 286). Het
verband van aktiviteit en zedelijkheid is niet direct maar indirect, zegt
prof. Heymans, omdat ze de openbaring der goede neigingen 'begunstigt.
Het actieve kind heeft levensenergie, het heeft den blik meer naar buiten
gericht en zet zijn wenschen dadelijk om in daden, zoodat de tijd ontbreekt
om op verkeerde motieven te letten. Hieruit blijkt dat hij de term „activi-
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telt" opvat in den hoogenen zin van het begrip „bezig zij ✓", n.l. het zich
bewegen naar een bepaald doel, dat eerst voorgesteld wordt. De emotioneele klassificatie vat den term „activiteit" op in den lageren zin, als
expressie van wat in het hart van een kind leeft. „Bij het kind gaat de
indruk, dien het ontvangt, terstond, vanzelf, ongewild, in eene beweging
over; het lacht en het schreit bij de minste aanleiding en soms bijna tegelijk, het leeft nog niet, maar wordt geleefd," zegt prof. Bavinck. (De opv.
der rijpere jeugd pag. 139.) Er is dus alle reden om voor het kind een
ander verdeelingsprincipe van zijn karakter te kiezen, idan hetwelk past
voor de rijpere jeugd.

(Wordt vervolgd).
Dr. S. 0. LOS.

PROBLEMEN VAN OPVOEDING EN
ONDERWIJS IN ONZEN TIJD.
II.

3. Bij deze crèches sluiten zich van zelf aan de bewaarscholen, die de
kinderen verzorgen en opvoeden van het 3e tot het 6e jaar en bovendien
nog de kinderen van de eerste twee klassen der lagere school, van 't 6e
tot einde 7e levensjaar. In deze bewaarscholen moet onderwijs gegeven
worden volgens de nieuwe wet op het L.O. door onderwijzeressen met
eigen opleiding en acte, onderscheiden van de onderwijzers en onderwijzeressen met andere kweekschool-opleiding en acte B.
Maar vooral is hier van belang de toepassing ider Montessori-methode,
uitwerking eigenlijk van de Fraelmethode. Fronel 1782--1852 toch kwam
reeds tegen de passiviteit der leerlingen op de school in verzet. In plaats
daarvan maakt hij het zelf-bezig-zijn, de zelfwerkzaamheid, de activiteit
en productiviteit tot beginsel voor zijn onderwijs- en ,opvoedingsleer. Dat
paste hij toe in heel 't onderwijs in de bewaarschool voor kinderen van
3-6 jaar. Daarom bracht hij het spel weer in eere, want bezig zijn, belangstelling in eigen werk en werkzaamheden is noodig als brood voor 't kind.
Fr•5bel gaf hier zelfs een religieusen grondslag aan ; zooals de Geest Gods
zweefde over den vormenloozen chaos en er gestalte aan gaf, zoo behoort
de naar Gods beeld geschapen mensch te werken en te scheppen; zijn
geest moet vaardig worden over het ongevormde en er leven en vorm aan
geven. Dat is 't groote doel van allen arbeid. En door zulk werken leeren
we meer God kennen en brengen Hem ons nader. Deze ideeën hebben
doorgewerkt : oefening, handenarbeid, spel, schoolreizen, schoolwandelingen, enz. hebben in de school meer en meer burgerrecht verkregen. Kindergarten. in den geest van Frijbel hebben in Engeland, Amerika en elders
ingang gevonden. En Montessori heeft dit beginsel van Fröbel nog nader
en op eigen wijze in de bewaarschool toegepast.
4. Nog strenger wordt dit beginsel d e r zelfwerkzaamheid, deze activiteit
in de lagere school 'doorgevoerd. En wel in tweeërlei vorm: in dien der
zelfregeering en der zelfwerkzaamheid.
Zeltregeering. Ten deele kwam deze zelfregeering ook vroeger wel voor
in de scholen, als b.v. de onderwijzer zich helpers uit de leerlingen toevoegde, maar ze werd toch vooral in den nieuweren tijd meer algemeen
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toegepast in verband met een ander inzicht in 't karakter der opvoeding.
Opvoeding moest toch in de eerste plaats zelfopvoeding, zelfregeering,
zelfbeheersching zijn. Ouders en onderwijzers behooren 't kind te sturen
en te leiden, maar 't moet in een sterker mate waarmede het opwast en
ouder wordt, op eigen beenen leeren staan, op eigen voeten leeren gaan.
Het moet zelf aan zijne vorming medearbeiden, besef en inzicht krijgen
van eigen verantwoordelijkheid, heerschappij verwerven over zijn wil, zich
gewennen aan vrijwillige gehoorzaamheid, zijn plichtgevoel versterken. Het
intellectualisme kweekte zulke menschen niet, het vormde napraters, geen
karakters, geen persoonlijkheden, geen sterke mannen en vrouwen. Er is
aan dit moderne onderwijsstelsel zeker eenig gevaar verbonden, maar
men moet met zijn kinderen wat durven wagen : wagt man nichts an
Kindem, so wagt men sie selber. (Jean Paul.)
Bij deze veranderde gedachten over de opvoeding kwam de invloed van
't democratische Amerika. De schoolstaat, ide scholierengemeenschap is uit
dat land afkomstig. Een der ,eersten, die ze daar invoerde, was Wilson Gill,
die al de leerlingen der school tot ieen schoolstaat organiseerde en met
behulp van deze de school regeerde. Het stelsel vond in Amerika zelf, en
voorts ook elders b.v. in Zwitserland navolging en berust op de gedachte,
dat de leerlingen, althans in de hoogere klassen, vertrouwensmannen kunnen kiezen, die samen een raad vormen en met de onderwijzers binnen
zekere grenzen en onder hun medewerking en goedkeuring een zeker
bestuur over de school uitoefenen. Men koestert de verwachting, dat door
dit stelsel het zedelijk plichtsbesef, de verantwoordelijkheid, de gemeenschapszin, het leven met en voor elkaar gevoed, en allerlei ondeugden als
't verklikken, het voorzeggen, het spijbelen, enz. voorkomen en uitgeroeid
zullen wol den. In de laatste jaren is dit stelsel voor zelfregeering zelfs in
de gevangenissen toegepast geworden. (Thomas Mott te Osborne).
Schoon dit stelsel voor zelfregeering niet overal op dezelfde wijze is
uitgewerkt, bevat het gewoonlijk in hoofdzaak vier elementen:
a. kiesrecht der leerlingen, althans in de hoogere klassen der school
met het recht van veto van den onderwijzer;
b. de benoeming van een vertrouwensman, die begeerten en wenschen
van de leerlingen aan den onderwijzer overbrengt, een soort volkstribuun
dus •
c. de vereeniging van de vertrouwensmannen tot een raad of bestuur,
met voorzitter, secretaris en penningmeester, dat wetten kon maken of
besluiten nemen, maar onder goedkeuring van den onderwijzer en dat hem
soms van raad kon dienen bij 't uitreiken van belooningen en 't uitdeelen
van straffen;
,
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d. het recht van dat leerlingen-bestuur om binnen zekere grenzen zelf
recht te spreken en te straffen.
Zelfregeering bestond vroeger reeds in beperkten zin b.v. in de internaten
der Jezuieten, zooals thans nog in 't Collegium Germanicum te Rome; op
de kostscholen in Engeland (Eton), in het praefecten-systeem door Thomas
Arnold, rector van Rugby, ingevoerd, in het stelsel van den Klassenobersten
van Trotzendorf, maar werd in nieuweren tijd toch anders ondernomen
en uitgewerkt.
5. Maar meer sympathie dan de zelfregeering vond het beginsel van
de zelfwerkzaamheid. De vroegere school is in staat van zware beschuldiging gesteld. Ze was een praat- en luisterschool. De onderwijzer was
daarin (de eenig handelende en de kinderen hadden niets te doen dan te
luisteren, stil en stijf, met gevouwen handjes in de banken te zitten en in
't geheugen te prenten, wat de meester verkondigde. 't Was alles van den
kant van het kind: aannemen, 'opnemen, ontvangen, bewaren, stil en
passief zijn, geheel in strijd met zijn aard en natuur. Zelfs toen dit verbalisme, deze (eenzijdige heerschappij van het woord, deze hersen- en geheugenmechaniek door de weerspraak van Comenius, Ratichius, Rousseau
gematigd, en door en na Pestalozzi de aanschouwing tot een beginsel bij
onderwijs en opvoeding ingevoerd werd, kwam in deze passiviteit der
leerlingen geen radicale verandering. Want het kind mocht nu wel zien en
niet alleen hooren; niet alleen zijn oor, maar ook zijn oog mocht het
gebruiken, het wijdde zijn aandacht niet alleen aan het woord, maar ook
aan de zaak. Doch 't kwam toch niet tot een eigen doen, tot zelfwerkzaamheid van het kind. De methode bleef, zooals Willmann zegt, realer Verbalismus, woordonderricht met een reëel moment. Bovendien, aanschouwen
is nog maar aanschouwen, niet per se begrijpen, denkende opname. Het
aanschouwingsonderwijs, waarmede een tijd lang gedweept werd, heeft
dan ook zijn bekoring verloren. En de wensch gaat thans naar de doen-,
de werk-, de arbeidsschool uit. De gedachten over de opvoeding zijn op
nieuw veranderd. Duitschland moest wijken voor Engeland, het Oosten
voor het Westen, het intellect voor den wil, let woord voor het werk, de
daad, de speculatie voor de energie, het hoofd voor de hand.
De hoogere zintuigen, oor en oog, schijnen inderdaad maar passieve
organen te zijn; ze nemen op, zij leveren materiaal, dat 'dan verder innerlijk
verwerkt, door den geest bearbeid, in het hart bewaard, door het denken
tot ideale hoogte verheven moet worden. Alleen deze arbeid des geestes
is innerlijk, onzichtbaar, wordt in een materialistischen tijd minder opgemerkt en gewaardeerd. En zoo schijnt het, alsof alleen de hand het orgaan
is der activiteit, der zelfwerkzaamheid; en alom gaat het geroep op naar
,
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arbeid, handenarbeid, alsof alle andere arbeid van zien, hooren, opnemen,
bewaren, verwerken geen arbeid ware!
Toch, er ligt iets moois en goeds in. 't Is niet moeilijk een lofrede op de
hand te houden. In de hand komt het menschelijke van den mensch voor
den dag. Het dier heeft geen hand, maar een poot, een klauw; het kan
grijpen, vasthouden, dooddrukken, verbrijzelen. Maar de mensch heeft een
hand, kan handelen, hanteeren, handhaven; hij kan met zijn hand zijn
gedachten, de hoogste en edelste, naar buiten realiseeren; hij kan er mee
schrijven, teekenen, boetseeren, beeldhouwen, instrumenten maken; hij kan
er mee regeeren, gebieden, dreigen, maar ook streelen, liefkoozen, beschermen. De mensch is schepper, kunstenaar, koning door zijn hand.
De oefening der hand is door allerlei oorzaak lang verwaarloosd.
Classicisme, renaissance, humanisme en neo-humanisme hebben handwerk,
handenarbeid naar beneden gedrukt, in minachting gebracht, de Grieksche
beschaving op idit punt vernieuwd en het Christendom miskend. De vrije
kunsten stonden hoog boven de mechanische. En daarbij is gekomen het
stoom-, machine- en fabriekswezen, dat den werkman zijn materiaal, zijn
gereedschappen, zijn zelfstandigheid, zijn psyché ontnam en hem degradeerde tot een arbeider, werknemer, loonslaaf, verlengstuk van de machine.
Gelukkig is daartegen reactie gekomen van verschillende zijde, ook van
de aesthetische zijde, de kunst. Het handwerk kwam weer in eere en werd
met de kunst in verbinding gebracht. De schoonheidszin eischte ook bevrediging in 't onderwijs en de school. De beteekenis der menschelijke hand
werd weer ontdekt. De waarde van handenarbeid, 'paedagogisch, ethisch,
sociaal werd weer ingezien. De Minister van Onderwijs nam handenarbeid
op onder de verplichte vakken, maar de Tweede Kamer, onder den indruk
van onderwijzersadressen, verwees het naar de facultatieve vakken. Dit
is misschien daarom alleen niet al te erg te betreuren, wijl onze onderwijzers er nog niet geschikt voor zijn en onze schoollokalen er nog niet
op berekend en onze hulpmiddelen nog gebrekkig zijn of geheel ontbreken.
Maar we moeten toch deze richting uit. Immers sluit zich deze arbeid bij
den aanleg en den lust van het kind aan.
Het gezonde, normale kind kan niet altijd stilzitten, is bijna altoos in
beweging, 't moet zich oefenen, zijn armen, spieren, beenen, 't moet spelen,
knutselen, maken, breken. In zulk een arbeid gaat het kind op met heel
zijn ziel. Daar leeft het in, daar geniet het van, daar is het trotsch op, leert
het zijn eigen kracht in kennen. Handenarbeid is een factor van groote
beteekenis en waarde voor het onderwijs en opvoeding. Belangstelling en
werkzaamheid zijn hier nauw verbonden, zooals Fröbel inzag.
6. Doch de eisch bij de zelfwerkzaamheid van den leerling bepaalt zich
,
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menigmaal niet tot het opnemen van handenarbeid in de school, maar strekt
zich dikwerf veel verder uit. De leerschool moet geheel en al in een doe-,
werk-, arbeidsschool omgezet worden. Want de leerschool schijnt naar
deze beschouwing geen activiteit, zelfwerkzaamheid in te sluiten; en daar
is veel van aan, als men onder arbeid alleen handenarbeid, lichamelijke
arbeid verstaat.
En zoo beperkt en eenzijdig is menigmaal de moderne opvatting. Als
men ijvert voor handenarbeid op de school, dan kan dit vooral voortkomen
en komt het voort uit paedagogische, ethische of ook psychologische motieven b.v. uit het door de moderne psychologie verkregen inzicht in
verschillende voorstellingstypen. Maar tegenwoordig wordt vooral ook
uit sociale motieven een plaats voor den arbeid op de school verlangd en
daarbij dan tevens gewenscht, dat arbeid, lichamelijke arbeid, niet slechts
een vak zij naast andere, maar principe wonde van heel 't onderwijs.
Deze tendenz in de hervorming van ons onderwijs is een gevolg daarvan,
dat kapitalisme en industrialisme 't zwaartepunt uit de ideëele cultuur in
de materiëele cultuur hebben verlegd, dat arbeid en kapitaal tegenover
elkaar zijn komen te staan, en dat van socialistische zijde de arbeid als de
eenige bron van rijkdom, van kapitaal is uitgeroepen. Als deze beschouwing
juist was, moest het kapitaal in handen komen van den arbeid, die er alleen
recht op heeft ; dan moest het privaatbezit afgeschaft ; dan moesten allen
arbeiders worden, dan moest de menschelijke samenleving eene groote
arbeidsgemeenschap zijn, waarvoor de school reeds had voor te bereiden.
De school had dan te worden, naar de gedachten van John Dewey, zulk
een gemeenschappelijke samenleving in 't klein, dat het als 't ware eene
weerspiegeling was in hare werkzaamheden van het leven der groote
maatschappij. Vooral sedert de wereldtentoonstelling te St. Louis 1904
werd dit beginsel naar Europa overgeplant en toegepast; inzonderheid door
Kerschensteiner in Mnchen, die in zijn rede te Zürich 2 Jan. 1908: Die
Schule der Zukunft, ieine Arbeitschule, zich als een warm voorstander
daarvan kennen deed, zijn denkbeelden in 't schoolwezen te München wist
toe te passen en niet lang daarna hoogleeraar werd.
Er ligt hier echter een gevaar in n.l. onderschatting van den geestelijken
arbeid, van den arbeid met het hoofd. Wel is waar wordt dit niet door alle
voorstanders van de werkschool bedoeld of begeerd. Maar 't feit ligt er
toch toe. En van communistische en bolsjewistische zijde wordt dit opzettelijk en bewust nagestreefd. Zoo b.v. Ceton en nog beslister W. Wolda in
Nieuwe stroomingen in de opvoedkunde (De Nieuwe Tijd 1920 No. 9, bldz.
307-317, No. 10, blz. 340-349, No. 13, blz. 432-442.). De rationalistische-mechanische opvoeding van Herbart en de individualistische zelf,

306
cultuur van Ellen Key, Ligthart en Montessori zijn voorbij, beantwoordden
beide aan tweeerlei phase in het kapitalistische stelsel. Maar dit moet tot
het verleden behooren. Thans is een ander paedagogisch stelsel noodig,
democratisch, beantwoordend aan ide nieuwe cultuurphase.
Mevr. Roland Holst zegt: „Vooreerst moet de opvoeding proletarisch
zijn, opvoeden voor den klassestrijd, voor klassemoraal (liefde voor de
verdrukten, haat tegen de machtigen) en later overgaan in communistische
di. door een zee van bloed naar het beloofde land."
De school moet gericht zijn op, moet in verband komen met het practische leven, moet in dienst komen van eene communistische opvoeding.
D.w.z. als de dictatuur van 't proletariaat aan kapitalisme en bourgeoisie
een einde zal hebben gemaakt, dan zullen de cultuurgoederen niet meer
aan eene kleine klasse toebehooren, maar 't eigendom van allen worden,
't bezit worden van heel de arbeidende gemeenschap. En dan eerst zal ook
de kloof gedempt worden tusschen school en leven, want de school zal
gebazeerd worden op den socialen, maatschappelijken arbeid, de tegenstelling van hoofd- en handenarbeid zal verdwijnen, denken en doen zullen
één worden en de schatten der cultuur zullen aller deel zijn. De school als
arbeidsgemeenschap zal allen in liefde vereenigen en doen samenwerken.
De schrijver verwijst naar Rusland. Daarvan wist Dr. Schim van der
Loeff (Uit .den Russischen heilstaat) ons te verhalen, dat de bolsjewiki
eerst bij arbeid uitsluitend aan lichamelijken arbeid dachten en daarom,
wijl arbeid wettelijk verplicht was, leeraars in klassieke talen b.v. verplichtten iom sneeuw te scheppen en ingenieurs om dienst te doen als doodgravers. Maar later moesten ze hierin toch wijzigingen brengen, omdat
arbeiders van tal van zaken, zooals b.v. administratie, fabrieksleiding enz.,
geen verstand hadden en gingen ze intellectueelen arbeid toch wat meer
waarderen.
Wat misschien nog erger is dan deze bolsjewistische afdwaling, is de
nood, dien de rampzalige oorlog over de zoogenaamde intellectueelen
heeft gebracht. De waardevermindering der valuta heeft professoren, privaat-docenten, schrijvers, kunstenaars, schilders, beeldhouwers, studenten
in armoede en ellende gedompeld; wetenschappelijke instellingen, bibliotheken, tijdschriften, wetenschapplijke bladen lijden onder den druk en de
haat tusschen de volkeren, maakt samenvergaderen en samenwerken voor
lange jaren onmogelijk.

(Wordt vervolgd).
A.

K. v. d. B.

EEN WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
(V).
Ten opzichte van de beide zooeven genoemde hoofdpunten, waarop het
debat is geconcentreerd geweest, is de Minister van oordeel, idat het daarbij
inderdaad niet om de zaak zelf gaat, maar wel over de vraag, of 'het
Grondwetsartikel duidelijk genoeg uitspreekt wat bedoeld wordt. Dat is de
eenige vraag, waarom het gaat. De Staatscommissie en de Regeering
waren oorspronkelijk van meening, dat het beter was .een nadere formuleering in de Grondwet achterwege te laten, omdat iedere formuleering
tot min of meer ernstige bezwaren aanleiding kan geven en de wetgever
de bedoeling der Grondwet uit den samenhang der voorgestelde bepalingen
in verband met de toelichting en ide geschiedenis van het tot stand komen
der gekozen redactie voldoende zou kunnen afleiden.
De Minister is nog steeds van meening, dat de Grondwet in verband met
de toelichting duidelijk genoeg spreekt. Maar de omstandigheden zijn inderdaad veranderd en wel in zooverre, dat in het land en ook in deze Kamer,
en niet alleen van de linker- maar ook van de rechterzijde, twijfel is uitgesproken of de wetgever, die .deze Grondwet zal hebben toe te passen, ten
slotte toch niet zou kunnen komen tot een interpretatie van de Grondwet,
die te eenenmale zou zijn in strijd met de bedoeling èn van de Staatscommissie èn van de Regeering. Het zou kunnen zijn, vreest men, dat een wetgever een interpretatie zou geven, die niemand' had gewild, en daar komt
bij, dat het van belang is, dat ook de verdere wetgeving door dienzelfden
geest van samenwerking wordt beheerscht, die ten slotte in de St:natscommissie heeft voorgezeten.
In deze omstandigheden komt het den Minister voor, dat het geraden is
een nadere omschrijving van de bedoeling in de Grondwet vast te leggen.
Indien ZEx. daartoe besluit, 'staat het bij hem vast, dat in deze geenerlei
sprake is of mag zijn van eenige concessie en eveneens, dat geen wezen1ijke verandering wordt ondernomen, maar alleen wat van den aanvang af
werd bedoeld en waaromtrent men in de Staatscommissie tot overeenstemming was gekomen, nauwkeuriger door de woorden der Grondwet zal
worden omschreven.
,
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Omdat nu geen der voorgestelde amendementen naar des Ministers meening voldoet aan de eischen, die aan een bevredigende oplossing behooren
te worden gesteld, is Z.Ex. er toe overgegaan, 'om zelf het grondwetsartikel
te wijzigen, zoodat het gewijzigd art. 192 komt te luiden:
1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid,
en bovendien, voor zoover het algemeen vormend zoowel lager als middelbaar onderwijs betreft, behoudens 'het 'onderzoek naar de bekwaamheid en
de zedelijkheid van den onderwijzer; het een en ander door de wet te
regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen 'door de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van Overheidswege
voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen.
5. Volgens bij de .wet te stellen regels kan afwijking van deze 'bepaling worden toegelaten, mits tot
het ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid
wordt gegeven.
6. De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele uit de open
bare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld,
met inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
7. Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zoodanig geregeld, dat de
deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas
bekostigd bijzonder ondewijs en van het openbaar
onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd.
8. Bij idie regeling wordt de vrijheid van het onderwijs betreffende 'de keuze der leermiddelen en de
aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
9. Het bijzonder algemeen vormen lager onderwijs, dat aan de bij de wet
te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het
openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar
en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden
verleend.
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10. De Koning moet jaarlijks van den staat van het onderwijs aan de
Staten- Generaal verslag geven. 1 )
De Minister hoopt, dat de Kamer zich bij deze nieuwe redactie — de wijzigingen, van Regeeringswege in het artikel gebracht, zijn gespatieerd aangeduid — zal kunnen neerleggen en wil den geachter afgevaardigden, den
heeren Van Raalte, Visser van IJzendoorn, Otto en Eerdmans met eenigen
aandrang in overweging geven, ook indien zij niet geheel bevredigd mochten zijn, tot intrekking van hun amendementen over te gaan. ,
De heer Van Raalte is aanstonds bereid het zijne van de tafel te nemen,
maar ter 'zelfder tijd werden nog twee amendementen op het artikel voorgesteld, n.l.:
een, door de heeren Rutgers en de Monté verLoren, strekkende om de
vijfde alinea van het gewijzigde artikel te doen vervallen;
een, door den heer Van ider Voort van Zijp, strekkende om in al. 8 in
plaats van „betreffende enz." te lezen: zoowel wat betreft de benoeming
der onderwijzers als de vaststelling van het leerplan en de keuze der
leermiddelen geëerbiedigd".
Als nu de heer Rutgers, bij zijne toelichting van het mede door hem
voorgestelde amendement, de Regeering beschuldigt, dat zij het tot dusverre door haar ingenomen standpunt heeft verlaten en dat aan de door
haar aangebrachte wijzigingen een politieke strekking ten grondslag ligt,
andeti dan is uitgedrukt, antwoordt de Minister, dat de Regeering het
tot dusver 'door haar ingenomen standpunt niet heeft verlaten; daarvan
niet is afgeweken doch het uitdrukkelijk handhaaft. De Regeering formuleert alleen door het stellen van een regel met een uitzondering, dat de
openbare school blijft gehandhaaft. - Dat was een der voorwaarden van het
compromis, in de Staatscommissie afgesloten, en uit het debat in de Kamer
is gebleken, dat men het aan beide zijden van de Kamer heeft aanvaard.
En dat er een politieke strekking aan ten grondslag zou liggen anders dan
is uitgedrukt, ontkent de Minister uitdrukkelijk. Het amendement-Rutgers
is daarom voor Z.Exc. niet aannemelijk.
Ook het amendement van den heer Van der Voort van Zijp moet de
Minister afwijzen.
Door het leerplan in de Grondwet 'te vermelden wordt een begrip opgenomen, dat alle bepaaldheid mist en naar het oordeel van den Minister
in de Grondwet zelf niet thuis hoort. Z.Exc. heeft zich bij de voorgestelde
formuleering stipt gehouden aan de termen van het compromis, zooals
dat wat de hoofdpunten betreft, in de Staatscommissie is tot stand geI) Handelingen der Tweede Kamer 1916, pag. 666-670.
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komen. Inderdaad is deze formuleering niets anders dan het handhaven
van het compromis in de Staatscommissie, en in dit licht moet de voorgestelde formuleering worden bezien. De Minister houdt daaraan onwrikbaar vast. Er is geen concessie gedaan. Er is niets veranderd. Er is alleen
een poging gedáan om het uitdrukkelijk te formuleeren.
En op de bewering van den heer Idsenga, dat de formuleering in den zin
van links geschied is, betoogt 'de Minister, dat er geformuleerd is zooals
het aan weerszijden is - begrepen. De amendementen, die door leden van
de linkerzijde zijn voorgesteld om het in hun zin te wijzigen, zijn door
ZEx. 'onaannemelijk verklaard en niet overgenomen, gelijk 'de heer Rutgers
beweert. Hetgeen de Regeering voorstelt, wijkt op belangrijke punten af
van die amendementen. Het wijkt er van af o.a. hierin, dat in de amendementen de openbare school als norm werd gesteld, terwijl door den Minister de openbare en de bijzondere school op gelijken voet behandeld
worden. 1 )
De heer Otto, die de door de Regeering aangebrachte wijzigingen reëele
verbeteringen acht 2 ), heeft intusschen zijn amendement op het 3e lid aldus
gewijzigd, dat het thans luidt: „Het openbaar onderwijs door de wet geregeld, wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienstige gevoelens en leerstellige begrippen". En de heer Van der Molen, die bevreesd
was, dat de arbeid, die bedoelde een geest van .verzoening, een geest van
bevrediging te brengen op onderwijsgebied, mislukken zou, doordat in het
artikel 192 zou zegevieren de geest, die sprak uit de nota-Tydeman, kan
na de verklaring van den Minister er van uitgaan, 'dat art. 192, zooals het
thans door de Regeering is gewijzigd, in geen enkej opzicht bedoelt de
vrije school in meerdere mate te binden dan , de commissie zich voorstelde.
Echter zijn de wijzigingen naar ons oordeel, zoo vervolgt spreker, niet
alleen redactiewijzigingen, maar ook essentieele wijzigingen. Ook volgens
den Minister zijn de wijzigingen essentieel, omdat hij bedoelt den toekomstigen wetgever in meerdere mate te binden. Toch is het mogelijk —
spreker stelt er 'prijs op dit uitdrukkelijk te verklaren — met de meest
welwillende beschouwing art. 192 zoodanig te lezen, dat de vrije school
vrij blijft. Alléen bestaat nog de mogelijkheid, dat het feit der wijziging zelf
het gevaar doet opkomen, dat de verscherpte; beteekenis van het grondwetsartikel bedoelt een verscherpte uitlegging uit te lokken. 3 )
De heer Lohman verklaart zich geheel eens met het voorstel van de
1)Zie Handel. Tweede Kamer 1916. p. 670 v.v.
2) t. a. p. pag. 680.
3) t. a. p. pag. 687.
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Regeering; Hij ziet daarin geen afwijking van hetgeen door de onderwijscommissie is voorgesteld, en meent; dat nu de bedoeling van de Commissie beter wordt uitgedrukt. Ten opzichte van de achtste alinea merkt
hij vervolgens op, dat het er veel van heeft, dat hier sprake is van limitalieve uitlegging, hoewel de Minister zulks ontkent. Want al is het niet
limitatief, zeker is, idat de wetgever zoo ver kan gaan als hij wil, mits hij
deze 'beide punten uitzondert. De bedoeling van den Minister kan gemakkelijk uitgedrukt worden door er bij te voegen „met name". 1)
Deze gedachte wordt door den heer Van der Molen onderstreept, er aan
toevoegende: waar wij van onzen kant ons van het begin af hebben gesteld op het standpunt, dat wij tot het uiterste toe tot samenwerking
trachten te komen, zou ik het op prijs stellen, dat deze laatste haak wordt
losgemaakt, opdat wij zonder eenigen twijfel weten, dat het rapport van
de Staatscommissie blijft een leiddraad voor het verstaan van het nieuwe
art. 192. 2 )
Nadat ook ide hoeren Van Idsinga en Nolens de vraag gesteld hadden, of
het niet mogelijk is, dat de Regeering het voorgestelde artikel zoodanig
wijzigt, 'dat uit het artikel zelf het enuntiatief karakter van de bepaling
blijkt ging de Minister er toe over, in alinea 8 de wijziging aan te brengen,
dat in den eersten regel tusschen „wordt" en , de" ingevoegd wordt „met
name". 3 )
Hadden de .heeren Eerdmans en de Muralt reeds vóór deze door de
Regeering aangebrachte wijziging in alinea 8 hun amendement bereids
ingetrokken, thans doen zulks ook achtereenvolgens de heeren Van der
Voort van Zijp, Otto, en Rutgers en de Monté verLoren. 4 )
Het laatste woord, voordat de beraadslaging gesloten werd, was aan die
Commissie van Rapporteurs. Deze verklaarde bij monde van haren Voorzitter, dert heer Rink, eenstemmig van oordeel te zijn, dat de veranderingen, die de Regeering in het wetsontwerp heeft aangebracht, als zoovele
verbeteringen moeten beschouwd warden en mitsdien door de Kamer behooren te worden aangenomen.
En de heer Rink besloot met te constateeren, dat het nieuwe vijfde lid
beheerscht wordt door het vierde lid, zoodat, waar ontheffing van het gebod van het vierde lid wordt toegelaten, mits tot het ontvangen van „zoodanig onderwijs" gelegenheid wordt gegeven, daarmee slechts bedoeld
,

I) Handel. Ile Kamer, 1916, pag. 682, 683.

2) t. a. p. pag. 688.
3) t. a. p. pag. 693.
4 t, a, p. pag. 693 en 694.
)
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kan zijn : dat tot het ontvangen van voldoend openbaar algemeen vormend
lager onderwijs van Overheidswege gelegenheid wordt gegeven.
Hij meende, dat waar misschien twijfel omtrent de beteekenis van deze
woorden overgebleven zou kunnen zijn, hij de vrijheid mocht nemen te
verklaren, dat de Commissie unaniem van oordeel is, dat dit lid deze beteekenis heeft. 1 )
Op verzoek van iden heer Lieftinck werd nu het door de Regeering
gewijzigd art. 192 in stemming gebracht en met 80 tegen één stem aangenomen.
Tegen heeft gestemd 'de heer Lieftinck. 2 )
Zulks geschiedde den 28 Nov. 1916.
1) Zie Handel. Tweede Kamer 1916, p. 694.
2) t. a. p. pag. 695.

(Wordt vervolgd).
Deinum.

W. HEINS.

SCHOONHEID.
Het ware, het goede en het schoone zijn als verheven trits steeds hoog
geloofd. De wetenschap ijvert naar de waarheid, opdat ze haar vinde en
verkondige; de deugd betracht het goede en de aesthetica zoekt het schoone
te doorgronden naar vorm en wezen. Onbetwist vormen ze het groote
ideaal, waarnaar het menschelijk denken en voelen streven. De waarheid
gevonden te hebben ontlokt het „Eureka" aan den eens gespannen geest;
het goede te doen geeft heerlijke voldoening, en het schoone te genieten
vervult de ziel met vreugde en verrukking. Nu hebben we het ware lief in
tegenstelling met den leugen; het goede prijzen we aan, maar de schoonheid
is bij ons niet zelden van deze trits ide geringste. Het ware wordt door
historie en cultuur hoe langer hoe klaarder, het goede blijven we belijden
naar den maatstaf van Gods heilige Wet, maar het schoone bedeelen we
in ons denken en voelen dikwijls zoo stiefmoederlijk.
Dat nu moet niet zoo onder ons zijn.
We willen trachten aan te toonen, dat, met name in onzen tijd, het
schoone zijn rechtmatige plaats opeisc► t in ons Christelijk leven en dus ook
in ons Christelijk onderwijs.
Meer dan ooit trad het schoone sinds de litteraire beweging van '80 op
als een geestelijke macht, eensdeels voortkomende uit de begeerte naar
iets nieuws, maar anderdeels ook als reactie.
We waren zoo van alle schoon vervreemd in den matten tijd, aan de
herleving van '80 voorafgaande. Men teerde nog op de schoonheid, als
schepping der vaderen. Majestueuze domtorens en machtige praalgebouwen
verkondigden met vormen en lijnen de grootsche schoonheid van een
vroeger geslacht, maar met die flauwe tinteling in het bloed dMrvUlde
men niet eens meer ten volle het machtig-monumentale van eertijds.
Toen kwam de moderne renaissance. De geboorte eener nieuwe kunst
werd alom verkondigd. Ze ontwaakte, de kunst, uit den sluimer der jaren,
en rees op in hare kracht. Ze bulderde met booze critiek tegen dat oude,
slingèrde haar banbliksems naar de duffe conventie en stak de loftrompet
van eigen voortreffelijkheid. De bruisende stroom der wilde verbolgenheden
verliep echter allengs in de rustige vlakte en werd een kabbelend beekje
met velerlei liefelijk gewas aan zijn boorden. Christelijke dichters dichten,
Christelijke zangers zingen in den toonaard van het nieuwe. Men begint in
Christelijke kringen te beseffen, dat die nieuwe schoonheidsbeweging ons
,
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Iets te zeggen heeft. En meer dan wij, zal de jongere generatie behoefte
gevoelen aan het schoone, dat ook hier te lande zijn intrede deed. De
vrucht is zoo begeerlijk. Is ze goed, of is ze kwaad?
We meenen in de schoonheidsbeweging een teeken des tijds te zien, een
nieuwe zielemacht, die velen verleiden zal tot zondige stofaanbidding, maar
die ook velen nog zal verkwikken met gaven van woord en gedachte.
We kunnen de starre vormen der objectieve waarheden, die vroegere
eeuwen ons nalieten, als kostbare schatten bezwaren, èn tegelijkertijd het
schoone op onze erve, welkom heeten.
Is niet de schoonheid ook van God gegeven? Zong van Beers niet van het
licht als van de liefde van God? En is ook zoo de schoonheid niet als de
rechtstreeksche uitstraling van de heerlijkheid Gods in de vale (duisternis
dezer wereld? Buiten God kan reeds de schoonheid zoo sterk ontroeren.
Jacques Perk bad haar zijn „Onze Vader" toe ,en smeekte, dat haar
heerlijkheid mocht komen, haar wil mocht geschieden.
De schoonheid is als een macht, die zacht als een engel voor u nederdaalt,
maar ze kan ook zijn als (de donder, die u doet huiveren van ontzag. Zij
wil erkend zijn, omdat zij des Heeren is. Ja, is ook niet het ware schoon
en ook niet het goede? Is niet schoonheid de volkomen vervulling der
zielsbehoeften, muziek voor ons oor, verrukking voor het oog, spijze voor
de ziel? Is niet het schoone meer dan het ware en het goede, omdat het
beide in zich besluit?
Ze kome idan, niet met een heidensch aureool om haar slapen, maar ze
kome toch ook tot ons met haar magische kracht in sonnet en roman. ,,Das
Ewig-Weibliche zieht uns hinan," zoo besloot Goethe zijn Faust, en als wij
niet ter onzaliger ure willen worden meegesleept, moeten we ons nu bereiden
het schoone, ook voor onze jeugd, te zoeken.
,

Wat kan de school nu in dezen doen? Haar taak kan, helaas, eerst
negatief zijn. Doem toch ten vure al die gore leesboeken uit de oude doos,
met hun versleten, sentimenteele oud-wijvige tendenz. Laat nieuwe series
aanrukken van Van de Hulst, tintelend van geest en leven. Ach, schreeft
ge, o begaafde Van de Hulst, al dien ouden, stoffigen rommel weg,
onherroepelijk weg.
Laten we, ondanks vervelooze schoollokalen, gebarsten leien, inktpotten
zonder deksel, schoolgebouwen met onaesthetisch innerlijk en uiterlijk,
roestige vulkachels, waggelende iezels-met-borden en andere schoonheidsgevoel-beleedigende voorwerpen, toestanden en eigenschappen — laten we
ondanks dat alles den moed niet verliezen. We lezen nieuwe lectuur,
doorsprankeld van oolijken humor, met frissche moraal, met boeiende
,

,
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plaatjes en schoone uitvoering. We moeten onze leerlingen afhelpen van
dien rompslomp, onder welks regime hun vaders, en moeders, en ooms en
tantes het A. B. C. hebben geleerd. We sieren onze wanden op met
sprekende platen uit natuur en leven. De taal der kleuren en der vormen is
zoo rijk; met haar tinten en lijnen maant ons de plaat dag in dag uit tot
schoonheids-genieting als een schriel bestuur haar niet het zwijgen
oplegt.
We moeten het schoone laten zien en gevoelen, ja bijna het abstracte
concreet maken. Houd op met uw gepraat over een waterval, maar laat de
afbeelding zelve vertellen met haar bruisende watermassa's. Laat den Rijn
zien, terwijl hij vorstelijk vloeit door de bergen met ingehouden kracht.
Laat uw leerlingen staren op de groote, stille heide en ze zullen stil worden
van ontroering. Laat ze der Alpen trotsche toppen bewonderen en den
Oosterschen sterrenhemel zien schitteren. Het bruisen der zee, het donderen
van den waterval, het dreunend neerhollen der lawine, het ruischen van het
ranke riet, laat uw leerlingen dat alles hooren. De schuimende branding,
de wijde onmetelijkheid van den Oceaan, de tragedie der woestijn, laat ze
dat zien. Later zullen ze u dankbaar zijn, omdat ge hun reeds als kind,
visie gaaft op het schoone.
Het schoone dan óm het schoone, zooals '80 de kunst mint èsrn de kunst?
Dat zij verre. We leeren door het schoone Hem zien, Die Zich in die
schoonheid stralend openbaart, en over Wiens schouderen de schoonheid
van al het zijn golft als een praalgewaad. De lof en de eer van het schoone
komen Hem toe, Die het schiep naast het ware en het goede.
We dienen er op te wijzen, dat al het vergankelijke slechts een gelijkenis
is, een symbool van het eeuwig-schoone, dat eens in goddelijke glorie zal
schitteren in onvergankelijken glans, en dat slechts hem bereid is, die in de
broze schoonheid dezer wereld door Gods genade de kiem van het eeuwigschoone ziet.
Murmerwoude.
J. BOERSTRA.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW.
The Journal of Educational Psychology.
Octobernummer 1922.
Stebbins and Pechstein: Quotients I, E and A.
Met deze quotienten worden bedoeld het Intelligentie-quotient (I Q), het
schoolwerk-quotient (E, Q, Educational quotient) en het Prestatie-quotient
(.A, Q, Accomplishment quotient).
Men verg-unne mij een korte toelichting dezer termen. Een leerling
Karel heeft bijvoorbeeld een leeftijd van 8 jr en 2 mnd. Dit is zijn chronologische leeftijd. Onderzoeken we nu zijn verstand met , de Binet-test, dan
vinden we dat dit overeenkomt met het verstand laten we zeggen van het
gemiddelde kind van 10 jr en 2 rund. Karel's geestelijke leeftijd (mental
age) is dan 10 jr en 3 mnd. Zijn Intelligentie-quotient is (10 jr 4- 3 mnd.) :
jr en 2 mnd.) = 1.25.
Nu wordt zijn leesvaardigheid, v.nl. het begrijpen van het gelezene,
onderzocht met de Thorndike McCall reading scale. Is zijn leesvaardigheid
gelijk aan het gemiddelde van een kind van 9 jr en 3 mnd.„ clan zegt men
dat zijn „leesleeftijd" (reading age) 9 jaar en 3 maanden is. Op soortgelijke
wijze bepaalt men den rekenleeftijd en den spellingleeftijd en uit deze te
zamen den schoolwerkleeftijd (Educational Age.) Laat die voor Karel 9 jaar
en 5 maanden zijn. Deelt men deze door de chronologische leeftijd, dan
krijgt men (9 jaar + 5 maanden) : jaar + 2 maanden) = 1.15, het
schoolwerkquotient. (Educational quotient.) Deelt men den schoolwerkleeftijd echter door den geestelijken leeftijd dan krijgt men wat de schrijvers
noemen het Accomplishment quotient A Q, wat ik vertaal door het prestatie-quotient. Voor Karel wordt dat (9 jaar + 5 maanden) : (10 jaar +
3 maanden) = 0.92.
Zoo hebben de schrijvers 4000 kinderen uit het 4e tot 8e leerjaar van
een school onderzocht. Elk leerjaar had twee klassen met vlugge en twee
met langzame leerlingen.
Ze denken, dat het prestatie-quotient (A. Q.) de billijkste en meest
waardevolle maat is voor den leerling en den onderwijzer.
De lage schoolwerk-cijfers van den onderwijzer uit de klassen met langzame leerlingen, bleken soms betrekkelijk hoog te zijn, wanneer ze vergeleken werden met den aanleg der kinderen, uitgedrukt in hun geestelijken
leeftijd en omgekeerd de hooge schoolwerk-cijfers uit ide vlugge klassen
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soms betrekkelijk laag. Het werk van • de onderwijzers wordt billijker
beoordeeld. Wanneer de prestatie-quotient bekend is, als kinderen in een
nieuwe klas komen, dan zal de meting aan het eind van het jaar uitwijzen
of de onderwijzer de prestatie op hetzelfde peil wist te houden. De metingen wezen uit, dat het prestatie-quotient van de schrandere leerlingen
meestal laag was, en van de domme meestal hoog. De cijfers wijzen uit,
van welke leerlingen meer geëischt kan worden en welke misschien geremd moeten worden (vooral in geval van aanwijzingen van nerveuse
storingen). 1-let bleek dat b.v. een schrander kind geprezen was, terwijl
het slechts een prestatie-quotient van 0.80 had. De jongen was inderdaad
lui, kon in ieder geval veel beter werk leveren. Een dom meisje had tot
dien tijd dikwijls moeten nablijven en had heel wat berispingen moeten
slikken, haar prestatie-quotient bleek 1.23 te zijn.
Remmers and Knight. The Teaching of Educational Psychology in the
United States.
Een studie van het .onderwijs in de Opvoedkundige Psychologie in de
Vereenigde Staten in een en veertig kweekscholen.
Er is veel variatie. Ook in de proeven, die genomen worden bij de lessen. De meest voorkomende proeven zijn: Het opbouwen van ioefeningskrommen, proeven voor individueele verschillen, Geheugenproeven,
Onderzoek naar I. 0.
De leerstof is vrij verschillend. Sommige geven volgens de schrijvers te
veel van die onderwerpen uit de Psychologie, die voor het onderwijsgeven
niet van onmiddellijk belang zijn. De leerboeken van Thorndike en van
Starch worden het meest gebruikt. Thorndike legt veel nadruk op 'de
instinctieve neigingen, Starch minder.
Johnson and Schriefer: A comparison of mental age scores obtained bY
performance tests and the Standford revision of the Binet-Simon scale.
Het gebruik van non-eerbal tests (tests „zonder woorden") in het bepalen van geestelijke verschillen is vooral van belang in de kleinkinderjaren, voor spraakgebrekkigen en vreemdelingen.
Het artikel bestudeert nu de correlatie tusschen de uitkomsten der verschillende „verrichtingsschalen" en die van tde Binet-schaal. (Stanford
revision.) De correlatie-coefficient is meestal ± 0.5 De Rossolimo-reeks
van plaatjes heeft echter met de chronologische leeftijd een correlatiecoefficient van 0.812, met de Binet-leeftijd van 0.836.
Deze studie is interessant omdat de meeste non-verbal tests ook voor
andere volken dan de Engelsch-sprekende te gebruiken zijn.
Paul V. West. The Relation of Rhythm to the Handwri ► ing movement.
,
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Twee soorten van proeven heeft , de onderzoeker genomen om het
rhythme in het schrijven te bestudeeren. Bij de eerste proef moesten de
proefpersonen op- en neerbewegingen maken, zooals bij het schrijven,
met enkel vingerbeweging , of met enkel armbeweging en met en zonder
aangegeven rhythme. Door .een systeem van electrische contacten werd
kymografische aanteekening gemaakt van iden tijd besteed aan , den haal
en , de rust aan het eind van den haal.
De tweede proef liet door middel van een photografische methode zien,
welken afstand door de pen bij het schrijven afgelegd werd gedurende elk
vijftigste gedeelte van een seconde. Deze proef bleek zeer .doelmatig en
nauwkeurig.
Bij ide eerste proef werd als criteria van het rhythme beschouwd 1 )
gelijkheid in tijd van de halen, van het begin van eiken haal tot het begin
van den volgenden 2 ), gelijkheid in tijd besteed aan de verschillende elementen: de haal en de rust aan het 'eind ervan. De resultaten werden uitgedrukt in het percentage van variatie. Bij jonge kinderen is deze grooter
dan bij andere groepen, bij slechte schrijvers grooter , dan bij goede. De
armbeweging was meer rhythmisch dan de vingerbeweging, vooral bij
kinderen, die de fijne spieren minder beheerschen. Wanneer echter een
aangegeven rhythme gevolgd moet worden, blijkt de armbeweging zich
minder goed aan te passen. Bij volwassenen, die zich reeds een bepaald
rhythme hebben aangewend is het volgen van een aangegeven rhythme
een oorzaak van igrooter afwijking. De goede schrijvers passen zich spoediger aan. Oudere kinderen en goede schrijvers maken de beweging onmiddellijk vóór de aangegeven tik, de anderen volgen dien.
Bij de tweede proef schreef ielk der 20 proefpersonen .eenige loopende
ovalen, en bovendien een zin. De onregelmatigheid in snelheid is bij jonge
kinderen zeer groot. Bij het schrijven van woorden was het rhythme veel
minder. Er is een neiging om denzelfden tijd te besteden aan de overeenkomstige halen, wanneer een woord tweemaal wordt geschreven, maar
de opeenvolgende halen in het woord zelf zijn zeer verschillend. Bij een
ovalen lettervorm bleek de correlatie tusschen de straal van den boog en
de maximum snelheid van den boog 0.96 te zijn. Bij slechte schrijvers en
kinderen lager.
Het gebruik van rhythmische leiding bij het schrijven moet wetenschappelijk worden geregeld; bij jonge kinderen verdient zoodanige leiding
aanbeveling, als ze op- en neerhalen en ovalen oefenen (wat zelfs in hoogere klassen gebeurt, F) ; bij het schrijven van woorden is rhythmische leiding moeilijk te geven. Met individueele verschillen moet rekening worden
gehouden. D. FOCKEMA.

UIT DE KLASSE.
Hoe het kdn zijn.
Stil! 't is als een wondere droom van lichte vreugde te midden van 't
grauwe geroezemoes van den laatsten schooldag.
Door de gangen is gedraaf van bovenmeesters, renboden, die mee de
laatste hand aan 't werk mogen leggen. Een absentielijst moet nog circuleeren, een briefje met den datum van. 't weerbegiinnen der school moet
rondgaan; ook dienen de borddoeken opgehaald en moet 't zendingskerkje
zijn centen in ontvangst nemen. De renboden kijken ernstig en plechtig, als
menschen, die van hun eigen onmisbaarheid ten volle overtuigd zijn; de
rimpels in hun voorhoofd raken ze zelfs niet kwijt, wanneer ze met drie
treden tegelijk ide trappen op en af vliegen. En toch zijn zij de eenige
werkers niet; er zijn er ook, die op onhandige jongensmanier een rinkelenden emmer vol inktpotjes door de gang sjouwen, om ze schoon te maken
buiten, bij ide pomp. Inktpotjes schoonmaken is een heel geliefd werkje,
en wie die eer te beurt valt, worden met afgunstige blikken door de achterblijvers nagekeken. Naar de pomp ! Naar de vroolijke vrijheid van waterspatten en hardop grapjes maken, en weg uit de doelloosheid van den
laatsten middag. Neen, wat is er nu dezen middag ook aan de school.
Zelfs 't voorlezen schijnt zijn glans verloren te hebben.
,Eigenlijk is 't zóó, dat 't Kerstfeest had behooren te zijn. Maar dat is afgeschaft door 't bestuur; van 't jaar voor 't eerst. Enkele meisjes zijn, in
een allerflauwste opflikkering van hoop, toch wel in hun Zondagsche kleeren op school gekomen, overwegend d'at 't toch niet kón bestaan, zoo iets
heerlijks als het Kerstfeest af te schaffen. In school bemerken ze echter al
heel gauw, dat 't onmogelijke wel degelijk mogelijk is geweest, want
alles is heel gewoon, en als 't al wat ongewoon is, idan is 't ongewoon
naar den verkeerden kant toe. Nu voelen ze zich niet prettig in hun
Zondagsch jurkje, met de losgolvende haren en den grooten strik, zoo,
alsof al dat moois hun geheime verwachting verklapte en een verborgen
schuilhoekje plots aan iedereen verteld Werd.
„Hè! ze dacht, dat 't feest zou wezen !" grinnikt Kees en wijst op Geertjes losse haar, dat anders altijd in een dikke vlecht veilig zit opgeborgen.
Geertje tilt haar elleboog en 'schouder op en kijkt of ze zeggen wil:
„Hoort dien dwaas toch eens praten!" Maar ze schaamt zich toch over
haar eigen getoonde verwachting en krijgt 'er een kleur van.
Neen, nu is 't vervelend in school, druilerig en grauw als ,de regenmist
buiten.
,
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Maar in de eerste klas, daar waar de héél kleintjes zitten, is 't wèl
Kerstfeest. Die kleintjes --- ze hebben alleen maar begrepen, dat 't bestuur
geen geld had, om feest te laten vieren, en daarom hebben er twee een
dubbeltje meegebracht van huis.
„Juffrouw, voor 't Kerstfeest!" „Is 't genoeg, juffrouw?"
En de juffrouw heeft lachend gezegd, dat 't wezenlijk genoeg was. Wanneer er liefde genoeg is, is er immers altijd voldoende geld? En is de
Kersttijd niet de tijd, waarin de liefde vrij uit, hoog opbloeien wil?
Zoo kregen de kleintjes hun Kerstfeest, en nu is de grauwe dag daar
geheel op de vlucht gegaan voor zachten kaarsjesglans en fluisterende
kinder-Kerstliedjes. Overal glanst en danst het licht van de Kerstkaarsjes.
Op .de lange gasstangen staan ze gerijd, vlak naast elkaar, kleur om kleur.
Op de leesplank en op 't telraam prijken ze in vroolijke lichtlijnen, zoodat
't lijkt, of die ernstige dingen • tegen alle kinderen tevreden lachen, ook
tegen de allerdomste stumpers, die anders niet dan schuw er tegen op
durven zien. Ja, en op de vensterbank staat een lange, stille rij van kleine
vlammetjes, als lichtbloempjes op glanzende steeltjes. En op de smalle
plank, achter in de klas, waarop 't héél mooie fro5belwerk uitgestald wordt,
daarop staan ook al kaarsjes. Er is geen plekje te vinden, dat niet zoo'n
klein, bevend lichtje draagt.
Maar 't mooiste, 't aller-allermooiste zijn toch stellig de kaarsjes op
iedere bank, bovenaan. Voorzichtig op een dekseltje vastgekleefd, komen
ze uit een takje palmgroen kijken, als kleine, vroolijke gasten in groen
feestkleedje.
Wanneer een van de renboden wat woest de lokaaldeur opendoet,
waaien al de vlammetjes zacht heen en weer. Dan richten zich veertig
paar schitteroogjes bezorgd' naar de dansende lichtjes. Als er nu eens een
uitwoei — of omviel! Die ééne, dáár, wat buigt die door van de tocht.
Maar neen hoor, er gebeurt niets. Alle kaarsjes richten zich weer op eji
dragen als gehoorzame engeltjes hun lichtje weer lachend omhoog, en de
kleintjes herademen gerustgesteld.
„Hè, gelukkig! Zoo'n groote jongen ook, wat doet-ie te komen!"
Zoo, nu zullen ze zingen gaan, om op hun manier 't Kindje in den stal
te begroeten, evenals 't eeuwen geleden de herders gedaan hebben. De
rugjes rechten zich en de handjes gaan samen.
„Stil! stil ! stil! wijl 't Kindje slapen wil !" zingen fluisterzacht de kleine
stemmetjes, — en vanuit Zijn hoogen Hemel ziet de Heiland zegenend neer
op dit plekje licht, een onderdeeltje van Zijn groote Rijk van licht en vrede.
Z.

M. A. M. B.

PROBLEMEN VAN OPVOEDING EN
ONDERWIJS IN ONZEN TIJD.
7. Dit beginsel der werkschool leidt dan verder in zijn toepassing nog
tot den eisch der eenheidsschool. Over het begrip heerscht echter groot
misverstand ; men spreekt ervan in zeer verschillenden zin. Zelfs sprak
Prof. Stiilzle te W ü rzburg van niet minder dan zes beteekenissen der eenheidsschool, n.l. eene sociale, godsdienstige, sexueele, didactische, organische en politieke eenheidsschool, maar deze onderscheiding is wel wat
al te ver gedreven. In zekeren zin kan men zeggen, dat reeds Comentus
eene eenheidsschool heeft gewild, één school voor alle kinderen in dien
tijd, tegenover de humanistische scholen van zijn tijd. Maar ze kreeg practische, actueele beteekenis in de 19e eeuw in verband met de democra
tische ontwikkeling des volks. Ze werd een voornaam artikel op 't .onderwiisprogram van Diesterweg, Natrop, Naumann, van de groote Duitsche
onderwijzersvereeniging en van 't Erfurter program in 1891 en van de
Duitsche S. D. A. P.
Wat men er mede bedoelt en wenscht, is 't best te begrijpen in tegenstelling van de in Pruisen bestaand Vorschule, dat is een lagere school voor
kinderen van 6-9 jaar, die alleen kinderen uit de hoogere standen opneemt, slechts drie klassen telt, met hoogstens 50 leerlingen per klasse,
18 à 20 uren 's weeks les geeft en door goed gesalarieerde onderwijzers
geleid wordt. Die Vorsehule is dus een echte standsschool, die van de
eerste schooljaren af een grooten afstand schept tusschen de hoogere en
lagere standen, en de kinderen der hoogere klassen, zonder te vragen
naar hun geschiktheid, lust of ijver, alleen op grond van hun stand, rang
of bezit, voor hoogere behoeften, voor de lagere klassen van hoogere
scholen voorbereidt.
Tegen deze standsschool komt de democratische eenheidsschool in
verzet. De lagere school, met 4 of 6 klassen, moet voor alle kinderen
zonder onderscheid dezelfde zijn; daar komt geen verschil van stand, rang,
rijkdom of bezit te pas ; van differentiatie mag er eerst op de verdere
scholen sprake zijn en dan alleen op grond van aanleg, lust, bekwaamheid
en geschiktheid. Dit is het wezenlijke in de :eenheidsschool. Zij staat over
tegen de voorrechten, die kinderen in school bij 't onderwijs reeds zouden
genieten door hun stand of geld. Alle kinderen moeten gelijke kansen
hebben om vooruit te komen; alleen begaafdheid, ijver, wilskracht, enz.,
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mogen alleen persoonlijke qualiteiten later differentiatie teweegbrengen.
En hier sluit dan de beroepskeuze zich bij aan. Het is onbillijk, dat tal
van beroepen worden bezet door individuen, 'die er ongeschikt voor zijn,
omdat ze stand, geld, voorspraak bezitten; en omgekeerd bekwame personen met zeer ondergeschikte betrekkingen zich moeten tevreden stellen.
. Deze onrechtvaardige lotsbedeeling moet veranderen. En dat kan geschieden door het instellen van bureaux van beroepskeuze, door kinderen na
stelselmatig onderzoek voor bepaalde beroepen te bestemmen en beroepen aan te wijzen aan hen, die er geschiktheid voor bezitten. De gedachte
moet gebannen worden, dat de mensch eerst bij den luitenant, bij den
baron, bij den doctoralen graad begint. De hoogere beroepen zijn niet
menschwaardiger dan de lagere; geleerdheid mag niet boven arbeid verheerlijkt, arbeid, lichamelijke arbeid, practische, technische arbeid mag
niet bij titels en graden achter gesteld. In de toekomstige maatschappij
moet elke man en elke vrouw komen op de rechte, voor hem of haar
geschikte plaats.
Toch sluit de eenheidsschool niet alle differentiatie uit; ze is niet te
vereenzelvigen met de gelijkheidsschool, gelijk Gerhard in de Tweede
Kamer meende (Handelingen blz. 2016 (1920). Wel maakt de deskundige
schrijver in de Soziale Monatshefte bezwaar tegen de scheiding tusschen
meer en minder begaafde leerlingen in de lagere school, dat is dus tegen
de zoogenaamde Begabungsschule, gelijk er reeds een drietal in Berlijn
werden opgericht. Zulk een scheiding reeds op de lagere school is onsociaal en on-ethisch. Want, behalve dat het moeilijk is, om op dien leeftijd
een onderzoek in te stellen naar, en een beslist oordeel uit te spreken
over de begaafdheden, die immers dan nog voor allerlei wijzigingen vatbaar zijn, zelfs nog geheel sluimeren kunnen, het is niet goed, dan reeds
die beide groepen van leerlingen van elkaar te verwijderen, van elkaars
omgang te berooven en bij de meer begaafden de gedachte te voeden, dat
zij iets bijzonders zijn, verheven boven de anderen, terwijl later teleurstelling volgen kan. Er komt nog bij, dat beroepskeuze allicht eenzijdig
gaat letten op gaven van 't intellect (geheugen, oordeel, enz.) en gemoe► s-,
Wils- en karaktereigenschappen verwaarloost, al was 't alleen omdat deze

minder goed te onderzoeken zijn.
Maar overigens sluit de idee dier eenheidsschool, althans binnen hetzelfde program van verplichte vakken en uren, principieel niet alle onderscheid en differentiatie uit. Verscheidenheid in de regeling der lesuren
over den dag, de week en het jaar ; in aanpassing van 't program aan de
behoeften der landstreek en der bevÖlking. Dit is toch niet, behoeft ten
minste niet te zijn, 't ideaal der eenheidsschool, dat op hetzelfde uur van
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den dag in alle scholen des lands precies hetzelfde vak onderwezen wordt.
Indien de wetgever hier te lande zulk een eenheidsschool wilde invoeren,
heeft hij zijn doel niet bereikt. Want wel is er een aantal vakken en
leeruren opgenomen in de wet, maar hij heeft de . bijzondere naast de
openbare als gelijkgerechtigd erkend, de mogelijkheid voor godsdienstonderwijs binnen de schooluren gespaard, voor proefnemingen als van
Montessori ruimte gelaten, d.i. binnen de eenheid ook verscheidenheid,
vrijheid van beweging gewild en dus verre van zich gehouden het comrnunistisch ideaal van de ééne, verplichte, neutrale, kostelooze volks- en
arbeidsschool.
8. In de eenheidsschool ligt soms nog eene verdere strekking n.l. deze,
dat ze niet alleen de lagere, maar ook de middelbare en hoogere school
omvatten moet, ja alle onderwijs in een en denzelfden geest hervormen,
democratiseeren, torganiseeren moet.
In den ruimsten zin verstaan velen onder de eenheidsschool zulk eene
inrichting van het schoolwezen, 'dat alle kinderen des volks, zonder onderscheid van rang, stand of bezit, in de gelegenheid worden gesteld, om
dat onderwijs te ontvangen, waarvoor gaven en krachten, neiging en wil
hen geschikt maken. De slagboomen, die daarvoor vroeger werden opgericht, dienen alle weg te vallen, er .moet komen een „freie Bahn den
Tfichtigen."
De eenheidsschool bij 't lager onderwijs moet dus leiden tot reorganisatie van al 't volgend onderwijs. Trouwens, de ontwikkeling in die richting
is reeds in vollen gang. Men denke slechts aan de organisatie van het
vervolg-, van het U. L. 0. en van het vakonderwijs ; aan den 2- of 3-jarigen onderbouw van H. B. S. en Gymnasium in het Lyceum, aan de meerdere gelijkstelling van H. B. S. en Gymnasium ten opzichte van de toelating tot de Universiteit, aan de openstelling van schier alle scholen voor
meisjes, aan de evolutie; waarin thans ook de Universiteiten worden betrokken. Want universiteiten zijn niet zelden de bolwerken van conserva;tisme en reactie. Maar de drang naar reorganisatie van het onderwijs is
zoo sterk, dat ook de hoogescholen daaraan geen weerstand kunnen bieden. Socialistische en communistische partijen beschouwen ze als instituten eenes kapitalistische maatschappij, 'bestaande tot behartiging van de
belangen van ééne klasse, onbereikbaar en gesloten voor de kinderen
uit den arbeidersden stand; en inzonderheid daartoe strekkende, dat aan
de tegenwoordige kapitalistische maatschappij haar leiders te geven; haar
rechters en advocaten, die de klasserechtspraak handhaven, 'haar predikanten, die aan de werknemers onderwerping prediken, enz. Ze zijn niet
onpartijdig, ze dienen ide waarheid en de gerechtigheid niet, zij behartigen
,

324
niet de belangen der gemeenschap in haar geheel, maar alleen van de
heerschende, kapitalistische klasse.
Maar, afgezien van dit oordeel, de universiteiten doorleven thans zelf
een crisis. Er is beroering, gisting, leven en beweging in haar kring.
't Sterkst wordt dit thans misschien in de 'studentenwereld openbaar.
Socialisme en communisme vinden in haar ruimen ingang; er komt in
haar een sterk verzet tegen het kapitalistische systeem. Van 26-29 Dec.
1919 werd er te Genève een internationaal congres voor socialistische en
communistische studenten gehouden, waarin de geest der derde Internationale den boventoon voerde. Na heftige debatten sloten zich velen als
Internationale Federatie. van communistische studenten bij de Internationale van Moscou aan. En de meerderheid besloot, dat deze Internationale
Federatie van studenten, niet apart zou blijven staan, maar deel zou uitmaken van de Communistische Jugend-Internationale, die in November
1919 te Berlijn werd gesticht.
Studenten en arbeiders zijn tot elkander gekomen, samen trekken ze op
in de groote arbeidersbeweging. (Minerva 12 Febr. 1920).
Natuurlijk is 't maar een groep van studenten, ,die hierin meegaan,
maar 't is toch een merkwaardig teeken des tijds. In de kringen van de
Universiteit zelve komt verzet tegen 'deze in haar tegenwoordig bestaan.
Men brengt tegen haar in, dat ze veel te veel buiten het leven en de
cultuur van den tijd staat, dat zij te veel vakschool geworden is die wel
goede specialisten en uitnemende vorschers kweekt, maar ze vormt geen
cultuur-persoonlijkheden, ze meent geen onderwijs- en opvoedkundige
invaliteiten te bezitten, en toch worden 95 pct. ider studenten mannen van de
practijk. (Minerva 26 Febr. 1920).
Maar 'ook studenten, die noch socialistisch, noch communistisch zijn,
gevoelen behoefte aan hervorming van groentijd en groenwezen, van de
verhouding tusschen ouderen en jongeren, van studie en examens. Er
groeit onder hen .een sterk verzet tegen den geest onder de studenten,
tegen hun aanmatigingen tegenover de burgerij, hun minachting van het
philisterdom, hun kastengeest, tegen heel 't studentenleven met zijn sleur,
vooroordeelen, afgeslotenheid, conservatisme, enz.
Inderdaad, de Universiteiten hebben wel eenige hervorming noodig. Ze
moeten ramen en deuren eens openstooten en frissche lucht binnenlaten.
Ze staan veel te ver buiten en te 'hoog boven het leven van den tijd, en
buiten de tegenwoordige cultuur ; ze zijn te veel vakscholen geworden,
kweeken specialisten en vorschers, maar geen mannen van en voor en in
't midden van dezen tijd. Er is meer vrijheid noodig in studie, studierichting, examens, meer zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid; er is be,
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hoefte aan meer werkcolleges, aan meer contact tusschen professoren en
studenten, aan meer leiding bij de studie, aan meer practische oefeningen.
Zonder hier nu verder op in te gaan, blijkt genoeg, dat ook bij het
hooger onderwijs een streven zich openbaart naar meer eenheid en vrijheid. En als einddoel staat een organisatie voor oogen, waarin alle ideelen
van 't onderwijs, van 't laagste 'tot 't hoogste, in zijn geheele lengte en
breedte, deelen moeten uitmaken van een geheel, zoo geleidelijk bij elkaar
aansluitende, dat overgangs- en eindexamens onnoodig zijn en het hooger
volgend onderwijs gebouwd worde op den grondslag van 't voorafgaande.
't Is een proces, dat we thans met het onderwijs doormaken en waar we
midden in staan. Een proces, dat in zekeren zin een democratische omkeering is van vroegere toestanden. Want terwijl vroeger Ide telkens hoogere school haar eischen stelde aan de haar voorafgaande lagere, tracht
men thans telkens de hoogere school te bouwen op de lagere, en deze
bepaalt haar eigen program, methode en doel.
9. Nog een laatste trek moet aan 't geschetste beeld worden toegevoegd. En deze bestaat daarin, dat heel dit onderwijs- en opvoedingssysteem, deze gansche school-organisatie in dienst behoort te staan van
de gemeenschap, van de menschelijke samenleving, van haar welzijn en
welvaart. Onderwijs en opvoeding mogen niet dienstbaar gemaakt aan
nationale en politieke doeleinden, maar de eenheidsschool in bovengenoemden ruimen zin moet zich in dienst stellen van een wereldgemeenschap, waarin ieder de haar toekomende plaats inneemt en de voor hem
geschikte taak vervult.
Socialisten en communisten, hierover sprekende, worden licht utopisten,
chiliasten. Van de nieuwe opvoeding en ide nieuwe school wordt een
nieuwe maatschappij verwacht, waarin liefde de macht, het gezag, het
geweld en den dwang vervangt, en waarin het woord vervuld wordt : Een
nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt.
Want de arbeidsschool is een arbeidsgemeenschap, waarin de kinderen
met en voor elkaar werken. Het leven en werken in gemeenschap wordt
reeds in de school geleerd, zal het egoïsme breken, de zondige hartstochten
tegengaan, den heilstaat voorbereiden.
Zoo hangt deze opvoedings-leer, hoe voraussetzungslos ze schijnbaar
werd opgezet, met wereldbeschouwing en zelfs met religie samen. Van
onpartijdigheid, partijloosheid is geen sprake. Alleen maar„ de wereldbeschouwing is 'n gansch andere dan ide Christelijke, ze is die van de evolutieleer; wil niet meer weten van de materialistische,. mechanische, chemische, volgens welke het reëel e zijn alleen in atomen en stofwisseling bestaat, maar idan toch van de organische, dynamische, volgens welke het
,
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laatste zijn Leven, Kracht, Wil, Energie is en de wereld uit dynamiden,
monaden, krachtcentra, electronen is samengesteld. Niet doode, onveranderlijke stof, maar eeuwige kracht, geheimzinnig leven is de stuw- en
drijfkracht van alle dingen. Uit dat leven stroomt het altijd door, ook door
't moment van 't bewustzijn heen, in het Leven terug. De evolutionistische
wereldbeschouwing rondt zich als een ethische, sociale, pragmatische,

utilistische af, in zoover als het kennen, het bewustzijn, de waarheid, de
wetenschap door het nut, door de waarde voor de gemeenschap, door het
grootste geluk van het grootste getal, dat is weer door 't Westen, 'door den
Engelsch-Amerikaanschen geest wordt bepaald.
En toch, ook deze evolutionistische, utilistische wereldbeschouwing
schijnt daarmede niet tevreden te zijn, maar neemt in de laatste jaren
ook zelfs een religieus karakter aan. De evolutie wordt ook als een religieus proces opgevat. De religie geldt dan ook niet enkel meer als opium
voor het volk, zooals Marx zeide, dat het volk verdomt en op alle manieren bestreden en uitgeroeid moet worden, maar ze wordt tot zekere hoogte
in haar recht en waarde erkend, bijv. door Troelstra in zijn boek over
den oorlog.
Zelfs wordt godsdienst onder de leervakken in de school opgenomen,
maar dan niet als onderwijs in een bepaalde, kerkelijke, godsdienstige leer
of confessie, maar als een opvoeding van elementen, momenten, die inderdaad aanwezig zijn in de natuur van het kind, en bevrediging behoeven.
Godsdienst mag niet onderwezen worden om ieenig partij-belang, ten
dienste van een of andere kerk of secte, maar alleen om den mensch; om
het kind, dat bij brood alleen, en ook bij surrogaten van religie, als kunst,
philosophie, enz., niet leven kan. Zij heeft haar eigenwaarde in zichzelve;
ze behoeft niet te beantwoorden aan iets 'objectiefs, want het religieus gevoel, de religieuse stemming, de religieuse aandoeningen zijn op zich zelf
genoeg. Volgens deze opvatting behoeft dus het religieus gevoel niet aan
het bestaan van een metaphysisch zijn, aan een godheid te beantwoorden.
Doch al neemt men zulk een metaphysisch wezen ook aan, dan is idat toch
niet een persoonlijk wezen, maar de onpersoonlijke kracht in alle kracht,
't leven in alle leven, ,de eenheid in de veelheid der 'dingen.
Het is niet anders dan Hegels Vernunft, Spinoza's isubstantia, Schapenhauer's wil, Bergsons evolution creatrive; de gedachte van de scheppende,
voortdrijvende en strevende kracht, die in heel de wereld, in alle dingen
woont en bepaald in ,de menschelijke psyché haar tot dusver hoogste openbaring ontvangt. De.kracht toch van deze psyche om te scheppen, voort
te brengen, te arbeiden, om te bouwen haar eigen persoonlijkheid, haar
geestelijk leven en voor alle anderen de wereld der cultuur, die kracht
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staat in verband met, is hoogste uiting van en wijst terug naar de ziel,
den Geest, het Leven, die alles schept en vormt en in den mensch zijn
beeld en gelijkenis heeft voortgebracht. Daarom behoort die mensch ook
in zijn scheppend vermogen, in zijn produceerend'e kracht geleid, in zijn,
zelfstandigheid en vrijheid erkend en tot ontwikkeling gebracht te warden.
Het is in wezen dezelfde gedachte, die in meer bijbelsche taal door Fröbel
werd uitgesproken.
Deze organisatie van het schoolwezen maakt wel indruk; ze zit goed in
elkaar, zij sluit aaneen, er zit beginsel en systeem in. En deze indruk wordt
nog daardoor verstrekt, dat wij in deze organisatie niet te doen hebben met
eene abstracte theorie, 'door een of anderen zonderling voorgedragen, maar
met eene organisatie, die meer en meer aanhangers telt in alle landen, en
ook steeds meer in practijw wordt gebracht. Overal zijn beroemde vertegenwoordigers en verdedigers van deze nieuwe richting in opvoeding en
onderwijs. Men denke slechts aan Motessori in Italië, en de sympathie, die
haar richting en streven in alle landen vindt; aan Dewey, die „The school
and society" schreef, en daarin een doel omschreef en aanwees, dat in de
Amerikaansche en Engelsche school reeds practisch werd nagestreefd;
aan Fröbel in Duitschland, die met zijn Kindergarten nog meer buiten, dan
in zijn vaderland weerklank vond; aan Rusland, waar het nieuwe opvoedingsprincipe verkondigd wordt o.a. door Mevr. Lenin; aan Frankrijk,
waar Edouard Dumolins, de auteur van Education Nouvelle 1899, de school
van Les Rolhes stichtte bij Verneuil; aan Engeland, waar Bedales een
stoot gaf tot de 'opvoeding op het land; en men denkt — om niet meer te
noemen — aan de vrij schoolgemeenten en landopvoedingstehuizen, die
in vele landen verrezen zijn.
(Wordt vervolgd).
Amsterdam.
K. VAN DEN BERG.

EEN WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
(VI).
De Kamer ging nu over tot de behandeling van de door de Regeering
voorgestelde verandering in ide Additioneele Artikelen der Grondwet.
Het door de Regeering voorgestelde art. 13 van die artikelen luidt:
Binnen drie jaren na de afkondiging van de wetten, houdende veranderingen in de Grondwet, worden door den Koning , de noodige wetsvoorstellen voorgedragen, ter uitvoering van het aangaande het algemeen vormend lager onderwijs bepaalde in art. 192, vierde, vijfde zesde, zevende,
achtste en negende lid (der Grondwet.
Terwijl de heeren van der Molen c.s. bij amendement voorstelden dit
art. 13 te lezen als volgt:
Een ontwerp van wet, strekkende om , de Wet op het Lager Onderwijs in
o‘, ereenstemming te brengen met artikel 192 der Grondwet, wordt ingediend +in het eerste zitingsjaar na afkondiging dezer veranderingen in de
Grondwet.
Indien een zoodanig wetsontwerp op den eersten Januari in het daarop
volgend zittingjaar nog niet tot wet is verheven, worden, met afwijking van
bovenstaand artikel II, met ingang van dien datum in de wet op het lager
onderwijs, totdat de wet daaromtrent nader zal hebben beschikt, ide volgende veranderingen gebracht, enz. 1 )
In zijne verdediging van dit amendement brengt de heer van der Molen
naar voren, dat het beoogt:
le. ide Kamer, , die art. 192 wijzigde, moet zich zooveel mogelijk vergewissen, dat de door haar gewenschte hervorming ten spoedigste ingevoerd
wordt.
2e. het vastleggen van het tijdstip waarop in elk geval het meest urgente
deel der wijziging van de lager-onderwijswet, n.l. de regeling der salarissen, in werking zal treden. 2 )
De Minister had gehoopt, dat nu de Regeering toegegeven heeft aan den
aandrang van de heeren van der Voort van Zijp 3 ) en Loeff a) om een ter') Handel. IIe Kamer, 1916, pag. 778.
2) t. a. p. pag. 779.
3) t. a. p. pag. 194.
4 ) t. a. p. pag. 208.
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.mijn voor de indiening van een wetsontwerp in de Grondwet vast te leggen,
het aniéndement niet zou zijn gehandhaafd.
Tegen het amendement zelve heeft Z.Ex. zeer overwegende bezWaren.
Tje Staatscommissie heeft zich gedurende de twee jaar van haar werkzaamheden getrouw aan haar opdracht gehouden. Indien nu uitvoering zal
worden gegeven aan het Grondwetsartikel, dat door deze Kamer is aangenomen, dan zal men alleen tot een bevredigend resultaat kunnen komen, indien de regeling zooveel mogelijk even volledig zij als die van de Staatscommissie. Nu gaat het — aldus de Minister — niet aan, een onderdeel, de
salarisregeling, uit dat complex los te maken en afzonderlijk vast te stellen.
Wanneer men dien weg zou uitgaan, zou het doel, tot algemeene bevrediging te geraken, daardoor in gevaar kunnen worden gebracht.
In (de tweede plaats acht de Minister het niet aannemelijk, dat de Kamer
een zoo belangrijke uitgave, als in het amendement wordt vastgelegd, zou
voteeren, zonder dat tevens de middelen worden aangegeven, waardoor die
uitgaven zullen worden gedekt.
En in de derde plaats gaat het naar des Ministers meening- niet aan, zonder
het hooren van den Raad van State en zonder schriftelijke voorbereiding in
deze Kamer, een salarisregeling alleen bij amendement te aanvaarden. Het
komt Z.Ex. voor dat een dergelijk voorstel, dat inderdaad een wetsvootstel
is, niet zonder voorafgaande behandeling is aan te nemen.
Het amendement is , dan ook voor den Minister volstrekt onaannemelijk. 1)
Voor de tweede maal het woord voerende, betoogt de Minister, dat een
voorschrift aan den gewonen wetgever, in de Grondwet nedergelegd, een
ernstig en bindend voorschrift is, en dat de beteekenis van dat voorschrift
niet afhangt van de opvatting van bijzondere personen.
Aan het verzoek van den termijn van drie jaren tot twee jaren te bekorten, kan hij niet voldoen, daar hij den ernst van het voorschrift hoog wil
houden en omdat hij wel ziet de waarschijnlijkheid, dat de wetsvoorstellen
met .de financieele gelijkstelling binnen drie jaren gereed zijn, maar het
onwaarschijnlijk acht, dat zij binnen twee jaren gereed zijn. De termijn, die
nu in de Grondwet.is genoemd, is een uiterste termijn. Wanneer het eenigs- zins mogelijk is, zal het nodig zijn, reeds voor den afloop van dien termijn
de indiening van die wetsontwerpen te bevorderen.
Van verschillende zijden heeft men aandrang op den Minister uitgeoefend
nu een verklaring te geven omtrent een tijdelijke salarisregeling. Z.Ex. kan
1

) Handel. Ile Kamer, 1916, pag. 783.
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aan die verklaring niet denken. De tijdelijke salarisregeling heeft met de
Grondwetsherziening niets te maken. 1 )
Na deze pertinente verklaring van den Minister trok de heer van der
Molen het amendement in, en werd art. 13 zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 2 ) den 7 December 1916.
De tweede lezing met betrekking tot de wetsontwerpen, welke te zamen
de wijzigingen in de Grondwet omvatten, had plaats op 21 December 1916.
De wijzigingen, door de Regeering in overleg met de Commissies van
Rapporteurs aangebracht, werden achtereenvolgens zonder beraadslaging
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Hierop volgde de eindstemming.
De wetsontwerpen werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 3 )
Vóórdat art. 192 in eindstemming kwam, werd door , den heer Lieftinck
de volgende verklaring afgelegd:
„Mijnheer de Voorzitter! Den vorigen keer heb ik over art. 192 der
Grondwet stemming gevraagd en, zooals bekend is, heb ik toen tegen gestemd. Thans zal ik geen stemming vragen, maar ik behoef 'zeken niet te
zeggenn, dat, wanneer door een ander stemming wordt gevraagd, ik dan
zekerlijk zal tegenstemmen".
Art. 192 luidt, na de eindstemming daarover in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal: Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg
der Regeering.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid, en
bovendien, voor zoover het algemeen vormend zoowel lager als middelbaar
onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid, en de
zedelijkheid van den onderwijzer, een en ander bij de, wet te regelen.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen, bij de wet geregeld.
In elke gemeente wordt van Overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen.
Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden
toegelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid
wordt gegeven.
De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten deele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld,
') Handel. Ile Kamer 1916, p. 791.
2) t. a. p. pag. 792.
3) t. a. p. pag. 971.
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met inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zoodanig geregeld dat de deugdelijkheid van het geheel uit . de openbare kas
bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderrijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het
bijzonder onderwijs betreffende de. keuze der leermiddelen en de aanstelling
der onderwijzers geëerbiedigd.
Het biizonder,algeméen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te
stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wiet stelt de voorwaarden
vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
De Koning doet jaarlijk van den staat van het onderwijs aan de, StatenGeneraal verslag geven.
In dezen vorm werd het der Eerste Kamer ter overweging aangeboden.
Het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs lezende, wordt
het ons voor de zooveelste maal duidelijk, dat Cornelis Veth geen ongelijk
heeft, als door hem wordt betoogd, dat de kunstenaar zijn gewrocht anders
aanziet en beoordeelt, dan ide .beschouWers. Het komt telkens weer uit, dat
wij de neiging ani de dingen kleiner te zien, niet voldoende weten te overwinnen, moeite hebben eens anders voorstelling te aanvaarden. En evenzoo
dat critiek uitgaat van subjectieve opvatting. 1 )
Algemeen toch werd in de Eerste Kamer , de poging toegejuicht om aan
den strijd op onderwijsgebied voor zooveel het lager onderwijs betreft een
einde te maken. Van verschillende zijden verklaarde men zich bereid de
voorgestelde bepalingen te aanvaarden als ,de vrucht van een langdurig
overleg om althans tot oenige- overeenstemming te komen omtrent de
oplossing van een vraagstuk, dat zoovele jaren 'den politieleen strijd heeft
be:heerscht.
Door Benige leden werd er aan herinnerd, dat de Grondwet van 1848
vrijheid van onderwijs gaf, waardoor men destijds van oordeel was, dat
aan de voorstanders van bijzonder onderwijs verzekerd was, waarop zij
aanspraak hadden, daar idie vrijheid de erkenning bevatte, dat het onderwijs eene zaak is, die in ide eerste plaats de ouders aangaat. Intusscheu
behield het openbaar onderwijs den voorrang. Ter linkerzijde h.eerschte
nog geruimen tijd .de overtuiging, .dat het bezoek der openbare school,
waar ieders godsdienstige 'begrippen werden geëerbiedigd, voor niemand,
1

) Cornelis Veth, Faust geïllustreerd.
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welke godsdienstige overtuiging hij mocht zijn toegedaan, eenig redelijk
bezwaar kon opleveren. Men achtte den voorrang van de openbare school
noodzakelijk, omdat men oordeelde dat alleen daardoor het denkbeeld
„één school voor heel de natie" werkelijkheid kon worden. Aldus werd,
meende men, gehandeld in het belang der volkseenheid.
De strijd voor de openbare school vindt dus, naar de meening dezer
leden, zijn oorsprong in het verlangen der linkerzijde om aldus de volkseenheid te bevorderen en niet in een opzettelijk streven om de bijzondere
school, wegens de positieve kleur van haar onderwijs te onderdrukken.
Gaandeweg is steeds meer en meer gebleken, dat een groot deel van het
volk van het godsdienstloos 'onderwijs niet gediend was en het als een
onrecht gevoelde, niet alleen gedwongen te zijn de bijzondere scholen,
welker oprichting de taak der overheid langzamerhand in niet geringe
mate verlichtte, te bekostigen, maar bovendien een deel te dragen van de
kosten van het openbaar onderwijs.
Hoewel door deze leden betreurd werd, dat het denkbeeld „één school
voor heel de natie" geen werkelijkheid is geworden, begrepen zij zich
thans bij den loop, dien de onderwijszaak ten onzent genomen heeft, te
moeten neerleggen, vooral ook omdat de politieke schoolstrijd een steeds
scherper karakter heeft aangenomen, zeer ten nadeele van ons volk niet
alleen, maar ook ten nadeele van het onderwijs zelf.
Zij meenden daarom aan het door de voorstanders van het bijzonder
onderwijs gevoelde onrecht tegemoet te komen en de financieele gelijkstelling, waarvan het thans voorgestelde art. 192 uitgaat, te moeten aanvaarden. In de aanneming van dat artikel is de erkentenis gelegen, dat de
Staat niet de taak der ouders kan overnemen, maar dat deze alleen aanvullend en regelend kan optreden.
Het overheidsonderwijs zal nu voortaan fde norm aangeven, omdat de
openbare school tot waarborg heeft het onmiddellijk en voortdurend toezicht van de overheid, omdat zij geheel staat in de macht van ide overheid.
Daarnevens zal zich het bijzonder onderwijs ontwikkelen.
Aldus, oordeelden zij, bestond er voldoende waarborg, zoowel voor
deugdelijk bijzonder als voor deugdelijk openbaar onderwijs, welke deugdelijkheid bovendien zonde worden bevorderd door de concurrentie op
gelijken voet, die nu vanzelf op het gebied van het lager onderwijs zal
gelijken voet, die nu vanzelf op 't gebied van 't lager onderwijs zal ontstaan.
Van Sociaal-democratische zijde werd er nadrukkelijk op gewezen, dat
die partij, hoewel zij principieel gekant is tegen secte-onderwijs, zelfs tegen
onderwijs in socialistische richting, die daarom toch niet wil verbieden.
Die partij wil ieders recht, geen geestelijke onderdrukking, maar vrijheid;
.
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zij wenscht geen krènking' van hèt geweten van anderen; eerbied hebbende voor elke overtuiging, keurt zij achterstelling van andersdenkenden
onvoorwaardelijk af. Door de bestaande financieele regeling hadden de
voorstanders van de openbare school eene bevoorrechte positie' ten opzichte van hen, die niet van die in werkelijkheid hoe langer zoo minder
neutraal zijnde school gediend waren.
Steeds heeft die partij den zoo politiek vertroebelden schoolstrijd betreurd; zij leidde tot politieke demoralisatie en hield niet alleen de arbeiders gescheiden, maar ook de onderwijzers, die op zuiver paedagogisch
terrein allen vrijwel hetzelfde standpunt innemen.
Het voorgestelde nieuw art. 192, -dat thans de financieele 'gelijkstelling
tusschen openbaar en bijzonder lager onderwijs aanvaardt, zal een grondslag leggen tot verbetering en verheffing van ons lager onderwijs in het
algemeen. Betere lopleiding, verhooging der salarissen, verheffing van het
peil van het onderwijs, meer volmaakte organisatie, beter toezicht en het
wegnemen van 'onedele concurrentie tusschen de beide soorten van het
onderwijs zullen daarvan het -gevolg zijn. Door dit te verkrijgen, zal het
onderwijs tot ieene waarlijk nationale zaak worden gemaakt, wat de ontwikkeling op elk gebied ten goede zal komen. Daarom was men van die
zijde zeer -ingenomen met het thans verkregen compromis.
Door sommigen werd betwijfeld of aanneming van het Regeeringsvoorstel tot pacificatie zal leiden. Zij meenden, ;dat de politieke strijd, die op
het gebied van het onderwijs gevoerd wordt, het noodzakelijk gevolg is
van het bestaan van twee lijnrecht tegenover elkander staande levensbeschouwingen. Aan dien strijd kan door geen wetgeving een einde worden gemaakt. Verschillende leden van de rechterzijde. verklaarden, dat de
strijd tegen de openbare school niet zal worden opgegeven.
,

,
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(Wordt vervolgd).
W. HEINS.

KLASSIFICATIE VAN KARAKTERS.
II I (Slot).
Een afzonderlijke klassificatie is noodig voor kinderen met psychische
gebreken. Men kan daarbij trachten de zielsfeiten onder zekere rubrieken
te brengen, zooals prof. Tracy in zijn Psycho-Pathology of Childlife gedaan heeft. Of ook kan men met prof. Griesinger hen onderscheiden naar
de trappen, die de zielskrankheid bereikt heeft. Uitgaande van de psychische functies kan men gebreken in de waarneming, in het verloop der
voorstellingen, in het gevoel- en in het wilsleven onderscheiden
Tot de gebreken der waarneming behooren de illusies en de hallucinaties. Een kind ziet een object, maar verandert zijn inhoud in illusie of het
ziet zijn fantasiebeelden voor de werkelijkheid aan.
Tot de voorstellingsgebreken behooren de idwangideeën, de waan, het
verlies van 't geheugen en het vreemd vinden van bekende dingen.
Tot de gevoeisgebreken behooren de overgevoeligheid, de onaandoenlijkheid en het overprikkeld zelfgevoel.
Tot ide wilsgebreken behooren het impulsief handelen, de wilszwakheid
en de wilsverlamming.
Voorts is er een klas van kinderen, die niet abnormaal zijn, maar
als apathici en amorfen gewoonlijk tot een aparte rubriek gebracht worden.
Aannemende, dat het kind overwegend emotioneel is, moeten we deze
gevallen thans naar hun emotioneele zijde trachten te onderscheiden.
Uiteraard kan hier ter plaatse slechts een vluchtige beschrijving gegeven worden van de pathologische gevallen. Ze zijn in 't kort deze:
H y s t e r i c i. Deze lijden aan een abnormaal verhoogde werking van
de onderbewuste voorstellingen. Zij hebben eene menigte van gedachten,
aandoeningen en handelingen van welke niemand, ook zij zelf niet, eene
verklaring kan geven. Zij zijn vaak verstrooid en leven mede met de
droomen van hun verbeelding. Zij hebben hallucinaties van pijn in de
oogen of in de ooren of in de gewrichten. Ook hebben zij gezichtshallucinaties, zoodat zij soms dieren, roovers, doodkisten of engelen zien, ook
komen bij hen voor geluidshallucinaties, zoodat zij spreken met fluisterende
stem. Vaak gebeurt het, dat zij liegen en hun eigen leugens gelooven. Zij zijn
meest ijdel en trachten zich soms interessant te maken, door allerlei gevaarlijke dingen te ondernemen.
Men zou dergelijke kinderen emotioneel met valsehe kleuren kunnen
,
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noemen. Hun genezing bestaat daarin, dat zij tot de normale emotioneele
kleuren en interacties warden teruggebracht.
N e u r as t h e n i c i. Deze kinderen lijden aan eerre abnormale verhooging van den 'invloed van bewuste voorstellingen. Zij zijn spoedig vermoeid, izoowel van lichameliiken als van geestelijken arbeid. Somtijds
behooren de meest begaafde' kinderen tot deze groep. Zij lijden vaak aan
slapeloosheid, zijn kouwelijk, breken in toorn uit om een kleinigheid, merken alles op en praten veel te veel. Bij hen is het emotioneele leven tot
een ander uiterste gekomen, doordat zij te veel emotioneele prikkels hebben ondergaan. Zoodra zij tegenover enkele stimuli onverschillig zich leeren gedragen, zijn zij op weg om genezing te vinden.
M a n i a c i. Deze kinderen herkent men aan hun onophoudelijk lachen.
Ook spreken zij meest zoo vlug, dat niemand er een woord tusschen kan
krijgen. Zij vangen allerlei dingen aan, doch brengen niets ten einde. Zij
vernielen gaarne kleeren, boeken en speelgoed. Tegenover ouders en
onderwijzers treden zij brutaal op. In hun hoogmoed meenen zij soms
schatvinders, koningskinderen of genieën te zijn. Bij dezen staat het emotioneele leven in het teeken van de blijdschap. Zij zijn zoodanig geëxalteerd,
dat alle andere emoties daarmee in verband staan. Zij laten zich door de
objecten van hun bezigheid zoodanig boeien, dat zij te gauw overspannen
zijn en ze wegwerpen of andere zoeken in de werkelijkheid of in de
droomwereld. In dezen toestand van overspanning keeren zij zich met
toorn en droefheid tegen een ieder, die hen in den weg staat bij hun genot.
Herstel van het evenwicht der emoties beteekent hun genezing.
Me lancholic Deze kinderen zijn meest droefgeestig gestemd, zoodat
zij veel schreien. Op vragen antwoorden zij niet of eerst na lang wachten.
Zij hebben een ver dwalenden blik, spreken met zachte stem en 'toongin
weinig belangstelling in een spel of een les. De zwaarmoedigheid gaat
soms gepaard met zelfverwijt, en slaat 'dan over in tering of krankzinnigheid of zelfmoord. Deze patienten lijden dus aan overspanning door deprimeerende emoties. Alle andere emoties worden afhankelijk van de droefheld. Het object van hun droefheid is niet afhankelijk van een stimulus,
maar wordt van binnen opgewekt, is dus als 't ware eigen schepping. Zij
vreezen dit object te verliezen, zij toornen tegen een ieder, die het
belachelijk maakt, zij verblijden zich wanneer de obstructie van het
geboeid zijn even opgeheven wordt, zij walgen van alles, dat het object
verstoort. De emoties terug te brengen in haar zuivere verhouding is hun
redding.
p a r a n o i c 1. Deze kinderen lijden aan hallucinaties en illusies. Zij
zien soms vonken, vlammen, zwarte gedaanten, ratten, muizen, wormen
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en allerlei vreemde dingen. De vrees beheerscht hen zoodanig, dat zij bij
het opwassen vaak gaan lijden aan vervolgingswaanzin. Nu eens is er vergif in het eten, dan weer is er een geval van hondsdolheid in de nabijheid,
soms ook zijn zulke kinderen bang, dat een agent van politie hen komt
weghalen. De emotioneele overspanning door vrees leidt bij hen tot het
organiseeren van alle andere emoties in verband meet vrees, zoodat zij haar
• zelfstandige werking verliezen. Tot genezing is ook hier noodig, herstel
van het evenwicht tusschen de verschillende emoties.
C h o r e a c i. Deze kinderen zijn in hoofdzaak meisjes van bij de 13 jaar.
Zij zijn hoogst prikkelbaar, breken plotseling uit in tranen en zijn onvast
in al hare bewegingen. De spieren trekken zoodanig op, dat het is of het
kind grimassen maakt. (St. Vitusdans). Ze laten soms schotels en kopjes
uit de handen vallen, gaan zelfs stotteren, kunnen niet schrijven, ja het geheele lichaam wordt na verloop van tijd verlamd. Deze kranken lijden
aan bloedarmoede, waardoor het zuiver contact tusschen de sensorische
en de motorische zenuwen verbroken wordt. Het gevolg daarvan is, dat
de reactie op de stimuli te zwak is, zoodat de emoties verhinderd worden
zich te ontwikkelen. Eerst als het lichaam geneest, kan ook deze onderdrukking van het .emotioneele leven ophouden.
Epileptic i. Kinderen die aan vallende ziekte lijden zijn soms zeer
prikkelbaar, lui, wantrouwend, zelfzuchtig en eigenzinnig. Daarbij komt,
dat hun opvoeders spoedig medelijden met hen krijgen en hen maar al
toegeven. Na elken aanval zijn zij een deel van het genoten onderwijs vergeten, waardoor zij tot de achterlijken gaan behooren, hoewel hun aanleg goed is. Ook deze kranken lijden aan een lichaamskwaal, die de zuivere ontwikkeling van het zieleleven tegenhoudt. Het lagere systeem van
impulsen, instincten, tendenties heeft bij hen de overhand op de karaktervormende elementen. Geneest het lichaam van deze kwaal, zoo is de
schade der ziel soms niet meer in te halen.
I d i o t ie n. Deze kinderen leiden een plantenleven. Als ze genoeg kunnen eten, drinken, zich bewegen en rusten, zijn ze volkomen bevredigd.
Ze leven in het heden en denken niet aan de toekomst. Herinneringsvoorstellingen zijn bij hen mechanisch. Meest klemmen zij zich krampachtig
vast aan de gewoonten, die men in hun behandeling heeft aangebracht.
Komt men hen tegen zoo zijn de expressies van toorn en droefheid menigvuldig, doch het verband van deze emoties tot hun zelf is niet te ontdekken, omdat de associatie-centra der hersenen niet normaal werken.
I m b e ci 1 e n zijn een middenklas tusschen idioten en debielen. Een
scherpe grens tusschen deze drie vormen van aangeboren zwakzinnigheid is niet te vinden. Het imbecile kind kan slechts concrete voorstellingen
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verbinden. De emoties zijn alle gekleurd door het zelfbehoudsinstinkt. Uit
leedvermaak of uit wraak misdaden te begaan, komt bij deze soort van
kinderen veelvuldig voor. Het gevoel van vrees treedt zwak te voorschijn, verrassing heeft spoedig verlamming van 't bewustzijn ten gevolge.
Debielen zijn laat in het vormen van konkrete voorstellingen van
dingen, nog later in het vormen van oordeelen. De attentie is ook spoedig
overspannen. Storingen in de spraak, vooral het stotteren, komt bij hen
veelvuldig voor. Velen zijn plaagziek, onzedelijk, diefachtig en loopen weg
uit de ouderlijke woning.
Ten opzichte van al deze typen geldt de gouden regel, dat opvoeding
meer een zaak van begrijpen, dan van beperken van het karakter is. Het
geldt ook van zulke kinderen, dat de verstands- en wilsfuncties afhankelijk zijn van het einotioneele leven. '4u weet de opvoeder niet hoe hij het
zielsgebrekkige kind moet zoeken te verstaan. Het zelf van zulk een
jeugdige lijder mist geheel of gedeeltelijk de controle over de gewaarwordingen en de voorstellingen. Zijn bewegingen zijn geremd of overspannen
druk en dragen het stempel der vermoeidheid. Door spreken en handelen
openbaart zijn zelf zich dus onvolkomen. Alleen zijn lichaam heeft- nog
zuivere expressies van emoties. Zijn vrees of toorn, zijn blijdschap of afkeer zijn daaruit nog af te lezen. Bij deze emoties, die men door lichte
verrassingen gemakkelijk kan uitbrengen, moet dus de opvoeder zijn werk
aanknopen. Hij kan de expressies meer zuiver maken door gewoonte, en
door interactie van emoties te bevorderen, de emotioneele taal van het
kind rijker maken. Intusschen bedenke men, dat ook deze weg niet volkomen tot kennis van dit karaktertype zal leiden, want de wetenschap .der
geestesstoringen wacht volgens G. Compayré nog op haren Darwin.
,

,

Let men alleen op den graad en de idiepte van de emoties, zoo heeten de
apathfci en de amorfen niet-emotioneel. Zelfs komt men dan tot de conclusie van M. Ribot, dat de amorfen geen karakter hebben. Zij zijn, zegt hij;
het product van de omstandigheden en het toeval beslist over hun beroep,
hun huwelijk en al het overige van hun leven. Ook komt men dan er toe,
om met P. Malapert bij de apathici een abnormale onderdrukking van de
gewaarwordingen te veronderstellen. „Niets brengt hen in beweging, zegt
hij, zij missen volkomen allen gloed en hartstocht." Prof. G. Heymans kent
de apathici wel secundaire functie toe, omdat zij een zekere continuiteit en
standvastigheid van karakter bezitten. Zij zijn geboren tooneelspelers,
want hun gebrek aan kracht van eigen persoonlijkheid stelt hen in staat
zich in andere karakters te verplaatsen.
,

,
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De vlugheid, de duur en de omvang van het antwoord op de emotioneele
prikkel moet echter ook in aanmerking genomen worden. De apathici zijn
langzaam in hun reacties op gewaarwordingen en voorstellingen, maar
deie duren bij hen langer en zijn wijder van omvang dan bij anderen. Zoo
komt het, dat M. Ribot hen „calculateurs" noemt. Er moeten balken onder
het ijs liggen, eer zij zich daarop wagen.
Zij zijn dus wel emotioneel, en een zwakke prikkel kan bij hen groote
uitwerking hebben. Wanneer zij eenmaal door een ander in hun eergevoel
gekwetst zijn, zullen zij niet licht die beleediging vergeten.
Ook de amorfen zijn nog emotioneel en evenmin als de apathici abnormaal. Het ontbreekt hun aan weerstandsvermogen, om zekere indrukken
op zij te netten. Daardoor waaien zij met alle winden mee, zonder een bepaalde richting of doel. Het feit echter, dat onder hen wreede misdadigers
schuilen is het bewijs, dat zij de emoties kennen van vrees en toorn, terwijl
deze zoodanigen omvang bij hen nemen, dat alle andere indrukken daardoor overstemd warden.
Aan ide vier typen, die vroeger genoemd werden, moeten dus nog een
tweetal worden toegevoegd. Beide zijn onverschillig, omdat de oorzaken
van vrees niet spoedig tot hen doordringen. In hun toorn zijn beide typen
stil, maar bij de apathici is de gevoeligheid voor blijdschap, droefheid en
afkeer langdurig, bij de amorfen omvangrijk. Deze interacties kunnen dus
aldus worden geformuleerd:
,

,

Onverschillig, stil, langdurig gevoelig.
Onverschillig, stil, omvangrijk gevoelig.
De vraag of een klassificatie van karakters, met name die van kinderen,
hooge waarde heeft, moet ten slotte toestemmend beantwoord worden.
Het gevaar is groot, dat de karaktertypen dienst zullen doen als rubrieken
om vlug het materiaal, dat een klas van kinderen den onderwijzer biedt,
te sorteeren. Doch dit misbruik verhindert den rechten paedagoog niet om
er een nuttig gebruik van te maken. Inzonderheid wanneer de klassificatie
natuurlijk, niet kunstmatig, is, zal zij hem helpen de kinderen, die het object
van zijn arbeid zijn, beter te leeren kennen. Daarom verdient het ook aanbeveling om de klassificatie van de rijpere jeugd niet met die van de kinderen te vereenzelvigen, want de Middelbare School stelt den paedagoog
heel andere eischen dan een lagere school. Kennis van het schoolkind naar
zijn psychische zijde nu zal niet alleen het werk van den paedagoog profijtelijker maken, maar ook de vreugde in zijn werk verhoogen. Opvoeden is een vrije kunst. (Deel I p. 34). Een paedagoog is een kunstenaar.
Zij materiaal is niet dood maar levend, zoodat zijn kunst het hoogst staat.
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Zijn werk is niet drillen of africhten van het animale leven, maar het leiden
van een wezen, dat van Gods geslacht is. Zijn arbeid is een voortdurend
strijden tegen de disharmonie van de zonde, teneinde het kind terug te
brengen tot God. Voor 'den christelijken paedagoog is het groote genot
weggelegd, om een medearbeider, van den Geest van Christus te zijn, dewijl hij uitgaat van het verbond Gods, dat door den H. Doop aan zijne
leerlingen bezegeld is.
De klassificatie van kinderen naar hun emotioneel karakter biedt echter
nog bijzondere voordeelen. Althans indien men niet met de school van
Herbart in de emotie ziet een verandering in het affectieve leven, te
voorschijn geroepen door een wijziging in den loop der voorstellingen. Noch
ook met de school van W. James in de emotie ziet het bewustzijn, dat de
viscerale en vaso-motorische veranderingen in het organisme begeleidt.
Want dan is het doelmatige van de emotie niet de openbaring van een
oorspronkelijk zelf. Doch ziet men in de emoties het eerste optreden van
het zelf bij een kind, zoo is de natuurlijke klassificatie van de karakters
een poging om het geheimschrift van het hart te ontcijferen en in verstaanbare taal over te zetten. Hij die dit schrift oplost, moet echter weten, dat
zijn arbeid slechts een deel is van een grootere taak. Het kind van heden
is de knaap of het meisje van morgen en de volwassene man of vrouw van
de toekomst. De uitingen van het zelf woeden al meer gecompliceerd, en
de taak van den etholoog al zwaarder. De liefde van het kind geeft ons
echter een draad in handen om in dezen doolhof den weg te vinden. Uit
het hart, zegt de Schrift, zijn de richtingen of uitgangen des levens.
Dr. S. 0. LOS.

PAEDAGOGIEK EN LITERATUUR.
iv. (Slot).
„Als Lente ontwaakt" heeft een verkeerde tendenz.
Wedekind ziet, dat er in zijn kringen sexueelen nood is, maar hij stelt
'n verkeerde diagnose.
De oorzaak is niet: te weinig kennis van physi► logisohe verschijnselen,
Wendla gaat niet ten onder, omdat de moeder uit valsche schaamte haar
niet durft verklaren, op welke wijze kinderen ter wereld komen, de jongens zijn niet zoo innerlijk on-even-wichtig in hun erotische phantasieën,
omdat ze geen les gehad hebben in voortplantingsverschijnselen, niets van
dit alles, al wil W. dit ons suggereeren. Er is in 't algemeen een tekort aan
gezonde opvoeding. De sfeer deugt niet, waarin deze jeugd opgroeit.
Een eenvoudig gezin, waarin reinheid, kuischhei ► , trouw en liefde de
bindende krachten zijn, heeft veel meer beschermende machten dan het
gezin, waar sexueele moraal-paedagogiek het schreeuwend tekort aan
echt-zedelijke krachten moet aanvullen.
Wedekind wil ons den weg opvoeren van het modern intellectualisme,
van het eenzijdig en onpsychologisch geloof aan de macht der kennis.
Wij hebben reeds al te veel opheldering gehad.
Immers het verstand luistert niet alleen toe, maar ook de nieuwsgierige
zinnelijkheid, die een brand kan doen ontstaan, welken het intellect niet
vermogen zal te blusschen.
Wij hebben 't reeds beleefd dat geneesheeren op gymnasia voordrachten hielden over sexueele gevaren, die de jongens veelal reeds lang kennen, als ze hun onschuld verloren hebben, en zoo ze deze nog bezitten, is
het 'n misgreep van het verwaande intellectualisme, om die onschuld te
rooven door wetenschappelijke instructie, die de gezamenlijke aandacht
met een zekere plechtigheid richt op dingen, waarmee ieen jonge, ongehuwde man, als hij ingetogen leeft, nooit in aanraking komt — en dit ook
niet begeert.
Het aankweeken van schaamtegevoel, zelftucht, ridderlijk eergevoel
leidt veel beter tot 't doel.
Een rechtstreeksche, speciale behandeling der natuurlijke functie moet
1

) Zie pag. 35 en 70 praegrante voorbeelden.
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bij alle fijn-aangelegde naturen het schaamtegevoel kwetsen, en bij de
grovere nog meer grofheid veroorzaken.
En juist het schaamtegevoel is het gezonde afweerinstinct van het onbewuste leven tegen de opdringende kracht der hartstochten.
De oude legende, dat Psyche in de onderwereld moet afdalen als zij
uit schuldige nieuwsgierigheid den slapenden Eros bij het licht van een
kandelaar beschouwt, heeft een bizondere beteekenis.
Foerster in „Opvoeding en Zelfopvoeding" raadt m.i. zeer terecht aan,
om 'n geschikte opheldering te geven van het physiologische voor de puberteits-jaren, onder vier oogen, uitgaande van het planten- en dierenleven. Jonge meisjes in de jaren der romantiek moeten hiervan verschoond
blijven, men kan veel sexueele opheldering geven, zonder over 't physiologische te spreken : het woord „ongereptheid" wordt door de ziel in deze
jaren nauwkeurig begrepen; het gezegde: „Wie u aanraakt, zonder uw
ja-woord voor het geheele leven te verlangen, is niet een vriend, maar
'n 'schurk, die met u spelen wil", treft beter 'doel , dan alle andere uitlegging. 1 )
A. Pierson geeft in „Intimss" een voorbeeld van de opvoeding in een
Jezuïten-gesticht, die ook de ongereptheid tracht te bewaren door Mariavereering, waaruit voor ons, protestanten, zeker ook nog wel wat te leeren valt.
De schrijver schetst dit ons aldus : 2 )
Theodoor telt thans vijftien jaren. Zijn krachtig ontwikkeld gestel zoowel als zijn ingetogen karakter doen hem deelen in dien zielenstrijd, die
in ide lente des levens zich vaak doet gevoelen, als een onweder, dat zich
boven het halfgerijpte graan dreigend samenpakt.
„'t Gaat nog niet mijn vader", zoo spreekt hij tot den Rektor, gij weet
niet wat er al in mijn hart opkomt.... het vervolgt mij zelfs als de
slaap.... Wil ik u eens iets zeggen, mijn vader? Bij mijn ontwaken
schaam ik mij soms over mijne droomen. Is dat niet erg? Zeg mij toch
wat ik doen moet."
— — „Lieve jongen, ik heb u den weg al gewezen, waarlijk; den weg
dien ik zelf volg. Zijt ge te zwak, om bij uw goede voornemens te blijven,
cïoe dan b.v. eenige penitentie ; gij kent de penitentiën."
— „Ja, mijn vader, maar dat heeft mij nog niet gebaat. Ik blijf die ik
was. Er moet nog iets anders zijn, waardoor gij zelf zoo veilig geworden
zijt ; zeg mij, mijn vader, is er niet nog iets anders?"
„Bid tot Maria."
1) Pag.. 287.
2) Pag. 164, 5e druk.
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- — „Ach mijn vader, ik heb wel voor het beeld van Maria geknield,
maar ik heb niet tot Maria gebeden. Ik heb altijd door aan mijn moeder
gedacht ; ik kan zelfs niet bidden."
— „God zij geloofd, mijn zoon, dat is de allerbijzonderste genade van
de aanbidding der Moeder Gods, dat zij ons in betrekking stelt tot al wat
edel is en goed. Denk slechts veel aan moeder dat zal u van veel kwaads
terughouden, en u leeren bidden tot onzer aller Moeder, tot Maria.
Tot den jongeling, zoo gaat de Rektor voort, „komen wij met het liefelijk beeld onzer heilige Moeder. Wat ziet hij in haar? De vlekkelooze
maagd, die een heilige liefde inboezemt.
Ziedaar een voorwerp (gegeven aan zijne driften, dat tegelijkertijd het
voorwerp zijner hevigste vereering wordt. Nu heeft hij immers geene
oogera meer voor 't gebrekkige schoon, dat de wereld hem aanbiedt ; nu
geen oor meer voor de stem harer verleiding. De wereld zou hem teleurstellen, doch Maria stelt hare vrienden nimmer teleur.
Nu wordt zijn verbeelding ontrust noch bezoedeld, want altijd verschijnt
voor zijn geest die eene, die al zijn liefde waardig is ; het ideaal der
vrouw. Maria is de aangebedene, naar wie zijn zielsverlangen zich uitstrekt"
De grijsaard zwijgt.
Zijn oog blinkt van verrukking. Geestdrift in het oog van een grijsaard
is als een prachtige winterzon op het besneeuwde landschap; en een jongelings-hart gaat er bij open, en neemt een stroom van krachtig leven in
zich op.
Voor Theodoor was er toen nog kracht te vinden in het woord van
den Rektor.
Het Mariabeeld is voor hem, als voor zoo velen, de schutsengel, die
zijn jeugd rein zal bewaren van de besmetting der wereld."
Al kunnen wij niet medegaan in het stellen van ,een zeker zedelijk ideaal
van gansch niet verpletterende evenredigheden, dat er vriendelijk en vroolijk uitziet, zooals het Jezuïtisme dat doet, toch wijst onze deze methode
op factoren, die meer invloed zullen uitoefenen dan alle rechtstreeksche,
sexueele paedagogiek.
Wat behoedt ten slotte voor wanorde in de liefde, karakterloosheid en
gemeenheid?
Kennis of kracht?
Zelfbeheersching, traditie en fatsoen?
Ongetwijfeld helpen deze mede, evenals de Religie.
Bij eenvoudige. gewone naturen is dat vaak voldoende. Maar de hartstochtelijke, gevaarlijke temperamenten hebben meer noodig.
,
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Gretchen uit Faust, zegt F. terecht, was zeer religieus, maar dit heeft
haar niet behoed voor den val.
Er zijn Christenen voor wie bet wezen en de beteekenis van de eischen
humer religie nog in 't duister ligt, die in hun verhouding tot de verschillende levensprikkels daardoor niet verlicht w ►rden, misschien omdat ze
in 't geheel niet wilden — en er zijn niet-christenen, in wier ziel het
sperma der waarheid is gevallen en die nu de geroepenen beschamen. 1)
„Liefde tot Christus" is de grondslag van elke zuivere liefde, die een
val zoo goed als onmogelijk maakt.
De onvolmaakte liefde tot Christus is de oorzaak dat het zedelijk
leven kwijnt.
Deze liefde mag toch niet wegschuilen in het abstract-metaphysische,
maar komt tot ons met concrete eischen.
Deze richting der ziel leidt tot 't waarachtige.
Een ziel, die innerlijk aangeraakt is, door de heilige, overgevnde, zichzelf offerende liefde, ontvangt een scherpen blik op het wezen in de beteekenis van het echte, zij ziet door alle maskers heen, en maakt op erotisch
gebied alle dwaling onmogelijk. Dan is opheldering door exacte kennis
zelfs belachelijk.
Want na een ziel wordt daardoor zoo helderziend en zoo fijn-gevoelig,
dat het in elke toenadering dadelijk opmerkt, of hier liederlijkheid, bruutheid en gemeenheid een rol speelt, zelfs onder het mom van verfijnde
beschaving.
Niet alleen is hier moreele, maar ook erotische afstooting en ontnuchtering, niet op 't laatste oogenblik, maar bijna dadelijk.
Hierin bestaat de eigenlijke beschutting der kuischheid, die veel méér
beteekent dan onthouding door de zedewet, immers 'n sterken weerstand
tegen lage en ontbindende erotiek door het heldere inzicht van de innerlijke kuischheid der ziel.
Daar is kuischheid van het lichaam, daar is kuischheid der ziel en deze
laatste is het geweten der liefde zelf d.i. het weten, 't innerlijk bewustzijn
van de waarachtige liefde zelf, waardoor de leugen der ongelouterde
hartstochten in al haar graden herkend en gevonnisd wordt.
Dat heeft Wedekind niet verstaan, althans aan zijn tooneelfiguren valt
dit niet te constateeren.
Dat verstaan vele schrijvers van dezen tijd niet, en ik vrees hunne lezers
evenmin.
„Phil's amoureuze perikelen" 1 ) bereikte reeds spoedig een derden druk,
1) Pag. 259 s. q.q.
2) Door Emmy v. Lokhorst bij Brusse te Rotterdam.
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werd bijna overal geprezen als fijn-ontledend werk, dat een meisjes-ziel
recht deed wedervaren.
Daar is wel een zekere kuischheid van lichaam, voorzoover de amoureuze perikelen niet tot het gemeene en lage afdalen, maar wat ontstellend is voor den paedagoog: er is geen kuisdhheid der ziel, igeen schaamte
der ziel, en niemand schijnt dit te bemerken, lezers noch de schrijfster zelf.
„De vrije omgang" is hier de natuurlijkste zaak der wereld, geen wonder dat Phil ten slotte een liaison heeft met 'n getrouwden man.
En toch is Phil een lief meisje, een kind met karakter, dat -bedorven
wordt door opvoeding en omgeving : de schaamte der ziel is niet gekweekt. En de getrouwde mannen leiden immer aan een duf, maar burgerlijk huwelijksleven door hun bekrompen vrouw, wier bekrompenheid en
duffen geest zij natuurlijk eerst bemerken, als ze getrouwd zijn, die stumperds!
We zouden ook kunnen zeggen in de figuren van de litteratuur van
onzen tijd, komt maar al te schrijnend uit, dat de diepste geestelijke gronden der kuischheid niet zijn gelegd.
En hiermee hangt samen de mode, die in den laatsten tijd stelselmatig en ,geraffineerd. elk soort van ,ontblooting toeliet, zoodat eens 'n
onbedorven jongen op 'n salonboot naar Afrika bij zijn tante klaagde:
„Ik weet niet, waarheen ik zien moet."
Voeg hierbij de schaamteloosheden in Schouwburg en Litteratuur, die
ook vele vrouwen van onzen tijd slikken, dan is er in 't algemeen oor,
zaak, om het intellectualistische .opvoedings-princiep te wantrouwen op
't punt van kuischheid.
In de „Ilias" spreekt Homeros van de stervende Polyxena:
„Zij alleen lette er bij 't sterven nog op, dat in den val zich niet
onbetamelijk aan der mannen oog vertoonde, wat de schaamte niet
wil laten zien."
Een , soortgelijke geste wordt ons van Blandina verhaald als haar de
kleederen gedeeltelijk van het lichaam worden geritst door 't woedend
ondier. Ongetwijfeld mogen wij bij deze beschamende voorbeelden wel
vragen, of er nog 'een kostbaar bezit is .overgebleven aan .kuischheid in
onze cultuur, die zich gaarne nog christelijk noemt.
Wij deden misschien beter te spreken van Westersche cultuur, ter onderscheiding .der antieke of Oostersche beschaving, 1 ) waarvan -ook nog
ten opzichte van de eerste moet gelden : Indien gij naar het vleesch leeft,
zoo zult gij sterven.
1

) Zoo ook een schrijven in „Bergopwaarts" van 15 Febr. bl.
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Nu is juist de leeftijd van de puberteit de tijd van idealen, van besef,
van hoogere bestemming, van het eeuwig-vrouwelijke en 't eeuwig-reine.
Een tragedie als die van Wedekind laat ons ongewild zien, dat de
moderne cultuur geen houvast heeft voor deze idealen en zelf schuld is,
dat de jonge menschen in deze periode afdwalen in doffe of wanhopighoogmoedige levens-ontkenning. En wij kunnen er bijvoegen, dat ook de
moderne sexueele opvoeding geen begrip heeft gehad van de heerlijke
spanning der ziel in deze jaren. Anders zou zij toch waarlijk niet met
exacte kennis zijn komen aandragen.
Zijn er niet psycho-analysen, die in al die droomerijen en dweeperijen
slechts gesublimeerde libido zien, verborgen en verfijnde wellust?
De Freudsche School had 'eens bij Plato in de leer moeten gaan, dan zou
ze zeker niet tot enormiteiten zijn gekomen als deze, dat, wanneer een
jonge man van een kerk droomt, dit een geslachtelijken achtergrond
heeft.
Plato heeft Eros anders, beter en zielkundiger gezien. Hij wist het wel,
dat al het ideale streven van (de puberteit, zelfs in 't belachelijke, geen loutere reflexen van physiologisch e veranderingen in, 't lichaam waren, neen
de zinnelijke geslachtsdrift, die uit het scheppende natuurleven opborrelt,
wekt een machtigen drang op tot scheppende energie der geestelijke
krachten, als het verlangen naar het volmaakt-ideale, ware, goede en
schoone.
De „psyche" 1 ) roept om den ,nous" 2 )
Met den lager. en, aardschen Eros wordt de hoogere, geestelijke Eros
geboren, als beschutsengel, en het is allereerste ,eisch, om dezen Eros . te
steunen en te schragen om het naar boven gerichte leven der ziel naar
het waarachtige doel te voeren, opdat de ziel niet verloren ga door de
misleidingen der aardsche hartstochten, die in zinneloosheid de ziel ziek
dreigen te maken. De roep van Augustinus : Gij hebt ons tot U geschapen,
o Heere, is vooral een roep in (de jeugdcrisis. Het scheppend vermogen dat
dan ontwaakt, wil ook zekerheid van zedelijk recht, van ideëele waarden,
want instinctief gevoelt elke worstelende ziel, dat de zinnelijke natuur
alleen heer en meester geworden, haar verderft en doodt.
Vandaar, dat in de puberteits-jaren de geestelijke mensch evenzeer ontwaakt met machtige en ver om zich heen grijpende krachten om zich de
hoogste openbaring van het lieven te verzekeren, m.a.w. religieus uitgedrukt, om geheel het leven met al zijn woelingen en wendingen veilig te
stellen in God.
•

') Ziel.
) Geest.

2
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Schopenhauer heeft in dezen zin volkomen gelijk, dat alle organische
behoeften zich concentreeren in de sfeer der voortplanting, die hun hoogtepunt bereiken in de tendenz om aan het organisch leven .de eeuwigheid
te verzekeren, immers voortplanting is in zekeren zin de triomf over den
dood, als de geest blijft bestaan.
De overgave aan de vereeuwiging der soort werkt als de hoogste openbaring ider levenskrachten, daarom is de erotische sfeer een verhoogde
toestand van het individu.
Is dit zoo naar het natuurlijke, veel meer nog naar 't geestelijke. De
geestelijke mensch komt dan eerst tot zijn voltooiïng, tot zijn volle zelfbewustzijn, als hij erkent tot God geschapen te zijn en in Hem alleen rust
te vinden, , dat is tot .de waarheid van eeuwig leven en opstanding des
vleesches.
Dat heeft Wedekind niet vermogen te doen beseffen.
Gelijk in het natuurlijk leven voortplanting eeuwigheid waarborgt in
zekeren zin, het organisch leven doet zegepralen over , de vergankelijkheid
van dit bestaan, zooveel te meer komt in den geestelijken mensch tot
uiting, dat hij in zich bergt krachten der eeuwigheid, die onuitputtelijk zijn.
Wij eindigen met een woord van Foerster, idat onze tijd, wil die uit den
niaalstroom der geestelijke verwarringen komen tot de rust der waarachtige vrijheid bitonder ter harte moet nemen : 1)
..In het christelijk mysterie •staat Maria tegenover Eva, Christus tegenover Adam : ,de Chr. religie is het geweldigste tegenwicht tegen macht
van het louter organische-natuurlijke leven of liever tegen het verdwalen
der ziel in de bloot natuurlijke doeleinden. Aan de ziel wordt haar eigen
leven geopenbaard en tegelijk wordt haar dwingende roeping, dat zij de
natuur aan dat hooge leven dienstbaar moet maken, duidelijk gemaakt:
tegenover het uitleven wordt niet slechts een bloote repressie gesteld.,
maar de eisch van het uitleven naar boven. Van het standpunt der geestelijke dynamiek is er geen :diepergaande oplossing van het sexueelpaedagogisch probleem denkbaar".
De Krim.
1

) Pag. 294.
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UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR..
De vernieuwing van /zet Godsdietstonderwijs.
Daarover schrijft Prorector Eisenhut in het tijdschrift Pharus. Gestreefd
moet worden naar godsdienstige verdieping. „De rechtvaardige zal uit het
geloof leven (justus ex fide vivit).'•' Door het gepopulariseerde materialisme
is het geloof aan een persoonlijk God in breede kringen van het Duitsche
volk verloren gegaan. De meest brandende van alle vragen is daarom voor
het volk, of het God zal terugvinden.
Techniek en Cultuur hebben samengewerkt, om de liefde voor den geboortegrond te ondermijnen. Zoodoende zijn volksdrachten, volksliederen,
volksgebruiken meer en meer verdwenen, en met hen het oude volksgeloof
-en de volksmoraal. De oude godsdienstzin ,is voor het minst gezonken tot
een uiterlijk religieus gedoe zonder invloed op het leven. De schrijver wil
de „Heimatgedachte" in het godsdienstonderwijs invoeren, en daartoe het
uitgangspunt nemen in de plaatselijke Kerk.
Bij het godsdienstonderwijs (zoo betoogt hij verder) moet gedurig op het
kinderleven worden gewezen, om vast te knoopen aan de levènservaringen
van het kind. Ook hier Apperceptie ! Dan zal het blijvende vruchten dragen
voor het latere leven.
,

„Wie de kleinen recht wil leiden,
„Mag slechts trippelen, niet marcheeren;
„Mag niet veel aan één stuk gaan;
„Moet bij tijden stille staan."
Zóó dichtte ;Clemens Brentano in zijn gedicht „Het Kind." Aan dezen
eisch toetst hij de gebruikte leerboeken, en vraagt dringend om vernieuwing. De behoeften des tijds zowel als de eischen der methodiek
moeten meer tot hun recht komen. De boeken- moeten zóó zijn, dat ook
de volwassene er nog gaarne naar grijpt. Zooals Gerok eens zei:
„Eens als jongen verslond ik het boek;
„Wederom las ik het als man;
„Nu als grijsaard blader - ik het door,
„En zoek de gevoelens der jeugd,
„Zoek het eerste genot,
„Zoek mij zelf in het boek."

348
In de hoogste klassen wil hij de leerlingen wapenen op de aanvallen des
ongeloofs, die straks op hem afkomen in werkplaats en kantoor. Hier wil
hij apologetische stoffen hebben behandeld, zooals de noodzakelijkheid van
het geloof voor de geestelijke ontwikkeling, de onsterfelijkheid, het bestaan
Gods, de godheid van Christus.
Op belangstellende vragen der kinderen moet zooveel mogelijk een
antwoord gezocht ! Want de leerlingen moeten ook bij dit onderwijs niet
bloot passief of receptief, maar mede actief zijn. Door denkend mede te
arbeiden bij het godsdienstonderwijs, zal de Religie een deel van hun leven
worden. Met lust en liefde zullen zij dan aan dit onderwijs deel nemen, en
zóó is er hoop, dat het Geloof hun tot „gestaltend" principe huns levens
wordt, dat hun hart aangrijpt en hun wil in beweging brengt.
Ook wat in Roomsch-Katholieke kringen gedacht wordt, is (dit zien we
aan het bovenstaande) onze belangstelling waard.
In de afgeloopen week — zoo schrijft een medewerker van het Zeitschrift fik. christliche Erziehungswissenschalt — kreeg ik bezoek van
een ijverigen collega uit een naburige plaats. Hij stortte zijn hart uit
over het slechte van onzen tijd ; over het verval der jeugd ; over den
geest des verderfs, die alles aangrijpt. Ik dacht daar anders over. Ik zag
juist om mij heen de bloemen van den nieuwen tijd bloeien, en het koren
rijpen, en de vinken slaan ; ik vertelde van prachtkinderen van onze
school. Het kwam mij voor, dat het gelijk aan mijn zijde was; ook toen
ik er later over nadacht.
Een nieuwe tijd is dáár. Terug kunnen we niet ; we hebben maar toe
te stemmen. De overgangstijd mag onaangenaam zijn, we mogen toch
het goede niet over het hoofd zien. Vroeger ademden de bloemen van
onzen welverzorgden schooltuin al te dikwijls broeikasgeuren uit, maar
misten die zachte geur, die alleen de vrije ontwikkeling verleent. Wij
onderwijzers voelden ons zelden vooruitgaan(?) Wel voelden we ons
handiger worden, maar nam onze liefde voor de kinderen, voor ons
volk, ook toe?
Leerling, onderwijzer en ouderlijk huis moeten nu tot ééne gemeenschap worden „samengesmeed", en zéd moet het vooruit! De kinderen
moeten niet beschouwd als vaten, die maar moeten volgegoten worden,
maar als levende zielen, die verpleging en zorg nodig hebben.
Pessimisme en optimisme hebben een verschillenden blik op personen
en toestanden. De waarheid ligt vaak aan beide kanten!
,

,

***

In welke betrekking staat de persoonlijkheid tot de omgeving? Het
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Nativisme leert, dat alle persoonlijke zijn en doen uitsluitend door innerlijke factoren wordt bepaald. 'Het Empirisme leert daarentegen, dat het
bijna uitsluitend door het milieu wordt bepaald.
Volgens de eerste beschouwing is de macht van den opvoeder tot nul
te reduceeren. Volgens de tweede maakt hij van het kind, wat hij wil.
W. Stern, die bezig is, de Persoonlijkheidspaedagogiek ook wetenschappelijk te gronden in een Persoonlijkheidsphilosofie, behandelt ook
deze vraag. In het Zeitschritt fiir plidagogische Psychologie van Dec.
1922 geeft Prof. Dtiring te Lbeck een beschouwing over dezen arbeid.
Stern ontwikkelt een nieuwe theorie. De in den persoon aanwezige aanleg en strevingen kunnen slechts verwerkelijkt worden, wanneer zij
samentreffen met den invloed der buitenwereld ; persoonlijkheid en milieu
moeten convergeeren.
Aan alle persoonlijk zijn en doen hebben zoowel inwendige als uitwendige factoren deel.
Zoo overbrugt Stern de tegenstelling van Nativisme en Empirisme
door zijn Convergentieleer.
Het is volgens hem onjuist, te vragen : is deze eigenschap aangeboren
of verkregen? Veeleer moet de vraagstelling zijn : Wat aan de persoonlijke eigenschappen is tot aangeboren aanleg, en wat tot inwerking der
buitenwereld terug te voeren?
De opvoeder staat als een der belangrijkste uitwendige factoren tegenover het kind. In zijne macht ligt het, en zijn arbeid is het, de „Anlagen"
en strevingen van het kind tot ééne kracht te condenseeren. Zonder almachtig te zijn, vermag hij bepalend en maatgevend in +de ontwikkeling
van het kind in te grijpen.
De Deutsche Lehrer Zeitung vertelt van het onbehoorlijk optreden van
een anti-nationalist te Bunzlaw in de buurt van Breslau, Missigbrodt
geheeten. Die stapte z$56 maar onder de zangles het schoollokaal binnen,
terwijl juist het Duitsche volkslied werd gezongen. „Wat, jij aas,
Duitschland Liber alles te zingen? Dáár heb je er een paar!" Het kwam
heel gewoon tot handtastelijkheden vóór de klas. Door het geschreeuw
van de kinderen kwam de heele school in opschudding, en verschillende
collega's snelden te hulp. Eén hunner kreeg een vuistslag, zoodat zijn
halsboord afgedaan had. Een drietal anderen (de namen worden er bij
vermeld) wisten den man uit 't lokaal, en verder, onder een stortvloed van
beleedigingen, ook de school uit te krijgen. Ein frischer, friflicher Krieg!
Men schijnt +daar in Silezië niet veel van het huidige Duitsche volkslied
te houden. Een schoolhoofd te Breslau, die het ook liet leeren, kreeg van
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verscheidene ouders dreigbrieven, ja zelfs werd op zijn afzetting en ontslag aangedrongen.
Het blad noemt die dingen eigenaardig, waar de Rijkspresident het
lied uitdrukkelijk tot volkslied heeft geproclameerd: „Maar het zijn de
beste Duitschers, die om dit lied zwarigheden ondervonden; daarvan
weet de dichter al mee te praten."
Voor rustigen paedagogischen arbeid schijnt het in Duitschiand overal
nog niet de meest geschikte atmosfeer te zijn.
* *
De stichtingen van Francke te Halle bevinden zich ten gevolge van
de tijdsomstandigheden in grooten nood. In den Pruisischen Landdag
heeft het aanleiding gegeven tot langdurige besprekingen. Bij de Linkerpartijen vond men ze verouderd, of wilde men ze overgedragen zien aan
de stad Halle. Van Rechts wenschte men handhaving in den zin en den
geest van den stichter. Vooral de bestaande „Mittelschule" was van de
zijde der Sociaal-Democraten een steen des aanstoots. Niets nieuws
onder de zon!
*

*

Weinige groote paedagogische gestalten uit het Verleden (zegt Dr..
Friedrich Schneider in het Roomsche Zeitschrift fiir christliche Erziehungswissenschaft) waren ideaalbeelden voor .den • practicus. De Humanist Agricola was een goed theoreticus ; kende echter de practijk niet, en
Huiverde terug voor het overnemen van een school. Basedow, de Philantropijn, beging in de practijk groote misslagen ; Goethe wilde hem
geen kalveren ter opvoeding toevertrouwen, laat staan menschen. Rousseau, die door zijn Emile grooten invloed heeft geoefend, ,,dacht veel te
hoog van de plichten eens onderwijzers, dan dat hij ooit dat beroep zou
kunnen aanvaarden", en lei zijn kinderen te vondeling. Kant gaf waardevolle uiteenzettingen, maar heeft er niet naar kunnen handelen.
Des te meer, zoo vervolgt de schrijver, moeten wij werk maken van
die paedagogen, die niet alleen theorethisch den weg wezen, maar ook
practisch ons ten voorbeeld zijn.
Als zoodanig noemt hij dan den Roomschen paedagoog Don Bosco
(gestorven 1888), de stichter van de Onderwijscongregatie der Salesianen, die duizenden leden telt, en 300 huizen heeft in Europa en Amerika,
met 300.000 leerlingen, meestal verwaarloosde kinderen. Bij de bestrijding van het kwaad werkte hij meest naar de preventieve methode : het
voorkèmen van het verkeerde. Zoo pas is nog een biografie van hem
verschenen, 332 bladzijden groot.
T. VAN DER KOOIJ.
Vlaardingen.
.

UIT DE KLASSE.
Over de jongens-gezichten in de . rij, die 't verst van 't raam verwijderd ,is, komt een glans van opwinding. Bij Niek begint het en plant
zich dán voort naar Willem en Anton en Henk, tot alle oogen in gloed
van gespannen verwachting staan. En 't vreemdste is, dat het zonder
eenig uiterlijk beweeg van mededeeling gebeurt. De geheime telefoontoestellen worden eenvoudig in werking gesteld, en met de snelheid van
een oprijzende gedachte weet de heele rij 't : „kijk naar buiten, naar de
lucht, daar is wat te zien!"
Maar uiterlijk is er geen verandering; of 't moest een snel oogendraaien zijn in de richting van 't raam, zóó nauw merkbaar, dat 't bijna
niet te constateeren is. Verder blijft alles, zooals 't is; lusteloos, levenloos-. onverschillig, een houding, die voor jaartallen opzeggen alS uitgevonden schijnt te zijn, maar 'die toch ook wo verdacht sterk doet
denken aan de houding van een kudde schapen, dicht opeengedrongen
en lijdzaam, uit vrees voor een beet van den waakzamen hond.
De jongens moeten het toch al angstig ver gebracht hebben in 't doen
alsèf, dat ze zoo schijnbaar oplettend naar die jaartallenrepetitie blijven luisteren, want hoog in de lucht, nog even zichtbaar door 't ,groote
schoolraam speelt zich .een geweldige gebeurtenis af.
Daar staat, als een scherp geteekend miniatuur-silhouetje een sperwer
in het fijne luchteblauw. Plots is hij neergeschoten, dwars door de af-.
drijvende grauwe regenluchten heen; neergeschoten ook door de akelige .vervelingswolken, die de jongens omhullen;, al de oude Hollandsche
graven, zoo armelijk-onnut, nu ze met niets anders kunnen pronken dan
met hun jaartallen, — de meeste nog wel alleen met het jaartal van
s
hun dood, — heeft hij brutaal op zij .geduwd en schittert nu als een
stukje werkelijk, spannend ,leven, triomfantelijk den jongens in de oogen.
Onder hem vliegen overbuurmans duiven. In sierlijke golving zwenken ze op en neer, op en neer; pauwtjes en witjes en kropduiven, onbewust van 't gevaar, dat dreigt. Waarom kijken ze toch niet eens naar
boven; waarom kunnen de jongens ze niet opjagen — of gooien met
een steen naar dien booswicht daar in de lucht ! Neen, Niek kan 't niet
meer houden in de geijkte houding. Hij weet, dat de sperwer straks zal
neerschieten, sneller dan een steen, die valt, en dat hij ,dan een duif zal
pakken, zóó, geheel onverhoeds de klauwen slaan zal in de gladde veeren, om 't arme dier mee te nemen, ergens naar toe, waar 't nog woest
genoeg is, om een sperwernest te herbergen. Ja, en dán!
Kwam er al niet beweging in 't zwarte vogelfiguurtje? Was daar niet
een trekken in de vleugels, alsof ze gang wilden maken voor de moordende vaart?
-

.

-
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Rrrt! daar gebeurt 't. Daar is hij al neergeschoten lusschen de duiven.
Een witje was blijkbaar zijn doel, maar hij heeft 't niet, gelukkig niet.
De duif schiet weg, in doodsangst, naar het beschermende dak; toe
maar ! toe maar ! weg ! ! het groote zoldervenster in.
Maar dan kan Niek zich ook niet meer inhouden ; hij heeft bij 't neerschieten van den sperwer Willem al een stomp van verstandhouding
gegeven, en nu staat hij op in zijn bank, met fel-roode wangen, die
vreemd afsteken bij zijn grasgroene trui, en stoot 't uit, triomfantelijk:
, een krom ! een krem ! maar hij heb hem niet!" Even een schrik in de
klas, een onwillekeurig rekken van halzen en een speuren van oogen.
Dan groote beklemming. De allerzoetste meisjes slaan met verontwaardigd gebaar de hand voor den mond, en kijken verstolen den rustverstoorder aan. Stel je voor, om midden in een geschiedenisles op eens
te gaan schreeuwen over een krem. Wat heeft een krem met school te
maken; — wat heeft Niek met een krem noodig, als hij in school zit. En
dan kijken zes-en-dertig paar oogen in spanning naar de juffrouw. Wat
die doen zal? met Niek, en met de gestoorde les? Maar langer dan een
tel hoeft die spanning ook al niet te duren, want ze vliegt van haar stoel
naar 't raam. „Waar Niek? Is hij ier nog? Hè, had 't me toch eerder gezegd."
Dat is de bevrijding. Alle tongen komen los, want per slot hebben ze
't allemaal gezien ze weten precies den gang van zaken te vertellen.
„Daar sting-ie, dáár!" „Maar hij hèb hem niet!" „'t Zoldergat vloog-ie
in, fijn, hè?" Hij heb bij ons ook een duif geroofd — een pauwtje!" „Wat
is een krem eigenlijk voor een vogel, Niek?" „Ze noemen hem ook wel
eens een sperwer, maar hij hiet eigenlijk krem." Alles praat door mekaar. De oogen schitteren en de armen bewegen. „Zoo deed-ie, zóó!" en
Niek doet met schouders en ellebogen het vleugelgetril van den sperwer
na. En dan opeens met den kop omlaag, rrts! daar ging-ie."
„Maar hij had hem toch lekker niet."
„Hè, 't zoldergat vloog-ie in!" grinnikt Jantje nog na. Zoo lijden de
Hollandsche graven hun groote nederlaag, en 't is een geluk, dat zij zelf
hun vreugde gehad 'hebben aan sperwers en valken, en aan alles wat er
leeft en kampt in 't wild, zoodat ze deze geringschatting hun armen kleinen
nazaten wel niet ten kwade zullen duiden.
Maar is 't ook niet een geluk, dat onze Heer het leven in Zijn schepping
zoo sterk heeft gemaakt, dat 't altijd weer opnieuw boven alle puinhoopen
en boven alle dorre systemen uitrijst, blij en jong, en stralend van kracht?
,

,

Zeist.

MARC. A. M. BOLDING.

CORRECTIE „LIEFHEBBEN MET HET
VERSTAND".
Taal corrigeeren bestaat niet in het nauwkeurig opsporen van alle fouten
en foutjes, het onderstrepen en laten verbeteren.
'k Heb eens een cahier gezien van een ietwat debiele jongen uit de
hoogste klas der L. S., die totaal geen zelfvertrouwen bezat bij het schrijven en met glazige oogen, suffe 'hersens, maar een teer en gewillig hart,
zijn lessen neer pende. Van iedere 5 woorden was er minstens één fout.
Dat cahier nu was van de eerste tot de laatste bladzij „conscientieus"
gecorrigeerd. Geen foutje was tusschen de mazen door gegaan. Zelfs niet
de splinterige dubbele oo's en ee's, zelfs niet de dt-vorm. En daarna
waren ide fouten even „consCientieus" geteld : 25, 31, 46, 68 ! enz.
Niet velen onder ons zullen zóó conscientieus zijn.
Gelukkig maar voor zulke stakkers van leerlingen.
Maar denk nu niet, dat bovenbedoelde „Meester" de een of andere zonderling was. Neen, 't was een uiterst consequent en pijnlijk nauwgezet
man, die daardoor respect afdwong.
Wat hij deed was slechts de consequentie van ons aller corrigeermethode.
Zeer terecht heeft nog onlangs de heer Drewes in „De School met den
Bijbel" tegen onze corrigeer-methode gefulmineerd. Dat juist hij idaartée
kwam moet ons niet verwonderen. Hij is het onderwijzers-handwerk beu
en vraagt van ons dat wij naar de mate onzer gaven kunstenaars zullen
zijn bij de Gratie Gods, m.a.w. dat wij als levende menschen zullen letten
op het leven onzer kinderen en daarnaar ons onderwijs zullen inrichten.
En nu is er geen dooier werk in ons „vak" te vinden — daarover zijn
we het allen wel eens — dan dat machinale corrigeeren.
Wie eenigszins op de „taal" van zijn vrouw kan rekenen, vraagt haar
ook daarin tot „Hulpe", zoodat de zucht van verlichting een half uurtje
eerder kan opgaan. Practischer ware het, als men bijv. in een stad, waar
thans zoovele kantoonnenschen zonder werk zijn, een corrigeer-kantoor
oprichtte. Misschien werden de cahiers nog wél zoo goed gecorrigeerd
als nu en de onderwijzer kon dan zijn tijd besteden voor velerlei studie,
die zijn vak vooruit kon brengen. Want als men ijvert voor bestudeering
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van het levend materiaal, dat ons eiken dag is toevertrouwd, dan stuit
men overal op het bezwaar : geen tijd.
Wie dan toch de ouderwetsche(?) 1 ) correctie wensehte , doorgevoerd te
zien, liet dat op het kantoor gebeuren 'en dan kon hij — de onderw. —
eens rustig de taalfouten bestudeeren. Dat is een heel interessante studie
en vruchtbaar voor het onderwijs tevens. Het opent de oogen voor de
oorzaken der fouten. En wie die oorzaken eenmaal kent is al half op den
weg om ze te verbeteren. De diagnose is in de geneeskunde een zeer
belangrijke factor. Dat moest ook onder ons voor de correctie gelden.
Constateeren dat de lijder ziek is, dat kan een „leek". Fouten constateeren dat kunnen „leeken" op onderwijsgebied na eenige routine evengoed
als wij.
Als „vakmannen" moesten wij er meer van weten.
Wij moesten de oorzaken der verschillende fouten kunnen doorzien. Wij
moesten , de diagnose kunnen stellen bij onze taal-patiëntjes.
Eerst dán kunnen wij tactisch werken bij ons onderwijs in zuiver
schrijven.
Een lesje uit een taalboek laten maken en dan de gemaakte fouten
onderstrepen — dat kan een leek evengoed.
Maar „den jongen" onderwijzen „naar den eisch van zijn weg", daarvoor
moet men vakman zijn.
Studie van taalfouten is moeilijk.
We hebben daartoe noodig:
le. we moeten eenig inzicht hebben in de wetten der levende taal.
2e. we moeten liefhebbend-kennen 2 ) het-levende-kind-in-de-school.
Klagen wij misschien, dat in onze opleiding van beide niet veel terecht
kwam? (Dat is geen wonder, want die opleiding is in hoofdzaak voor het
examen en niet voor het onderwijs).
Maar als we dan het (examen achter den rug hebben en klagen over
ons tekort, dan raakt het toch hoog tijd, dat we in verband met onze
schoolpractijk eens duchtig gaan studeeren.
Zendingsverhalen lezen om van de Zending te kunnen vertellen „alsof
men daar zelf is geweest."
Reisbeschrijvingen lezen om aardrijkskunde te kunnen vertellen. Geschiedenis-onderdeelen speciaal bestudeeren om met bijzonderheden (de
1) De echte ouderwetsche correctie van het werk op de lei was bij onze conscientieuze voortrekkers heel wat redelijker.
2) „Liefhebbend-kennen" in den zin, dien Prof. Buytendijk daaraan hecht. Zie
verslag der Rede voor de Ver. voor Paedagogiek in de Kerstdagen 1922.
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geschiedenisles op te frisschen. Opletten hoe de menschen rekenen en
meten om beter practisch rekenonderwijs te kunnen geven.
Eens een bad nemen in de schoone taal van een taalkunstenaar om liefde
voor taal te kunnen inboezemen aan onze leerlingen. Ook dialect leeren
opmerken om verband te leggen met het Algen. Nederl. Wat studie maken
van verschillende lettervormen, van richtingen in het teekenonderwijs,
van richtingen in de paedagogiek. Niet het minst : studie maken van den
Bijbel, waarin zoovele schatten van wijsheid verborgen liggen.
Niemand onzer zal ál dat opgenoemde kunnen uitvoeren in enkele jaren:
Maar wie zich geven wil voor zijn vak beginne eens met één dezer
dingen, dat hem het beste lijkt. Hij studeere — voor zijn practijk — met
liefde — en het zal hem verrijken en zijn onderwijs verfrisschen.
Meer dan allerlei studie, die buiten zijn practijk omgaat en met zijn
practijk concurreert.
Ik wil hieronder een proeve geven van bestudeering van taalfouten.
Eenige jaren geleden zocht ik uit de cahiers van de 3e en 4e klasse
de fouten uit en rangschikte ze naar de oorzaken, die ik er achter vermoedde.
't Is maar een proeve.
Zij, die het voorrecht hadden, ingeleid te worden in de wonderen der
levende taal zullen ongetwijfeld veel meer vinden, dan ik in mijn gegevens
ontdekte. Maar de enkele verrassende gegevens, die ik vond, geven mij
vrijmoedigheid het „knoeiwerk" te publiceeren.
Ik vond dan de volgende oorzaken voor het foutief schrijven:
1. gebrekkig lezen, fouten tegen het lezen : bijv. gelukig, hij ziede
(zeide) baken (voor bokken)
2. zwak of verkeerd woordbeeld : buuren, vaader, hij zijde (voor:
hij zeide)
3. spreektaal: kommen kijken, kisje (kistje)
4. taalwetten, die ten onrechte toegepast warden:
a. omzetting: pslam voor psalm, (vgl. gort-grut, ros-ors, KerstenKristen,)
b. uitstooting : blijschap voor blijdschap, (vgl. ten leste voor ten letste,
laatste.)
c. klankassociatie: Jaap hard mijn arm i n zijn handen, voor Jaap
had.... vgl. de alliteratie bijv. recht en slecht, vrij en frank.
d. analogie: bruischen in analogie met brieschen, krijschen,
e. vorming van zwakke werkwoordsvormen, zooals bekend is worden
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geen nieuwe sterke vormen meer gemaakt en vertoonen de sterke
een neiging om zwak te worden ; „hij school" wordt licht hij schuilde,
daarom schrijven onze kinderen licht voor „hij bad": hijg bidde.
5. dialectfouten : hij is naar huis hehaan, de koe heeft (geeft) melk
(tevens zwak woordbeeld!)
de wagen rijdt langst de west.
6, geen inzicht in de beteekenis van een woord : ik ben oneetbaar, ik
heb geen honger ; zij vermist den trein (vrij opstel), de meester zegt
wat, maar ik ben onhoorbaar.
7. geen inzicht in den zinsbouw : de koe slacht de slager, het konijn
schiet de jager.
8. • geen taalvisie : ik zie de vogeltjes fluiten, een hoop water.
9. eigen woordvorming: de roeiman (= de houthakker, boomrooier).
10. geen taalgevoel voor de verbuiging en vervoeging: ik gaf de groeten
appel aan Piet; ik wordt, gij werd.
,

Wanneer we de fouten zoo hebben onderscheiden springt het direct in
't oog dat niet alle fouten even ernstig zijn.
't is hoog noodig voor ijverige, nauwgezette onderwijzers dit eens goed
in te zien. Het aantal fouten kan ons (dikwijls zoo knorrig maken en soms
moedeloos doen warden. Dat kan zoo onze stemming bederven en dat is
een leelijk ding. Want dat maakt veel ellende in de school en totaal
geen goeds.
Van een groot deel der gewone taalfouten mogen we immers gerust
zeggen : dát zal wel terecht komen ! Schreven wij zelf geen fouten als
beginners? Maken wij zelf geen fouten in Fransche, Engelsche, Duitsche
thema's?
Waarom wordt dan een echte schoolmeester zoo gauw kriebelig als zijn
jongens ieder jaar weer pslam schrijven voor psalm of als ze schrijven:
ik houdt van pruimen?
Wanneer we alle fouten even ernstig opnemen en ze alle even ijverig
vervolgen, loopen we bovendien groot gevaar van de ernstigste niet intensief aan te pakken. 't Gaat dan met de correctie als met de stemplicht:
Er zijn zooveel overtreders, dat de vervolging niet doenlijk is.
Gaan we nu bovenstaand rijtje na, dan vallen alleen de onder 1 en 2
genoemde fouten onder de ernstige voor de 3e klas.
Die kinderen moeten kunnen lezen. Dat hebben ze in de le en 2e klas
geleerd. Ze moeten de woorden flink hebben aangekeken en daardoor
heldere woordbeelden hebben verkregen en ze moeten dat lezen ook
kunnen toepassen bij hun schrijven. Vooral als ze een les afschrijven.
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Fouten als boloen, en vaader wijzen op een ernstig tekort in het lezen
van woordies.
Het middel voor zulke kinderen fis dat men ze eens rustig woordjes laat
lezen. Liefst woordjes opichrijven, lettergreep na lettergreep en die met
flinke klankexpressie, bijv. in koor, laten oplezen.
De leesboekjes uit het le en 2e leerjaar kunnen daartoe goede 'diensten
doen.
Of.... mogen die boekjes niet meer in de 3e klas komen?
Verbiedt het Leerplan dat misschien?
Maar tact en practisch inzicht gebieden het voor zulke kinderen noodzakelijk.
Moeten die kinderen dan ma ar „blijven zitten"?
En als ze dan in al de andere vakken goed zijn?
't Gebeurt niet zelden, dat ze na een paar maanden oefenen er den
slag van beet krijgen. Moeten ze daarvoor een jaar zich vervelen onder
kinderen, die hun vriendjes niet zijn en met boekjes, die ze tot vèrvelens
toe hebben gelezen?
- 't Is zelfs niet eens noodig, dat alleen die patiëntjes woordjes-lezen
moeten beoefenen. De anderen kunnen gerust eens meedoen. 't Kan zelfs
voor een volwassen mensch geen kwaad als hij de lettergrepen eens flink
aankijkt en uitzegt. Klaagt men niet algemeen over lispelen, foefelen,
woorden inslikken, in één woord : het te weinig expressief lezen? Tot
zelfs op de onderwijzersexamens toe!
Staccato lezen is een uitstekende uitspraakoefening.
Bij enkele stumperds zal dit nóg niet voldoende zijn. Nader onderzoek
brengt dan misschien aan 't licht, dat het kind sterk auditief aangelegd is
en op het gehoor uitsluitend afgaat bij 't schrijven.
Of ook, dat het kind motorisch niet in orde is, zoodat het zijn schrijven
niet voldoende beheerscht ien maar wat schrijft.
Zulke patiëntjes vereischen veel geduld.
Maar 't groote meerendeel maakt groote vorderingen door het staccatolezen.
Het aantal der „slordige lezers" is tegenwoordig niet klein in de middelklassen. Dat komt m.i. door de mooie, prettige leesboekjes in de 2e klas
en gedeeltelijk reeds in de eérste.
Het woordjes-lezen wordt al heel gauw zeggen-van-zinnetjes. Dat is een
groote kracht voor den leestoon en voor het begrijpen van 't 'gelezene. Niet
gaarne zou ik bijv. Bob en Bep en Brammetje in het 2e leerj. missen.
Maar we mogen het staccato woordjes-lezen niet vergeten 1 ) en moeten
1

) „Lezen leerera" van Wouters en v. d. Hulst geeft daarom ook rijen woordjes.
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het zoolang beoefenen tot de fouten tegen het lezen uit het taalwerk zijn
geweerd en de kinderen gewend zijn de woordbeelden goed aan te kijken.
Wie dit weet te bereiken in de 3e klas moet zich het leven niet zuur
laten maken door dialectfouten, zwakke werkwoordsnamen, foutieve verbuiging en vervoeging, verkeerde toepassing van taalwetten, 'en toch
vooral niet boos worden, als het kind eens gewone spreektaal schrijft in
een vrij geschreven zinnetje.
Dat zijn allemaal dingen die wel terecht zullen komen.
Goed lezen en zuiver woordbeeld opnemen zijn voor de bestrijding van
de overgebleven fouten in de 4e klas krachtige hulpmiddelen.
Tegenover de neiging der omzetting pslam zal én het lezen én het
woordbeeld ingaan.
Het langzaam lezen bevordert het rekenschap geven van ieder woord
dat men schrijft en idaarom zal de driftige baas, die schreef; Jaap hard
mijn arm in zijn handen, bij hard stuiten op de r, 'die te vroeg kwam, die
r zal arm in zijn bewustzijn brengen maar hij zal toch had schrijven en
niet hard.
Op deze wijze wordt in de 3e en 4e klás de hoofdbron van ergerlijke
fouten drooggelegd.
Nauwkeurig overschrijven van kleine lesjes à la Ligthart in zijn kostelijke boekjes „Zonder Fouten" 1 en 2 en 3; uit het hoofd opschrijven van
namen van allerlei voorwerpen (bijv. van teekeningen zooals Jos. M. Reynders ze geeft in zijn Nieuw taalboek voor de L. Sch.) ; korte zinnetjes
opschrijven naar aanleiding van een rijtje werkwoorden op het bord (bijv.
uit Thijssen's taalboeken, waarin heele rijen werkwoorden voorkomen) —
dat zijn alle mooie en frissche ongedwongen oefeningen in het zuiver opnemen en zuiver weergeven van gelezen of gedachte woordjes
zinnetjes.
,

Fout no. 10 kan ondertusschen ook nog wel onderhanden genomen
worden.
Op een keer zegge de onderw.: bij ik schrijft men nooit een t achter
de werkw. Dat wordt niet gedoceerd. Daar wordt geen half uur over
gesproken. Neen, hij zegge dat eenvoudigweg. Verscheidene kinders hooren het. Anderen hooren het niet. Heelemaal niet erg. Morgen of overmorgen zegt hij 't weer eens, laat enkele fouten zien en concentreert zijn
aandacht daarop een paar weken. De rijtjes werkw. nu met »ik" te maken
bijv. houden, worden, baden, smeden. Een poosje later komt „gij" aan de
beurt. Nu altijd een t. Op dezelfde manier als bij ik.
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IK nooit een t. dit komt op het bord en blijft daar staan.
GIJ altijd een t.
En nu ooncentreere de speurzin des onderw. zich een paar weken voornamelijk op deze fouten.
Als 't kind op álle fouten tegelijk moet letten komt er niets van en
schrijft het maar, zooals het gewoon is. Maar nu is er één punt in het
centrum van de aandacht 'gekomen.
Wat de verbuiging : den grooten appel e.d. betreft — och laat de
kinderen eens wat van die zinsdeelen opmerkzaam in koor lezen. Totdat
de meesten er gevoel voor krijgen : taal is immers klank, die gehoord en
gevoeld wordt. 't Is geen maaksel van droge taalgeleerden. Grammatica
is reflectie over de taal, zooals de anatomie een reflectie is over onze
spierbewegingen. Wie moest eerst anatomie der beenspieren leeren om
te keren loopen?
Wie leert er eerst grammatica om te leeren praten? Wij leerden dat
al doende. En al doende leerden we ook zeggen „de man is ziek" en „het
paard is kreupel" en ik gaf den man een cent. Of moesten we daarvoor
eerst „de man" le naamval, „den man" 3e naamv. — het paard onzijdig,
laten „leeren"?
- Als onze kindertjes deze dingen behoorlijk leeren zeggen en lezen en al
zeggende en lezende en voelende gaan schrijven, dan is het schande als
wij ons gaan boos maken over .een struikelingetje in dezen of.... erger
nog: als ze schrijven: hij houd zijn hoed vast en wij daaronder een dikke
streep knoeien.
Die kwestie : hij wordt
hij werd
komt in het 5e leerjaar wel aan de orde.
En tevens, bij liet opstellen maken, de fouten 4 c-9.
4c eenige oefeningen in de vervoeging luid lezen — de sterke w.w. onderscheiden zich immers in den klank van den klinker?
5. dialect eens naast het Alg. Ned. zetten — verschil leeren opmerken
— versjes laten leeren enz.
6. de foutieve woorden in een frissche zin doen aanvoelen.
7. even zeggen wat zoo'n zin kan beteekenen.
8. ik zie? een hoop? is dat wel waar?
9. mooi gevonden — maar.... dat mag niet iedereen doen, misschien
wordt jij wel een taalkunstenaar, (scherts).
't Is maar een ruwe schets aan de hand van de foutenindeeling, die kan
dienen ter illustratie welk een groot veld van onderzoek hier nog braak
ligt om te komen tot een methode van taalonderwijs, die rekening houdt
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met het kind en die ook in de correctie niet als rechter, maar als opvoeder
wil te werk gaan.
Hieronder geef ik nog een afzonderlijke opgave over enkele leerlingen.
Niet met de bedoeling, dat nu ieder kind apart genomen moet worden.
Dat rnág wel, maar is niet beslist noodig. Er komen zooveel taaloefeningen in een jaar, dat ieder kind wel eens een beurt krijgt met een speciaal
voor hem bedoeld lesje, waarvan de anderen heusch niet ziek zullen
worden.
Nu eens is het gericht op de klank, dan weer op de vorming (handboek),
de schrijfwijze, de verdeeling, de beteekenis, de vervoeging, de verbuiging
der woorden. En ondertusschen bevat elke les toch ook weer klank, vorming, schrijfwijze, verdeeling, beteekenis en vervoeging of verbuiging in
massa.
't Verschil is maar dat de aandacht van 1.1. en onderw. telkens weer
over een bepaald punt moet gaan. En dat aantal punten, dat in 't oog
genomen kan worden, is zeer groot, want ide levende taal is zoo rijk.
Hoe is 't mogelijk geworden, dat wij in onze leerboekjes alleen maar
oog schijnen te hebben voor de schrijfwijze in verband met de grammatica
en niet voor het verband met de levende taal.
Een zeer gunstige uitzondering maakt de taalmethode van Jos. M.
Reynders, Nieuw Taalboek voor de Lagere School, R. K. Jongensweeshuis, Tilburg. Die methode moest in geen enkele onderwijzers- of schoolbibliotheek gemist worden. Een goudmijn van oefeningen en een zeer heldere en frissche handleiding.
Op raad van Cursus Holthuijzen kocht ik indertijd de heele methode
(ook de stijlmethode).
Dát is taalonderwijs. Dat maakt de taal niet dood, maar laat ze levend.
Wat hebben wij voor taalmethoden voor de Chr. School? In een tiental
jaren op twee Chr. Scholen had ik er twee : „Klein-Bentink en De Vries"
(o, o!) en „Slingenberg en Wansink".
'k Zal er geen kwaad van zeggen, maar goed? Neen dan zou ik ál m'n
saaie, dooie „taarlessen moeten wegdenken en dat gaat niet. En de
uren van volslagen wanhoop, als de kinderen, nadat ze tot vervelens toe
hadden geschreven : hij houdt, hij smeedt, zij kneedt, enz. enz., plotseling
begonnen te schrijven : de smidt grijpt een houdt en gooidt die in het vuur!
„Van nature" zouden ze zulke streken niet uitgehaald hebben. Maar ik
had hun taalgevoel niet verfijnd, maar vergrofd en afgestompt met die
machinale „oefeningen". Kan ik het helpen, dat ik geen taalmethode meer
ken voor onze scholen?
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Maar.... ik hoor, dat er iets moois op komst is.... „Het dagpet in
't Noord-Oosten"! —
Hieronder vindt men iets van het materiaal, dat ik verwerkte uit de kladschriften voor vrije zinnetjes en vrije opstelletjes der 4e klas en uit de nageschreven lesjes der derde klas.
Door herhaalde wisseling van personeel (in den tijd van een jaar driemaal) hadden beide klassen vaste leiding gemist. Dikwijls waren zij op
eigen initiatief aangewezen en schreven ze maar voort. Een zekere slordigheid was 't gevolg. Maar de vrije uiting van eigen taal won er bij. De
4e klas maakte later heel aardige opstelletjes en door het leeren woordjes
aankijken en staccato lezen verdwenen de fouten tegen het lezen en tegen
het woordbeeld snel. De zoogenaamde taal„oefeningen" gebruikten we
niet meer. De vulkachel kreeg er ten leste nog warmte uit!
Waarlijk, ik haat die afschuwelijke „taalboeken" met een bitteren haat,
omdat ik de taal en de kinderen liefheb.
Uit het materiaal, dat ik verwerkte voor dit opstel, geef ik hieronder het
werk van een paar typische foutenmakers.
,

A. Een intelligent knaapje. Dat blijkt uit het zeer gering aantal fouten
tegen 't lezen en 't woordbeeld. (3e klas).
Maar zeer, zeer haastig. Dat blijkt overduidelijk uit de vele associatiefouten.
1. fouten tegen 't lezen: maand (mand).
2. fouten tegen 't woordbeeld: zij (zei), buuren.
3. invloed van de spreektaal: blijschap, vasgenaaid, melkan, luide
(luidde).
4. omzetting : lijleke (leelijke).
associatie : Jaap h(r)a(r)d mijn a(r)m in zijn handen, sch(r)e(r)pe,
lijleke, heeidemaal, Doe Dien (toe Dien), /leef (bleef), gespWee(Od,
(gespeeld), Da(g) ma(g) niet, (Dat mag niet).
uitlating: scheeuwde, voeg (vroeg), kruibessen, pet (pret).
5. dialect: moe gad gezegd, ze hingen naar de wei, behon.
B. 3e klas-naschrijven.
1. lezen : tuinmam, Janeman, Ooch (och), trannen, gulzighied, kliene,
zegen (zèggen), jullie, kaat (kat), vat (wat), klien, kuunnen, ongelijk
(ongeluk), Poert (Toen), banghied, booshied, betten
1) Thans, bij de correctie liggen 4 deeltjes voor mij van Ons Nederlandsch,
door Wouters, Van de Hulst en Van Hulzen. Dat is een flinke stap vooruit!
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2. woordbeeld: bosh, bloemt; e, Jaab, waaren.
3. spreektaal: spreekt erg belabberd, vagen (vangen), aanbak (zandbak), bregen (brengen), veder (verder), wgen (wangen!) wat (want),
vroolke (vroolijke), lachenten (lachten), vriedelijke (vriendelijke).
4. omzetting: grootje, blaf, kriaande,
associatie : tuinmam, pliezier, fucifers,
uitstooting: schepe (scherpe), danten (dansten), etc.

Kan niet goed lezen — uitspraak in verband met de letterteekens brengen en scherp laten articuleeren, vooral de klanken met n.
4e klas, vrij opstel.
1. lezen: fesch, drafen, knoren, geefen, schafen.
2. woordbeeld : 's Hraavenhaage, hau (gauw), bout (bouwt), tuiihs
(thuis), hemt, namen.
3. spreektaal: Dingsdag, kisje, je zul me niet foppen, langsamerhand.
4. uitstooting : probeet (r)
5. dialect : bringel (gebit), hij geeft veel pijn (heeft), hij kreeg droog
hoed (goed), het regent en gagelt, hou (gauw, 3 X), de jongen haat
geel vlug, kamienet (kabinet), heeuwen (geeuwen), schouveger
(schoorsteenveger), die jongen geeft (heeft) al een zakmes.
6. woordbeteekenis: die jongen is onrustig (ongerust) in mij.
10. taalgevoel: de wolf houdt haar prooi in haar bek, de zwarte menschen pijnigen hun, ik loopt.
Uitspraakoefeningen vooral voor de h en g, die de Zeeuwen telkens verwisselen, is hoog noodig. Zie 5 en 3.

D. 4e klas, vrij opstel.
1. lezen : timerman, cocolade.
2. woordbeeld : speelplijn, mussen (musschen), derek (direct), Schertogenbosch, de hof van het semane, bewerkken.
3. spreektaal, vazant, hiancinten, krokesen, fasoenlijk, Ochtober,
Schertogenbosch.
4. uitstooting, fasoenlijk.
5. dialect: Ochtober, fasoenlijk, derek (direkt).
6. woordheteekenis : de vos is sluw voor de menschen (schuw).
8. taalvisie : de zwaan drijft als een spiegel (bedoelt natuurlijk : zwaan
op waterspiegel, gezien!)
9. eigen woordvorming: een boomenhakker.
10. taal gevoel: ik gebruikt.
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Een koene taalman — een eerste klas verteller. Vandaar 6, 8, 9;
Vandaar ook 3. De gebreken van zijn deugden op taalgebied. Of
liever het uitglijden op het gladde ijs van eigen taal waarop hij zich
moedig waagde.
E. 4e klas, vrij opstel.
1. lezen : veirkand, valen, emer, hammer (hamer) 2 X, kikertje,
plasen 2 X.
2. woordbeeld: kringgetje, teegen, braammen, pruimmeboom, Smorgens, duer.
3. spreektaal: fenijn.
6. woordbeteekenis : zij vermist den trein.
9. eigen woordvorming : de roeiman is de man die bomen rooit
(„roeit" Zeeuwsch).
Een eigenaardig type.
Kan bij een vrij opstel achteloos zonder eenig verband een aantal zinnen
aaneenrijgen alsof 't van buiten- geleerde zinnen. zijn.
Schijnt mij toe een sterk geheugen te hebben voor „stijl". 1 ) Overigens
middelmatig, in 1 en 2 zelfs slecht. Leert zijn versjes zeer gemakkelijk
zonder te weten wat het beteekent. Aanleg voor verbalisme?
Vergelijk eens zijn woorvorming : „roeiman" met die van D: „bo ► enhakker". Roeiman is een abstractie, een samenstelling van „roeien" (= een
aantal werkzaamheden ten einde een boom te vellen) en „man". Bij boomenhakker is de boom en het hakken gezien.
.

• 1) á la Duyser's stijloefeningen.
Biggekerke, Jan. 1923.

A. JANSE.

„U ZIJT GEEN EXEGEET”.
Jonkman verhaalt ons in „De School met den Bijbel" dat een professor
hem, hij het spreken over het gebruik van Bijbelteksten in Oosterlee's boek
„Onze opgroeiende Kinderen" tegemoetvoerde: „U zijt geen exegeet".
Toen een Minister in de Kamer beweerde, dat onderwijzers door elkaar
maar 2 1/2 uur per dag werken, hebben wij om dat ondoordachte woord geglimlacht. Maar edit woord, dat wij geen exegeten zijn — want als Jonkman
er geen is, is niemand onzer er een — vereischt mi. kalme overweging.
Niet ats bespiegeling, maar omdat wij, Christelijke 'onderwijzers en onderwijzeressen, in onze Scholen met den Bijbel, Bijbelsch onderwijs geven.
Nu dat onze taak is, moeten wij er ook bekwaam voor zijn; velen onzer
zijn er toe bevoegd, omdat ze een zeker examen van bekwaamheid hebben afgelegd. Maar of die bevoegdheid ook bekwaamheid garandeert? En
de anderen, die geen bevoegdheid bezitten (ik zeg niet: onbevoegd zijn)?
Dit diploma is maar tot iop zekere hoogte bewijs van bekwaamheid en
stempelt zeker niemand tot exegeet.
Als we uit den Bijbel vertellen, moeten wij der jeugd tekst en uitleg geven,
naar de behoefte van hun leeftijd. De tekst alleen is iets voImaakts, maar
het kind zou toch bij den blooten tekst zeggen of althans denken of onbewust gevoelen: „Hoe zou ik verstaan, als mij niet iemand uitlegt?"
Al zou onze uitleg alleen maar zijn het beantwoorden ,der vragen en bezwaren, die wij intuïtief weten, dat in het kinderlijk gemoed, bij het hooren
vertellen uit , den ,oprijzen. H. B. v. Lummel beweerde eens, dat wij
beter 'deden, in de school eenvoudig uit den Bijbel voor te lezen, zonder een
enkel woord van verklaring, tenzij dan van antiquiteiten, .zooals deze, dat
een Oostersch huis een plat dak heeft. Maar die meen'ing, gegrond op het
gevaar, idat wij een verkeerde verklaring kunnen geven, zal wel heel
weinig, indien al, aanhangers vinden.
Neemt men het woord exegeet in den zin van: zelfstandig, op eigen gezag,
verklaren, dan, vrees ik, bestaan er haast of heel geen exegeten. Alle predikanten en ik vermoed, ook alle hoogleeraren, hebben hun commentaren,
waarvan zij gebruik maken. En zelfs zij, die commentaren schrijven (Prof.
Grosheide 'heeft een commentaar op het Evangelie van Matthes uitgegeven), zijn toch nog niet z66 zelfstandig, dat ze te voren geen ander hebben
Ingezien. 1) Er is dus een onderscheid van min .of meer zelfstandig 'exegetiJ) In het Geref. Theol. Tijdschrift verhaalt dezelfde Prof. G., dat Prof. Zahn
beweert, zelf heel geen commentaar gebruikt te hebben.
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seeren. En dan hebben wetenschappelijk gevormde mannen op ons een
voorsprong. Vooreerst kennen ze de grondtalen (des Bijbels en kunnen dus
de gebruikelijke vertaling beoordeelen, en ten andere hebben ze meer opzettelijke studie van de Schrift gemaakt. Hadden we nu een Ned. Bijbelverialing, die de oorspronkelijke Schrift volmaakt weergaf, (dan was het
eerste geen bezwaar; maar, zoo als ik eenige weken geleden in „De School
met den Bijbel" aantoonde, die is onmogelijk. Daar staat echter aan onze
zijde een voordeel tegenover, n.l. dit, dat wij o n b e v angene r voor
de Heilige Schrift staan. Aan de Universiteit (ik sluit de Theologische School
te Kampen in) wordt een bepaalde dogmatiek gedoceerd, en dat kan ook
niet anders. Maar dat maakt het voor gewone verstandelijke vermogens ook
moeilijker, zelfstandig te denken. Over het algemeen geloof ik te mogen
zeggen, dat onze doorsnee-predikanten sterker staan, omdat ze een vast
systeem hebben, maar daardoor zijn ze ook minder vrij (niet confessioneel,
maar intellectuëel) in hun eigen onderzoek.
Wat is noodt voor een exegeet, dit woord in ruimer zin genomen?
Grieksch en Hebreeuwsch, of bij gebreke van ,dien een commentaar, dat bij
min volmaakte vertaling licht geeft; antiquiteiten; kennis van de g e h e e le
Schrift, al beteekent dat b.v. niete de Israëlietische wetten een voor een in
't hoofd 'te hebben; vergelijking van de eene Bijbelplaats met de andere. En
bovenal: het b e l e ven de r S c h r i f t. Al het vroeger genoemde
kan gebrek aan het laatste niet vergoeden. De grootste Leeraar heeft gezegd: „Zoo iemand wil Gods wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij
uit God is, en ze dus ook beter verstaan."
Wijlen Ds. Hoekstra van Arnhem, toch niet de minste onder
de broederen, zeide wel eens: „Weet je waar je de uitlegging van moeilijke
,plaatsen moet zoeken? Bij een oud vroom moedertje." Wie de Schrift beleeft, dien onderwijst de Heilige Geest, en beter leermeester is er niet.
Eenige theologen konden maar maar niet klaar komen met tden tekst: "Bidt
zonder ophouden". Aldoor bidden, den heelen dag, dat is immers onmogelijk? Een eenvoudige vrome zei : „Wel, het bete ekent, dat je gedurig, telkens
weer moet bidden, zonder den moed te verliezen ten er mee uit te scheiden."
Het gaat dus niet aan, te zeggen: „ik ben exegeet, en gij niet." Het is er
mee als met de paedagogiek; niemand onzer zal het in zijn hoofd halen, tot
een niet-onderwijzer te zeggen: „U zijt paedagoog!" Maar er is
zeker een graduëel verschil. Ook onder predikanten, doctoren en hoogleeraren „verschilt de etene ster im. heerlijkheid van (de andere"; en wij onderwijzers, staan evenmin allen gelijk. Ook is de exegetische bekwaamheid niet
stabiel ; zij neemt toe met het Schriftonderzoek, met 'onze ervaring. Voort,
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gaand Bijbelonderzoek is én voor predikanten, èn voor onderwijzers, evenals voor professoren, een absolute eisch.
Daarbij genieten wij, onderwijzers nog leen speciaal voorrecht. Doordat
wij verscheidene malen per week Bijbelles geven, kunnen wij de Bijbelsohe
geschiedenissen in geregelde volgorde vertellen. Dat geeft volledigheid en bewaart voor veel eenzijdigheid. Wij kiezen onze onderwerpen
niet te hooi en te gras of naar voorliefde en willekeur. Het is dit beginsel,
dat geleid heeft tot de verplichte catechismus-prediking (al geloof ik, dat
men datzelfde goede doel op uitnemender wijs had kunnen bereiken).
Telkens komt dezelfde geschiedenis weer met dezelfde woorden voor onze
aandacht, om gedurig weer te protesteeren tegen een traditioneele opvatting, die toch niet door den beugel kan. Telkens weer hetzelfde lezen kan
dezelfde controleerende, rectificeerende uitwerking hebben. Als voorbeeld
noem ik Joh. 3 : 16 en I. Joh. 2 : 2: „alzoo lief heeft God de wereld gehad", en „een verzoening niet alleen voor onze zonde, maar ook voor de
zonden der g e h ie e le w e ir el d." Jarenlang heeft de officiëele exegese
gezegd: de wereld en de geheele wereld, beteekent: de uitverkorenen. In
heilige hardnekkigheid bleef Gods Woord volhouden: de w e r e 1 d, de
geheele w e r e 1 d. Eindelijk heeft de .officiëele exegese ingezien, dat ze de
Schrift verdraaide en is ze tot hetgeen de Schrift inderdaad zegt teruggekeerd.
Vanwaar nu die zoolang volgehouden en eindelijk als onjuist losgelaten
officiëele exegese? Uit eigenwijs vasthouden aan vooropgezette meening.
Christus, zoo redeneerde men, is geen Christus pro omnibus (voor
allen), maar alleen voor de uitverkorenen; dus kan Hij geen verzoening zijn
voor de geheele wereld. God heeft alleen Zijn uitverkorenen voor de zaligheid bestemd, dus kan Hij niet de wereld liefhebben. Gebrekkige menschelijke logica, die niet zegt: maar ier staat toch : wereld, (geheele wereld; wat
beteekent dat dan? maar ‘die ruw ingrijpt en beslist: wereld-uitverkorenen.
Een hoogleeraar wilde het gezag onzer Belijdenisschriften afleiden uit de
belofte, dat de Heilige Geest Christus' Kerk in alle waarheid zou leiden. Ik
vroeg: .de leiding des Heiligen Geestes is toch onfeilbaar; dus moet dan
ook de Confessie, als ze het resultaat dier leiding is, onfeilbaar zijn? Wedervraag: „Wie zegt, dat de leiding des H. G. (Onfeilbaar is?" Antwoord:
Hoe kunt U dat vragen? Kan de leiding des H. G. ooit feilbaar zijn?
Maar een andere quaestie is, of de kerk, dl. de geloovigen zich
u n b e d i n g t aan die leiding onderwerpen; of niet eigenwijsheid hen daarin verhindert? Evengoed in ethischen als in dogmatischen zin, op 't gebied
van leven en van leer, is de Heilige Geest te allen tijde in nederbuigende
genade bereid, ons te leiden. Maar dat baat niet, als wij eigenzinnig en eigen,
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wijs zijn. Als „leerjongen Christr moeten wij aan de voeten van dien Leermeester ons neerzetten, om onderwezen te worden. Daarmede wordt geen
studie van grondtalen, geen nadenken en vergelijken uitgeschakeld, volstrekt niet; maar bij alles moet Hij onze Leermeester blijven, en wij gewillig, alle dwaling te laten varen.
Er zijn voorbeelden van verkeerde 'exegese uit onwetendheid. Een boer
van de Veluwe zei tegen een onderwijzer : „Meester, lees eens Joh. 2 van de
bruiloft te Kana". Meester deed het. „Niet goed gelezen; meester moet
lezen: met-reten, en niet me-treten. Want ziet u, dát was het wonder, dat
die vaten met reten waren, en dat het water er toch niet uit liep." — Een
molenaar zei mij eens : „Het komt er nu maar op aan, wat de Heere op den
Sinaï heeft gezegd: „Ik ben de Heer, of: Ik ben de Heere!" En weer iemand
anders gaf van Psalm 25 : 2 (berijmd) deze exegese: „David begint met
„Heer". Maar dan schrikt hij, omdat hij niet Heere zegt, en bidt daarom:
„Ai, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend". Het zou
dwaas zijn, daarom te lachen; ik noem het oprechte onwetendheid.
Maar ook vooropgezette mening staat juiste exegese in den weg. Ik
noemde reeds een paar teksten met het woord „wereld". In het „Handboek
der Heilige Geschiedenis door Dr. P. A. E. Sillivis. Smitt" (I p. 206) beweert de S. omtrent de begeerte van Israël naar een koning: „Het booze
was dan ook niet, dat zij een koning begeerden. Maar dit was hun zonde,
dat zij een koning over zich wilden, gelijk al de volken hadden". Maar
I Sam. 9 : 7 luidt anders. God zegt daar tot Samuël: „Zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn". Daar is geen sprake van
tweeërlei koning, een als de volkeren hebben of een naar Gods hart. S. S.
beroept zich op Deut. 17 : 14-20. Maar daar staat precies wat Israël tot
Samuel zegt: „een koning, als alle volken, die rondom mij zijn". En Israël
begeert ook geen anderen koning dan , de Heere uw God verkiezen zal".
De fout schuilt hierin, dat Deut. 17 : 14-20 geen goddelijk bevel uitspreekt,
d a t zij een koning moeten begeeren, maar wanneer ze een koning
begeeren (zonder dat daarom goed te keuren), dan moeten ze de keuze
aan God overlaten. God keurt, in Zijn woord aan Samuël, die begeerte
onvoorwaardelijk af. Dat God .dok uit dit kwaad het goede te voorschijn
roept in het koningschap van Davids huis, is iets anders. De tijd komt, dat
men ook in dit opzicht tot het eenvoudig getuigenis der Schrift terugkeert.
Des Christen lust en begeerte is het, voor zijn God te leven, diens eere
te zoeken. Geen egoïsme, dat zegt: „Ik zal dat maar doen, al is het niet
aangenaam, want dan word ik gelukkig"; maar vermaak in de wet Gods.
Nu heeft menschelijke logica daarop voortgeborduurd en gemeend, dat
het ook den zondaar, die om verlossing roept, alleenlijk om de eere Gods
,
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te doen moet zijn, zich uitend in de absurditeit: „Het is mij desnoods goed
als ik verloren ga, zoo God maar tot Zijn een komt". Zoo heb ik ook
hooren beweren, dat de cipier te Filippi, toen hij vroeg. „Lieve Heeren,
wat moet ik doen om zalig te warden?" eigenlijk bedoelde : „wat moet ik
doen, opdat God tot Zijn eer kome?"
Gedurig lezen van wat „geschreven staat", is misschien wel het best e
correctief d'aartegen.
Een predikant zei eens tot mij : „In dien tekst: Alle Schrift is van God
ingegeven enz." (II Tim. 3 : 16) staat het woordje i s niet in 't Grieksch.
Dat is waar. Maar hij zei niet, dat er ook staat : „en nuttig tot leering enz."
eveneens zonder i s. En hij verzweeg, dat naast-elkander-plaatsing van
subject en praedicaat in 't Grieksch dezelfde kracht heeft als ons koppelw oord.
„De Reformatie" nam indertijd van mij een artikel op over Gezangen in
de Geref. Kerk. Daarin wees ik o.a. op de toch zoo voor de hand liggende
en in het .00g springende waarheid, idat liederen, geheel passende in het
kader van het verouderde en verdwenen Sinaïtisch Verbond, niet zonder
meer passen bij het Nieuwe, het genadeverhond. Een waarheid, waarvoor
nog zoo velen moedwillig het oog sluiten.
Ik toonde aan, dat een groot gedeelte der Psalmen een kostelijke schat
blijft voor de Nieuwtestamentischt gemeente, dat een ander ideel alleen bij
het oude Verbond past, en dat ide kerk des Nieuwen Verbonds nieuwe liederen beslist noodig heeft.
In verband daarmede wees ik op de twee teksten, waar Paulus spreekt
van „psalmen en lofzangen en geestelijke liederen", dus van nog andere liederen dan de psalmen. Ds. de Moor beweerde, dat die exegese verkeerd
was. Ik vroeg: op welken grond deze bewering rust. Antwoord: het woord
psalmen heeft de ruime beteekenis van: liederen, gezongen bij snarenspel.
Goed, maar als in het N. T. van psalmen wordt gesproken, Hand. 13 : 33,
35, Luk. 20 : 42, 44 ; Hand. 1 : 20, is telkens sprake van het Boek der
Psalmen, zoo als dat in het 0. T. staat. I Cor. 14 : 26 en Jac. 5 : 13 weerspreken dat niet, maar zijn minder duidelijk. Nu schrijft Dr. D. M.: „In genoemde teksten staan psalmen, hymnen en geestelijke oden gecoUdineerd
nevens elkander. Welk recht heb ik nu te zeggen: de eerste soort is een
titel, een bepaald boek, de tweede en derde niet?" Verstaat een gezond
verstand deze logica? Paulus zou dus niet kunnen bedoelen: zing uit den
Psalmbundel, en daar benevens hymnen en geestelijke oden (waarvan
nog geen bundel bestond, maar die Paulus voorgevoelde, dat komen
zoude)?
En na deze logica decreteert Dr. D. M.: „Stond er alléén psalm o
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dan kon het misschien op den Psalmbundel staan; mi is dat niet wel
mogelijk, omdat de apostel over bepaalde genres van het Christelijk lied
handelt." Vergelijk dit laatste nu met wat Dr. D. M. enkele regels hooger
zegt: „Hetzij bedoelde woorden betrekking hebben op verschillende soorten Psalmen (Kantt.) of op verschillende soorten van vrije liederen (Kuyper), dit staat wel vast, dat hier niet gesproken wordt van den P s a 1 mbundel met daarnevens vrije liederen. En dit was het
punt in geding." 1 ) Eerst zijn het , dus mogel ij k, verschillende
soorten P s m e n; even later zijn het, z e k e r, bepaalde genres van
't Christel ij k lie d. Ook de Acte Syn ►di, Leeuwarden, 1920 Artt. over
de Gezangen-quaestie, Rapporteur Ds. J. C. de Moor, toonen aan, dat hij
op het terrein der logica, voor het minst, zeer singuliere gaven bezit.
Nog een voorbeeld. Op de vraag (41) : „Waarom is Hij begraven geworden?" antwoordt de H. C.: „Om daarmede te betuigen, dat Hij waarachtiglijk gestorven is". Nu geeft de editie-Kuyper van „de Drie Formulieren van Eenigheid" daaronder enkele teksten, waarop dan dit antwoord
moet gegrond zijn. Het zijn Hand. 13 : 29; Matth. 27 59, 60; Luk. 23 : 53;
Joh. 19 : 38. Wat vindt men •daar? Eenvoudig, dat de begrafenis van Jezus
geconstateerd wordt, zonder schijn of schaduw van bewijs voor Antw.
41. Ik vraag: heeft Dr. Kuyper daaraan geen aandacht gewijd of een en
ander maar eenvoudig overgeschreven? Het moet hem ontsnapt zijn.
Ik noem al deze voorbeelden om te doen zien, dat onze exegeten ex
professie allesbehalve betrouwbaar zijn. Het blijven feilbare menschen,
zooals wij trouwens allen zijn. Het blijft zaak voor een ieder onzer, zooveel mogelijk, uit eigen oogen te zien, daarbij 'dankbaar gebruik makende
van wat de theologen ons geven als hulp bij eigen onderzoek en nadenken.
Het spreekt van zelf, dat ik, na het lezen van Prof. Grosheide's recensie
van Oosterlee's boek, vol nieuwsgierigheid de teksten opzocht, die 0. zou
misbruikt hebben. Natuurlijk bedoel ik met deze vermelding heel geen
plan, 0. te verdedigen. Die heeft mij daarvoor niet noodig en kan ook
moeilijk op zoo'n algemeenheid ingaan, waarbij, zooals Jonkman terecht
opmerkt, de fout moest aangewezen worden, als ze bestaat.
Bl. 145 Gen. 17 : 1. „Wandel voor mijn aangezicht". Daaraan voegt 0.,
1 ) Handig, maar ook eerlijk ? Dr de Moor begreep heel goed, dat ik die teksten
had aangehaald om aan te toonen niet dat Ps al m o i den . Psalmbundel beteekent, maar dat Paulus het zingen van liederen buiten dien Psalmbundel aanbeveelt. Dát was de hoofdzaak. En daarin is Dr Kuyper het met mij eens (wat
ik toen nog niet wist). Wat Dr de Moor hier betoogt, is zoo iets als de quaestie
der gewijzigde aannemelingen en die der kerkelijke goederen (1885).
;
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natuurlijk als zijn eigen woord, toe: „en niet als stiekeme broeders achter
mijn rug." Bl. 157. Gen. 1 : 20: „Duisternis was op den afgrond, maar de
Geest van God zweefde over de wateren", heet het van de wordende
schepping. Dat is ook de karakteristiek der middeleeuwen, dat is eveneens de karakteristiek der puberteitsperiode." Bl. 159. „Het is bij allen (jongelui In de puberteitsjaren): „Niet, dat ik het alreede gegrepen heb, maar
ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht". Het misbruik, waaraan 0.
zich heet schuldig te maken ,bestaat volgens recensent In „een gebruik van
Schriftwoorden in een heel anderen zin". Natuurlijk wil Cr. niet zeggen,
dat dat de betee'kenis der Schriftwoorden is, maar dat ze ook daarop toepasselijk zijn. Er ligt m.i. een ongezond dualisme aan deze afkeuring ten
grondslag. Ze maakt te scherpe scheiding tusschen het rijk der natuur en
dat der genade, die toch schepselen van cdenzellden God zijn. Op allerlei
terrein b.v. jaagt men naar iets, of men het ook grijpen mocht. De uitdrukking is immers door Paulus zelf aan de Grieksche spelen ontleend, en die
waren toch Heidensch vermaak.
,

,

H. MILO.

BERICHT
De inhoudsopgave en omslag voor den 15den jaargang
houden wij beschikbaar voor hen, die hun aanvraag daartoe
vóór 1 Juni a.s. richten aan de N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ
DE STANDAARD, N.Z. Voorburgwal 58-60, Amsterdam.

PROBLEMEN VAN OPVOEDING EN
ONDERWIJS IN ONZEN TIJD.
(IV).
In al die pogingen en strevingen is te bemerken een verlangen, om ook
in de school, in onderwijs en opvoeding te verwezenlijken de leuze van
vrijheid en gelijkheid. In den Staat zijn ze gerealiseerd, politiek is er
vrijheid en gelijkheid, maar thans wachten ze op hare verwerkelijking in
de maatschappij en bepaald ook in de school. Vrijheid, vrije gelegenheid
voor elk, onverschillig stand, belijdenis en bezit, om te worden, wat hij
kan en wil. Ongelijkheid is er van natuur alleen in aanleg, vermogens, gaven, en mag er alleen bestaan op dien grond; alle andere verschillen zijn
geboren van buiten af, door de maatschappij. Alle uitwendige, historische
waarden moeten wijken voor de innerlijke, aan de natuur eigene. We hebben hier dus weer de tegenstelling van Rousseau, die abstraheerde van al
het historische en sociale en tot de natuur terugkeerde.
En als zoo de natuur, de natuurlijke gave, het uitgangspunt is, dan moet
er aan elk gèlegeheid gege\en worden, dezelfde gelegenheid', om zich te
ontwikkelen. Dan moet elk kunnen toonen, wat er in hem zit. Het kind
ontvange dus vrijheid, schier onbelemmerde vrijheid, om zich te ontwikkelen naar zijn aanleg en lust. Ook in de school en bij het kind vindt 't beginsel toepassing van de scheppende ontwikkeling, evolution créatrice, van
H. Bergnon; de kracht, de gave, 't scheppend vermogen in de menschelijke
psyché staat in verband met, wijst weerspiegelend terug op de Ziel, den
Geest in 't universum, die alles schept en vormt, en die door. alle denkers
min of meer anthropomorfistisch wordt voorgesteld. (Hegel b.v. als rede.)
Elke menschelijke psyche heeft, door deel te hebben aan dat algemeene,
een zekere maté van evolution créatrice, van worden, zich vormen, veranderlijkheid, vrijheid, anders worden, scheppen, proces, enz. En zoo is 't
zaak in de opvoeding aan deze kracht der psyche ruimte te geven. Dat is
ook weer, wat de Kwakers in Amerika wilden. In ieder mensch woont een
goddelijk licht, een goddelijk zaad, dat op ontwikkeling wacht. Dat is ook
de gedachte van Frnel. 'Het is een rijke, vruchtbare gedacht. Het is in
school en maatschappij de ontwikkeling van het eigene, nieuwe, scheppende in elk mensch. De onderwijzer moet daartoe helpen, leiding geven.
Deze vrijheid en ruimte, die men zoo aan 't individu laat, heeft zeker
haar gevaren en moet dus ook haar grenzen hebben, ze kan niet onbe,
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perkt zijn. Want 't gevaar dreigt van individualisme, egoïsme, van zondige
neigingen, lusten, hartstochten.
Montessori rekent niet met de aangeboren zondigheid, gaat met Rousseau uit van de gaafheid en ongeschondenheid der natuur. En het socialisme
wil deze zondige neigingen tegengaan door opvoeding in gemeenschap,
door arbeidsgemeenschap (Kerschensteiner.) Het socialisme verklaart zich
daarom ook tegen aparte Begabungssch'ulen. De Kwakers hebben 't beter
begrepen: Elk mensch heeft een gave ontvangen en elk van die gaven
heeft haar eigen waarde; begaafden moeten met onbegaafden vereenigd
blijven; afzondering van begaafden ware onsocialistisch en kapitalistisch;
juist gemeenschap en samenwerking is nodig.
De nieuwe schoolopvoeding kenmerkt zich juist door deze twee: arbeid
en gemeenschap. Arbeid is de plicht, het eerste, het fundament en gemeenschap is het richting-gevende. Ze is of wil zijn eene arbeidsgemeenschap, een maatschappij in 't klein, met zelfregeering, een soort kinderof leerlingen-republiek, met samenwerking van ouders en onderwijzers,
met coëducatie, met vertrouwelijke verhouding tusschen onderwijzers en
leerlingen, en kameraadschap der leerlingen onderling. Vooral in Amerika
gaat men hierin zoo ver. Alles wijst de nieuwe richting in de opvoeding
aan; rde school wordt 't middelpunt eener gemeenschap. In Rusland willen
de Bolsjewieken aan de school als arbeidsschool ingang verschaffen, waarin keuken-, tuin-, handwerksarbeid geleerd wordt en idan weer genuanceerd anders op het 19nd dan in de stad. Het kind leert d'aa ►door in gemeenschap arbeiden, maar leert ook reeds de samenhang en verhoudingen
in sde maatschappij kennen en wordt ervoor opgevoed.
In Engeland had vóór den oorlog Kerschensteiner grooten invloed en
stelde Minister Fisher een sohoolprogram voor, dat zijn geest ademt en in
den zomer van 1918 in iderde lezing aangenomen werd. Maar men moet
hierbij oppassen, idat toch arbeid iden geest niet verdringt, beide moeten
samengaan en ook waken, dat lichamelijke arbeid en ontwikkeling niet
ten goede komt aan militairisme (Baden-Powel, Scout-boys.)
En die groote gemeenschap, waartoe de nieuwe school onvoeden moet,
wordt nu als een socialistische (communistische), als een groote arbeidsgemeenschap gedacht. Een nieuw gebod geef 'ik u, dat gij elkander liefhebt. Liefde maakt geweld toverbodig. De nieuwe paedagogische beweging
in alle landen, is in laatste instantie een religieus wereldproces; Daarom
regele de staat 00k niet alles, late ruimte voor andere opvoedkundige richtingen. Naast ,de staatsschool vrije scholen in allerlei richtingen. In de
staatsschool ook aanpassing aan plaatselijke toestanden.
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En deze. gemeenschap moet zich dan uitbreiden over heel de wereld, tot
eene Wereldarbeidsgemeenschap, waarin en waartoe alle volken moeten
medewerken. Onderwijs en opvoeding mogen dus niet dienstbaar gemaakt
aan nationale ' en politieke doeleinden. De opvoeders in alle landen moeten
zich vereenigen tot zulk een internationaal doel, tot geestelijke en zedelijke
gemeenschap der volken.
Er gaat van dit systeem wel groote bekoring uit, zooals reeds gezegd
werd. Maar het is bij nader: overweging toch aan groote bedenkingen
onderhevig.
Ten eerste maakt het zich schuldig op de manier van Rousseau, aan
een onjuiste, scherpe tegenstelling tusschen natuur en historie. 't Dweept
met de natuur en het natuurlijke, alsof dit onbedorven ware; maar ook
deze is aangetast, het kwade zit niet aan en om, maar in den mensch; uit
het hart komen alle ongerechtigheden, en in beginsel en kiem liggen deze
als neigingen ook reeds in 't kleine kind. Wie daarmede niet rekent, zal bedrogen uitkomen, kan rekenen op teleurstelling. De pessimistische theorie
van vroegeren tijd en de optimistische van dezen tijd, zijn beide overdreven en eenzijdig. Opvoeding behoort ook tucht; bestraffing, enz. in te sluiten. Vrijheid, ruimte is goed, maar kan niet onbeperkt, niet grenzeloos zijn.
Niemand durft dat aan, ook Montessori niet.
Terwijl de natuur 'eenzijdig optimistisch wordt beschouwd, beziet men 't
historisch gewordene, de maatschappij, het gezin, huwelijk, enz. door een
te donkeren bril, in al te pessimistische stemming. Zeker, de maatschappij
heeft vele gebreken, vooral de tegenwoordige, ze is alles behalve volmaakt. Maar vooreerst, dat was ze nooit en zal ze nooit worden, omdat
uitwendige omstandigheden nooit den inwendigen mensch, het hart veranderen kunnen. Wie dat waant, maakt zich evenzoo aan illusie schuldig
en kan rekenen op teleurstelling.
Maar ten andere, verachting van de maatschappij (de cultuur, de historie) is even groote zonde als verachting van de natuur. Natuur en ge schiedenis zijn beide Gods •werk, ze zijn beide onder Zijn bestuur, Zijn leiding gesteld. En met veel kwaads bezit de maatschappij vee! goeds, is ze
vol van goede gaven en volmaakte giften.
Men moet dan ook niet denken, dat menschen, als ze heel de tegenwoordige maatschappij tot op de grondslagen hadden afgebroken en opgeruimd,
eene betere zouden kunnen op- en inrichten. Alle pogingen van zulk een
kunstmatigen bouw, zooals b.v. in Rusland, hebben gefaald. Revolutie kan
afbreken, niet bouwen. Een maatschappij vooral 'tegenwoordig is zoo ingewikkeld, zit zoo fijn in elkaar, is zoo langzaam en geleidelijk gegroeid,
,

s

,

-

,

,

-

374
dat ze niet kunstmatig in 't leven te roepen is. Ze wordt geboren en moet
groeien, maar kan niet gemaakt.
Indien dit zoo is, indien deze aarde noch absoluut goed, noch absoluut
kwaad is, noch een hemel is, noch een hel, dan vloeit er uit voort, dat ze
object van reformatie, regeneratie, educatie moet zijn. Dat is 't standpunt,
dat God zelf tegenover de wereld inneemt, in geheel Zijne algemeene en
bijzondere openbaring, bepaaldelijk en centraal in den persoon van Christus. Niet revolutie, maar ook niet reactie, repristinatie, restauratie, maar
reformatie, altijd door en overal, in kerk, staat, maatschappij, wetenschap,
kunst, ook in onderwijs en opvoeding, in lagere en hoogere school.
Voor reformatie is 't altijd tijd; ze is altijd noodig, mag nooit gestaakt.
Maar er zijn critieke tijden, waarin ze meer dan anders noodzakelijk is,
naar den voorgrond dringt. En zulk een tijd beleven wij. De maatschappij
zelve is krank en behoeft herstel. Ze heeft opvoeding noodig, verstandelijke, maar vooral ook geestelijke, zedelijke hervorming in hoofd en leden.
Reformatie is echter een moeilijk werk, ze moet kiezen en keuren, ze
kan niet alles goed- en niet alles afkeuren, ze moet alles onderzoeken en
't goede behouden.
Revolutie heeft geen keursteen noodig; gooit maar omver, wordt geboren uit haat, vijandschap tegen het bestaande en bepaalt zich tot verwoesting; een ruïne als de verwoeste streken van Noord-Frankrijk is haar
ideaal. Maar Reformatie wordt geboren uit liefde, uit zucht om te behouden, niet om te verderven, om te redden, te zaligen, te volmaken.
Reformatie bezit dien keur-, toets- en proefsteen in het Evangelie, in den
persoon en het werk, in het woord en het voorbeeld van Christus. Goeddoende ging Hij het land door, predikende 't Evangelie des koninkrijks en
genezende alle kwaal onder het volk. Tegen de Revolutie het Evangelie,
het volle, rijke Evangelie. • Naar dat Evangelie kan de reformatie geschieden, naar vaste principia, van principieël standpunt uit, langs vaste banen,
naar een wel bepaald doel.
Dat Evangelie is geen illusie; utopie of fata morgana; het staat niet
buiten, boven, tegenover de werkelijkheid. Maar 't staat er midden in, het
aanvaardt ze. Alzoo lief heeft God de wereld, deze wereld, deze 'ellendige
wereld, vol van zonde, ellende, moeite en verdriet gehad. Het Evangelie
onderstelt en aanvaardt deze wereld en wil ze bewaren, Is evangelie,
blijde boodschap, wil niet verderven, maar behouden, heel de wereld, heel
de cultuur, alle menschen, blanken en zwarten, Moor en Indiaan.
Maar het treedt critisch, oordeelend, ziftend, schiftend, scheidend in deze
wereld op; het stoot af en het trekt aan; 't is een reuke des doods en een
,
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reuke des levens, tot val en tot opstanding. Het stoot af wat en wie er niet
aan verwant is, wat en wie niet uit God is 't trekt aan, bindt, boeit wat uit
God, van boven geboren is. Het stoot de kinderen der 'duisternis af, trekt
al de kinderen des lichts aan. Zoo schiftend stelde de Chr. Historische en
Antirevolutionaire partij tegenover de Revolutie het Evangelie. Zoo is
onze 'houding tegenover de Sociale wetgeving, kinderwetten, huwelijkwets-herziening. Nooit contra-revolutionair, als Bilderdijk, maar antirevolutionair als Groen. Zoo ook ten opzichte der nieuwe opvoeding. Het
staat er niet puur vijandig tegenover, en het haalt ze ook niet met gejuich
binnen, alsof de wijsheid en de kunst der opvoeding nu eerst uitgevonden,
aan 't licht gekomen ware. Het staat er critisch tegenover, niet altijd bloot
critiseerend, maar ook waardeerend, waardeerende maar ook keurende,
toetsende, zooals de goud- en zilversmid het erts.
En dan, hoe meer goeds het vindt, hoe liever. Heel anders dan vele
Christenen, die niets liever schijnen te doen dan wegwerpen, veroordeelen,
verdoemen. Het neemt son bien, oti il le trouve. Het verheugt zich, als het,
waar ook, bij wien ook, in welk stelsel ook, iets van Christus vindt.
En zoo vindt het ook veel goeds in de nieuwe opvoeding: zucht naar
vrijheid, waardeering van den arbeid, opvoeding voor de gemeenschap.
Maar. wij ijken dat op onze wijze, wij stempelen dat met onzen munt-stempel, wij drukken er ons zegel op, wij nemen de vaten van Egypte en versieren er mede den tempel Gods. Wij willen vrijheid, maar ook orde, gezag
en gehoorzaamheid. Individu, maar ook gemeenschap. Omgekeerd: geen
entweder .oden, maar zoowel ('t een) als ('t ander); zelfwerkzaamheid,
spontaneïteit, maar ook afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Ziel en lichaam, geest en stof, lichamelijke en geestelijke arbeid. En dan
hebben wij ten slotte nog iets voor boven de tegenwoordige paedagogen.
We paaien 'ons zelf en anderen niet met ijdele verwachtingen. Wij zijn voor
groote teleurstellingen behoed. We koesteren van deze wereld geen grootsche verwachtingen. Wij gelooven niet aan een duizendjarig rijk noch in
den zin der wederdoopers, noch in dien der Russische bolsjewiki. Wij gelooven niet, dat het hier op aarde in orde zal komen; de eenheid, het heil
is niet van deze bedeeling. Integendeel de pluriformiteit, de verscheidenheid van de godsdiensten,
van de kerken, van de scholen, ide academies, de universiteiten, de psychologieën en de paedagogische theorieën worden steeds grootex. De nieuwe
opvoeding zal zich een plaats naast andere scholen verwerven, maar ze
nooit vervangen, of vervangen kunnen. 't Leven wordt hoe langer hoe
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breeder, rijker; het wordt steeds meer ontplooid naar alle zijden. Zoo in
de kerken en zoo in de scholen. Vrijheid voor allen.
Valsche gedachte is dus 'ook de gedachte van de evolutie, alsof alles
wordt en niets blijft of beklijft. Neen, Rome naast 't Protestantisme, Luther
naast Calvijn, Hegel naast Kant, Spinoza naast Leibnitz, Nietsche naast
Marx. En als dan die wereld vastloopt, als ze in haar eigen garen verward wordt, dan komt Christus en maakt alles nieuw. Maranatha, Jezus
komt.
Op 's-hemels wolken zal Hij komen, Die aan deez nacht een einde
maakt, Die in 'den hemel opgenomen, Het troostwoord uit sprak: Wacht
mij, waakt!" zong Da Costa.
Welnu, wij hebben te wachten en te waken, doch doen dit ook werkende. Er is thans voor ons zooveel te doen, innerlijk en uiterlijk. Uiterlijk in
onze organisatie is noodig, dat zoo spoedig mogelijk de afstand, de verwijdering en strijd tusschen de Vereeniging en Unie in onze 'onderwijzerswereld verdwijne en voor samenwerking plaats make; dat de corporaties en Vereenigingen, Unie, Schoolraad, Christelijk Nationaal, Christelijk
Volksonderwijs, Geref. Schoolverband, enz. zich hervormen en meer handelen in overleg met elkander; dat ouders en onderwijzers en schoolbesturen 'den band niet verbreken of verzwakken, maar aanhalen en versterken; dat Hoofden en Onderwijzers in schoolvergaderirigen samen de
belangen der school behartigen; dat de onderwijzers, jaren lang onder
financieele zorgen gebukt, ruimer mogen ademhalen en de oude liefde voor
het Christelijk Onderwijs vernieuwen en in toewijding van het onderwijs,
in paedagogische studie naar buiten openbaren. Wouters gaf in zijn „Verdieping en Belijning" 'een prachtige serie studie-materiaal en nog wachten
wij op het plan „Jonkman".
Paedagogische studie-clubs en 'kringen moeten nog meer verrijzen.
Want welke hervormingen in ons onderwijs ook aan te brengen zijn, daar
zijn primordiale eischen, van welke we geen afstand zullen kunnen of willen
doen. Daartoe rekenen wij de Vrije Christelijke school, die we handhaven;
verdedigen tegen de verplichte neutrale kostelooze volksschool, waarmede de communisten ons bedreigen, en in verband daarmede het recht
der ouders en hun plicht tevens om hun kinderen te onderwijzen of te doen
onderwijzen overeenkomstig den ieisch van des Hoeren Woord.
Want hoezeer men ook het deel waarheid erkenne, dat in de zelfregeering en zelfwerkzaamheid der kinderen opgesloten ligt en tegenover vroegen eenzijdigheid van het intellectualisme erkenning verdient, de principieële verhouding tusschen ouders en kinderen, kan evenmin omgekeerd
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*orden als die tusschen overheid en volk, als tusschen God en mensch.
Er is geen gezin, geen school, geen maatschappij en samenwerking bestaanbaar zonder gezag .en gehoorzaamheid, zonder orde en wet. Dit beginsel is voor verschillende toepassing vatbaar; het gezag der ouders
draagt een ander karakter tegenover jonge kinderen, jongens en meisjes
in de schooljaren en in den volwassen leeftijd. Maar het 5e gebod blijft
altijd van kracht en vormt 't fundament van alle menschelijke samenleving.
En evenzoo is het met de leerstof gesteld. Deze heeft waarde in en voor
zich zelf. Zeer eenzijdig is de voorstelling, dat het niet aankomt op w a t,
maar h o e men weet; dat vorming der persoonlijkheid het hoogste is.
Want het is juist van het hoogste belang, wat men onder persoonlijkheid
verstaat en met welke hoedanigheden men ze toerusten wil. Er zijn ook
slechte persoonlijkheden; ook de- duivel is een persoonlijkheid. Er zijn
middelen, goederen noodig, om iemand te vormen tot een goede, deugdelijke persoonlijkheid, tot een mensoh Gods, die tot alle goed werk ten volle
is toegerust. Want een mensch, een kind is niet goed van natuur, is niet
vanzelf in 't bezit van waarheid en deugd, van liefde en zelfverloochening.
Het moet onderwezen en opgevoed worden, en waarheid en zedewet, gerechtigheid en liefde zijn daarvoor onmisbaar. En deze hebben op zich zelf
waarde, houden die afgezien van haar nut; ze staan boven den mensch en
komen als een gebod Gods tot hem.
Inderdaad, de paedagogiek wortelt in methaphysica; ze kan niet enkel
op feiten worden gebaseerd, ze kan niet positief, niet exact waarden ge, maakt, welke vorderingen de empirische psychologie en paedagogie ook
mogen maken. De liberale paedagogiek hing met gelobfsonderstellingen
saam en wo ook de sociaal-democrat ►sche; en deze komt er thans ook
rond voor uit. Bij de vraag naar beginsel en doel der opvoeding kan men
niet bij den mensch blijven staan, niet in den mensch 'eindigen, ook niet in
de menschelijke maatschappij of den staat. Gemeenschap en staat zijn 't
hoogste doel, het einddoel der opvoeding niet.
Want boven den rnensoh, boven de gemeenschap en boven den staat,
staat Hij, van Wien wij belijden, dat uit Hem, door Hem en tot Hem alle
dingen zijn.
Welnu, het einddoel van elke waarachtige opvoeding richt zich op de
verheerlijking van 's-Heeren Naam. In het vaandel onzer Christelijke
paedagogiek prijkt dan ook in gulden letteren het woord, dat op al Gods
werken geschreven staat: Soli Deo Gloria!
«
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EEN WANDELING DOOR DE
GESCHIEDENIS VAN ONS ONDERWIJS.
(VII).
Andere leden van de rechterzijde konden zich hierbij alleen aansluiten
als aan het woord strijd een eenigszins andere beteekenis werd gehecht,
dan het tot nog toe op onderwijsgebied heeft gehad. Het streven om de bijzondere school regel, ide openbare aanvulling te doen zijn, moet als rechtmatig worden beschouwd, maar daarbij kan toch de waarde van eene
behoorlijke ingerichte openbare school ten volle worden erkend, en waar
die niet meer was een bevoorrecht propagandamiddel voor zekere richting, was er geen aanleiding, om niet mede te werken die zoo goed mogelijk te maken. Van den anderen kant zouden misschien velen in den lande,
die tot nu zich geschaard hadden aan de zijde van de openbare school,
onder de nieuwe regeling aan eene bijzondere school in hunne richting de
voorkeur blijken te geven. Zoo zoude de natuurlijke ontwikkeling van het
beginsel neergelegd in het nieuwe Grondwetsartikel kunnen zijn, dat de
bijzondere school hoe langer zoo meer tot regel werd.
Hierna werd nog toegevoegd, dat verzoening tusschen twee tegenovergestelde levensbeschouwingen door niemand van de aanneming van dit of
van oenig ander Regeeringsvoorstel kon warden verwacht, maar dat het
toch zeer wel mogelijk was op een bepaald punt, waar zij scherp tot uiting
kwamen, de aanleiding tot den strijd weg te nemen door gelijkstelling van
de verschillende richtingen voor ide wet. Het gevoel van onrecht, gewekt
door het feit, dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs de kosten
hunner scholen hebben te dragen en bovendien nog voor de openbare
scholen hebben te betalen, heeft den politieken schoolstrijd doen ontstaan.
Nu door aanneming van de in het Regeeringsvoorstel belichaamde financieele gelijkstelling dat gevoel van onrecht geen reden van bestaan meer
zal hebben, kon de pacificatie en het einde van den strijd worden verwacht.
Eenige leden wenschten het evenwel niet onuitgesproken te laten, 'dat
zij met leedwezen de van rechtsche zijde komende uiting hadden vernomen, dat deze Grondwetsherziening op -onderwijsgebied den vrede niet
zal brengen en dat men zal blijven strijden voor middelbaar en hoogex
onderwijs.
,

,

,
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Ten slotte werd er op gewezen, dat eene overeenstemming als nodig
was tot het tot stand brengen van de voorgestelde lezing van het artikel,
nooit had kunnen worden verkregen zonder dat van beide zijden eenige
concessiën waren gedaan, en werd het vertrouwen uitgesproken, dat bij
de nadere uitwerking van het beginsel in dit artikel 'neergelegd, dat verlangen om tot overeenstemming te komen, zoude blijven voortbestaan. 1)
Den 14den Mei 1917 nam de Eerste Kamer de voorstellen der Regeering
inzake Grondwetsherziening in openbare behandeling.
Na de breede citaten uit het Voorloopig Verslag leveren ons de gehouden redevoeringen over art. 192 geen nieuwe gezichtspunten.
Alleen wijzen wij nog op een paar passages uit de rede van den heer
Colijn.
Deze spreker was door een tweetal vragen van den heer van der
Feltz 2 ) uit zijne tent gelokt. Laatstgenoemde toch was vervuld van den
wensch om met zekerheid klaarheid te mogen vernemen, hoe niet alleen
bij den heer Colijn persoonlijk, maar ook bij de groep tot welke deze behoort, de opvatting is ten aanzien van de Onderwijspacificatie.
Den heer van der Feltz antwoord gevende op diens vragen, zegt de
heer Colijn, dat als zijne persoonlijke opvatting geldt: „De Grondwetsherziening heeft op onderwijsgebied den vrede niet gebracht. Wij zullen blijven strijden voor het middelbaar en het hooger onderwijs. Art. 192 wordt
door ons op afrekening aanvaard".
Deze uitspraak wordt dan volgenderwijs gemotiveerd: Ik geloof toch,
dat niemand een °ogenblik heeft kunnen denken, bij den loop dien de gang
van zaken nu eenmaal genomen heeft, dat art. 192 zelf ooit den vrede
brengen kon. Het is niet het Grondwetsartikel, maar het is de Schoolwet, die
straks uit dit Grondwetsartikel zal voortkomen, die ons den vrede op schoolgebied moet brengen. En zoo is het niet alleen in mijn opvatting, maar dit
is zelfs geweest de heele opbouw van ide zaak, vanaf het .00genblik dat de
Bevredigingscommissie haar arbeid heeft aangevangen. Die Bevredigingscommissie heeft niet geconstrueerd een Grondwetsartikel en is daarna begonnen met op de basis van dat Grondwetsartikel een Schoolwet te ont-wepen. Neen, die Bevredigingscommissie is om de tafel gaan zitten en
heeft zich afgevraagd: hoe is het nu mogelijk een Schoolwet samen te
stellen, die ons veroorlooft om in vrede en in verzoeningsstemming saam
te arbeiden voor de ontwikkeling van ons volksonderwijs ? En eerst toen
1) Voorloopig Verslag over wetsontwerp no. 45, Handelingen der Eerste Kamer,
1917, pag. 355 v. v.
2) Handelingen Eerste Kamer, 14 Mei 1917, pag. 607.
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men hierin geslaagd was, heeft men ontworpen het Grondwetsartikel zooals dat, in de Tweede Kamer eenigszins gewijzigd, hier voor ons ligt. De
Grondslag van het compromis was niet art. 192, maar is geweest het ontwerp-Schoolwet van de Bevredigingscommissie. En als nu de vrede het
gevolg zal zijn van dat gesloten compromis, - .dan spreekt het van zelf, dat
men over vrede alleen zal kunnen spreken, wanneer de ontwerp-Schoolwet tot wet zal zijn geworden in een stemming en onder omstandigheden,
dat werkelijk aan den geest van het gesloten compromis geen geweld
Wordt aangedaan. Art. 192 geeft ons dus hoogstens • een wapenstilstand tot
'aan het °ogenblik, , dat wij in staat zullen zijn een ontwerp van een Schoolwet te behandelen en aan te nemen.
Wij wenschen, als het kan, een einde te zien gemaakt aan den politieken schoolstrijd. Wij wenschen slechts den strijd te voeren om op schoolgebied aan het volk te geven het beste, wat zij met inspanning van al onze
krachten geven kunnen. Dat is de wensch van de A. R. partij, maar wanneer die nu niet vervuld mocht kunnen *orden, welnu, wij hebben zestig
jaren gestreden voor ons schoone ideaal, wij 'deinzen er niet voor terug
dm er ook in .de toekomst voor te blijven strijden. De ervaring heeft ons
geleerd, dat wij den strijd onder dat vaandel niet hebben te vreezen. 1 )
De Minister, ide sprekers beantwoordende, sloot met te , zeggen, dat hij,evenals de heer Bavinck 2 ), van deze regeling en van deze pacificatie dien
goeden strijd tusschen de verschillende scholen verwacht, die moet voeren tot een hoogere ontwikkeling van ons geheele volksonderwijs, en wanneer deze strijd er toe mocht leiden, wat zijn ideaal is, dat de 'openbare
school uitzondering en de bijzondere regel werd, dan zou, zoolang behouden bleef de noodzakelijkheid dat in iedere gemeente, waar ook slechts
één kind 'daaraan behoefte heeft, neutraal onderwijs wordt gegeven, ZEx.
dat niet alleen niet betreuren, maar het ook met hem toejuichen.
De Minister zou toejuichen, dat in plaats van overheidsonderwijs regel
werd bijzonder onderwijs. Z.Ex. bedoelt 'daarmede niet alleen het confessioneele onderwijs, maar het bijzonder onderwijs in zijn igeheelen
omvang.
Na het sluiten van de beraadslaging werd art. 192, op verzoek van de
heeren Colijn en van der Feltz in hoofd:elijke stemming gebracht, met algemeene (41) stemmen aangenomen.
Bij deze stemming waren afwezig de heeren .de Gijselaar, Fokker, van
der Hoeven en 't Hooft.
') Handelingen Eerste Kamer, pag. 640 v. v.
„
„ 623, 624.
•
•

')
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Ook de .beide andere - -wetsontwerpen werden aangenoliien door • de ,
fi erste Karnei, den 16en Mei 1917.
Ontbinding van de beide Kamers moest 'dientengevolge plaats hebben.
Als- alles, wat daarmee samengaat, achter den rUg is, en de parlementaire
arbeid hervat is, neemt de Tweede Kamer den 25 Sept. 1917 wederom de
wetsontwerpen tot wijziging in de Grondwet en van hare Additioneele
Artikelen in behandeling.
Bij de- algemeene beschouwingen over de drie wetsontwerpen te zamen,
merkte de Minister op, dat de herzienin g van art. 192 dèr Grondwet ons
volk kan sterken, omdat zij de volksontwikkeling in haar ganschen omvang stelt als een doel boven den partijstrijd verheven. Zij kan onze eenheid bevorderen, omdat zij de gewetensvrijheid, die ons allen zonder onderscheid lief is, bevestigt, en zij zal die doeleinden bereiken, indien wij hoe
hoe langer hoe meer leeren elkander te verstaan en , elkander te waardeeren.
Hierna werden de verschillende wetsontwerpen in afzonderlijke behandeling genomen.
Na opening van de beraadslaging over art. 192 voerden de heeren van
Idzinga en de Savornin Lohman zeer kort het woord over de interpretatie
van den slotzin van het vierde lid van dat artikel.
De Minister, de sprekers beantwoordende, deed uitkomen, dat de uiteenzetting, welke ide heer Rink namens de Commissie van Rapporteurs gaf
in de vergadering van 28 Nov. 1916, door de Regeering is overienomen.
Hierna werd het wetsontwerp in stemming gebracht en aangenOmen
met algemeiene stemmen.
Ook de beide andere wetsontwerpen werden aangenomen. 1 )
Den 29 Nov. 1917 nam , de Eerste Kamer de revisie-voorstellen in behandeling.
Een viertal leden voerde nog het woord ter motiveering van hunne
zoo aanstonds uit le brengen stem. Deze discussie gaf den Minister geen
aanleiding tot uitvoerige beschouwingen. Z.Ex. weerlegt vervolgens, zoover het noodig was, hetgeen in het midden was gebracht omtrent de regeling van het kiesrecht en qualificeert de redevoering van den heer
't Hooft, als een redevoering, die gericht was tot eigen partijgenooten, ten
einde eigen houding, niet tegenover de Regeering, maar tegenover eigen
partij te motiveeren; weshalve er voor de Regeering geen aanleiding bestond om er op in te gaan.
1)

Verslag Tweede Kamer, 25 Sept. 1917.
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Als de beraadslaging gesloten is, warden de wetsontwerpen in hoofdelijke stemming gebracht en achtereenvolgens aangenomen.
De heer 't Hooft stemde tegen, terwijl ide heer Stork aan het wetsontwerp tot verandering in de Add. Artikelen zijne stem onthield.
De Voorzitter, het woord nemende, memoreerde, dat evenals in 1848
ook thans op rustige wijze door een wijs Staatsbestuur de stroom van
veter wenschen in een nieuwe bedding is geleid; gaf vervolgens uiting aan
den hoop en het vertrouwen ider Kamer, dat Ode hervorming der Grondwet,
door rechtvaardigheidsgevoel en verzoeningsgezindheid tot stand gekomen, het vaderland ten zegen zal zijn en bood ten slotte der geheele Regeering ien inzonderheid den Minister van Staat, Minister Cort van der Linden,
de gelukwenschen der Kamer met , deze geslaagde Grondwetsherziening
aan. 1 )
Reeds , den volgenden dag, 20 Nov. 1917, werd de Grondwetsherziening
door de Koningin bekrachtigd; terwijl op 12 Dec. 1917, 's-middags om 12
uur, ide plechtige afkondiging plaats had in de rechtzaal van den Hoogen
Raad en in de gerechtszalen van alle gerechtshoven en rechtbanken in ons
land, en eene publicatie werd afgelezen van de puien der raadhuizen in
alle gemeenten.
Van genoemden datum af is zij alzoo in werking getreden.
De laatste periode van den schoolstrijd als zoodanig is afgesloten en de
oplossing van de schoolkwestie, voor zoover die verwijdering van onrecht
betreft, dus het politiek terrein raakt, verkregen.
„De schoolstrijd is uit. 2 )
De ontwikkeling van ons lager onderwijs in zijn beide takken is mitsdien
een nieuw tijdperk, en wel een zeer belangrijk, ingetreden.
Wat zal het karakter daarvan zijn?
En welke is voor .dat tijdperk de beteekenis van art. 192?
Minister Gort van der Linden is van oordeel dat door de aanneming van
art. 192 de pacificatie, voor zoover men daarmede bedoelt
het opgeven van allen s t r ij d, niet zal wonden bereikt. De
voorstanders van het bijzonder onderwijs zullen er naar blijven streven,
dat dat 'onderwijs regel en openbaar onderwijs uitzondering warde; en
de voorstanders van het openbaar onderwijs zullen zich met kracht tegen
die pogingen blijven verzetten, maar het zal zijn een zuivere concurrentiestrijd, waarin die partij zal zegevieren, wier scholen het meest beantwoorden aan de behoefte der bevolking. De strijd tusschen verschillende levens') Verslag Eerste Kamer, 29 Nov. 1917.
Lohman, Rede gehouden op 10 April 1917, pag. 28.

2)
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beschouwingen zal niet verflauwen, maar de strijd zal 'gestreden worden
met geestelijke wapenen, de eenigen, die in den geestelijken strijd geoorlOold zijn te achten, de eenigen ook die een blijvende overwinning kunnen
schenken. 1 )
,,De ontwikkeling van ons volksonderwijs is nu en dan anders geloopen,
dan wij ons voo rgesteld hebben, toen wij sommige schoone leuzen aanhieven ter bestrijding van onze tegenstanders. Wij vergeten maar al te dikwijls, idat God de wereld regeert; dat onze leuzen niet altijd passen op
Zijn werk, en dat, waar omstandigheden buiten onze macht den loop der
dingen, zooals wij ons dien hadden voorgesteld, wijzigen, het ons betaamt
eerbiedig het hoofd te buigen en niet uit ijdelheid en waanwijsheid aan
eigen bedachte leuzen te hooge waarde te hechten. Het liep vaak heel
anders dan wij dachten, maar datgene, waar het ons om te doen was en
wat wij nimmer mogen prijsgeven, n.l. onze kinderen op te
kunnen voeden in de vreeze des Heeren naar Zijn
Woord, en in de vervulling van dien plicht op geenerlei wijze te worden gedwarsboomd, dat hebben wij
verkregen. Aan ons zelven ligt het of wij van dat kunnen gebruik
maken." 2 )
Het openbaar onderwijs moet volgens art. 192 geregeld worden bij de
wet, „en wel zoo, dat ieders godsdienstige begrippen worden geëerbiedigd. Er zou dus niets tegen zijn, dat de openbare scholen zich richtten
naar de godsdienstige gezindheden. Voorgeschreven is dit niet, en mogelijk zal die splitsing ook wel niet zijn, zoodat de wetgever zich evenals tot
dusver zal moeten bepalen tot het verwijderen uit het 'onderwijs van alles,
wat tegen de godsdienstige begrippen der leerlingen zou indruischen.
Overigens wordt omtrent de vrijheid van den onderwijzer bij het geven
van zijn onderwijs niets bepaald. Men pleegt dit neutraal onderwijs te
noemen. Die neutraliteit van het onderwijs is echter niet voorgeschreven." 8 )
„In beginsel is voor heel de natie de vrijheid verkregen, de volksscholen in te richten, zooals de richting der ouders dit eischt, zonder dat
daarvoor van hen bijzondere geldelijke offers gevergd worden. Alle scholen staan, wat het onderwijs betreft, onder leiding der Overheid, maar zij
gaan niet uit van de Overheid, dan voor zoover de bevolking zelve in gebreke blijft, tijdig haar eigen scholen in te richten. De particuliere scholen,
1)De Minister in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer.
2) Lohman, t. a. p. pag. 24.
3) idem, pag. 26, 27.

die geld ontvangen uit de publieke kas, blijven gebonden aan wettelijke
regelen, doch zijn van de persoonlijke inzichten der Overheid niet afhankelijk. Niet de eene soort scholen stelt voor de andere den norm van goed
onderwijs vast, maar de wetgever zelf stelt, met het oog op allerlei
maatschappelijke behoeften, de regeling vast van een schoolstelsel, dat
aan die behoeften tegemoet komt". 1 )
Den voorstanders van de school met den Bijbel zij derhalve op het hart
gebonden: ,,Gij hebt met het schoolkind in de armen de wacht bij het
Kruis betrokken, laat dat kind nooit los, en laat dat Kruis nooit los ! En die
God, die de God is van ons aller Doop, Die zal het u doen gelukken ! 2 )
En hebben eindelijk allen de overtuiging, „dat wij met de Christelijke
School niet aan het einde, maar pas aan het begin staan van den strijd." 3 )

Deinum.

W. HEINS.

1 Lohman, t. a. p. pag. 22.
') Dr. A. Kuyper, 24 Mei 1904, te Amsterdam in het Concertgebouw.
3 Bavinck, Paed. Beginselen, le druk, Voorrede.
)
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