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DE TIJD, WAARIN DE HEILAND LEEFDE,
IN VERBAND MET ZIJN ONDERWJS.
„Onder de uitwendige middelen," zegt Edersheim, „waardoor de gods„dienst van Israël bewaard werd, was een van de belangrijkste de centra„lisatie en localisatie van zijn vereering in Jeruzalem. En die strikte
„isolatie was noodig, om den godsdienst van het Oude Testament te be.„waren voor vermenging met vreemde elementen, die spoedig noodlottig
„zouden gebleken zijn voor zijn bestaan, vooral als men in °ogenschouw
„neemt den toestand der oude wereld en de neigingen van Israël in de
„vroege periodes zijner historie.”
Na ide Bab. ballingschap verviel, wel is waar, het laatste punt, maar
daarvoor kwam in de plaats de geweldige factor van den reusachtigen
invloed der diaspora. Men kan zich dien invloed niet licht te groot denken. Om dit nader toe te lichten, komt dan allereerst de 'mededeeling, dat er tweeërlei diaspora was: de Babylonische of Hebreeuwsche en de Helleensche, Oost- en Westwaarts van Palestina, dat
dus ook geographisch het centrum der Joodsche wereld was. Ja, we kunnen zeggen dat de diaspora van de joden een wereldnatie had gemaakt.
Die diaspora was veel talrijker dan de Palestijnsche Joden en dat door
tweeërlei oorzaak, ten eerste omdat destijds uit Babel slechts twee stammen, die van Juda en Benjamin waren teruggekeerd. Ook de'Levieten
keerden terug. Maar de overige 10 stammen bleven achter en zijn sinds
uit de historie verdwenen, aangezien het vrij twijfelachtig is, dat de bewoners van Afghanistan van hen afstammen. En ten tweede waren tal van
Joden vanuit Palestina de Grieksche wereld ingegaan, zoodat er rond de
Middellandsche Zee schier geen stad of stadje gevonden werd; waar men
geen Joden aantrof. Van ide beide diaspora's was, misschien, de Helleensche de talrijkste, maar de Babylonische ontegenzeggelijk de invloedrijkste. En dat kwam ten eerste, omdat zij Hebreeuwsch sprak en ten andere
omdat Babylonië en Syrië werden beschouwd als onderdeelen van het
Israëlietische land. Want de landstreek tot aan den Euphraat werd beschouwd als te hebben behoord tot het gebied, door koning David veroverd. De Hebreeuwsche diaspora werd dan ook door Palestina als één
met haar gerekend. Het Sanhedrin zond elke maand door vuursignalen
van bergtop tot bergtop de mededeeling van den tijd ter regeling van den
feestkalender. Eigenlijk stond de zaak nog anders: de Babylonische dias-
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pora schatte zich zelf hooger dan de Palestijnen en dat vooral, om de
veel grootere zuiverheid hunner afkomst. Met de Helleensche diaspora
stond het anders: deze toch was weinig in tel en werd geschuwd om hare
onzuiverheid. Velen hunner hadden sinds lang de Hebreeuwsche taal verleerd en waren dus niet in staat, de heilige geschriften te lezen, wat het aanzijn gegeven heeft aan de Septuagint, waarover straks meer. Ook was
hun zuiverheid van afkomst lang niet boven allen twijfel verheven en hun
dagelijkschen omgang met heidensche elementen, hun ademen in de sfeer
der Grieksche cultuur, maakte hen gevaarlijk voor den orthodoxen Jood
van Jezus' dagen, die niet in ruimheid van standpunt, maar in iden Pharizeeschen geest culmineerde. Hieruit zien we, dat het vooral deze laatste
diaspora was, welker invloed men vreesde, en tegen haar zetten zich èn
Jeruzalem èn Babylon schrap. De Hebreeuwsche diaspora was veeleer
•een steun. De geweldige beteekenis der Babylonische Joden blijkt wel uit
de samenstelling van den Talmud. Het zij mij vergund, daarover iets te
zeggen, vooral ook met het oog op des Heilands onderwijs. De Talmud
bestaat uit twee groote deelen: de Mischna en de Gemara.
Het eerst 'deel is een verzameling van de „inzettingen der ouden", waarvan sprake is in Matth. 15 : 2. We worden hier ingeleid.iin de tradities der
Schriftgeleerden en de discussies op hun scholen, omtrent de wetten en
gebruiken van het Jodendom. Aanvankelijk was dit mondeling onderwijs der rabbijnen, aan hun leerlingen gegeven, later, + 100 j. n. Chr.,
werd het opgeschreven en verzameld. Vooral Rabbi Akiba, bekend uit de
geschiedenis van Bar Cochba, en Rabbi Meïr hebben zich in dezen zeer
verdienstelijk gemaakt. De Mischnah bestaat uit 63 boeken: 11 hiervan handelen over het gezaaide, 7 over de vrouwen, 12 over feesten, feestdagen
en den Sabbath, 10 over het herstel van schade, 11 over heilige dingen, 12
over wat rein en onrein was. Men ziet hieruit heel duidelijk, wat eigenlijk
de Mischnah is, n.l. een herhaling der Thora, wat het woord dan ook beteekent: maar niet alleen een herhaling, maar vooral ook een verklaringen uitbreiding. En nu is het merkwaardig, dat deze Mischnah is voortgekomen uit de Babylonische rabbijnen-scholen.
Evenals de Thora zelf, werd al vrij spoedig de Mischnah nader toegelicht. De geschriften, die daaruit ontstonden vormen een belangrijk deel
van het tweede deel van den Talmud, den reeds genoemden Gemara. Bovendien vinden we daarin de Midrasj of de stichtelijke uitlegging van het
Oude Testament. Het zijn meestal preeken en toespraken in de Synagoge
en elders gehouden. De rest is deels Halakke, deels Haggada. 't Eerste zijn
wettelijke bestanddeelen, die op den levenswandel betrekking hebben, nauw-.
keurige en meestal overdreven spitsvondige bepalingen en onderscheidin-
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gen, die door de wetgeleerden uit de H. S. afgeleid werden. Het volgend
voorbeeld zal doen zien tot welke treurige redeneeringen deze Halakka,'s
aanleiding gaven. 't Gaat over den Sabbath en stelt voor een gesprek
tusschen den genoemden rabbi Akiba en zijn leerlingen.
1. Wat beduidt het woord Sabbath? Rusten.
2. Men moet dus rusten op den Sabbath.
3. Mag men op Sabbath in een boom klimmen? Neen, dat is geen rusten.
4. Mag men rijden? Neen, want dat is reizen en dus geen rusten.
5. Mag men loopen? Ja, anders zou men niet kunnen leven.
6. Hoe ver? 2000 ellen is de Sabbathsweg.
7. Waarom niet verder? Omdat in de woestijn de afstand tusschen
het leger en den tabernakel zoo groot was.
8. Mag men zwemmen? Neen, want dat is een onnoodige beweging.
9. Maar als men in het water gevallen is? Dan is levensgevaar voorhanden en idat heft den Sabbath op.
10. Mag men 'dansen, met de handen klappen, zich op de heupen slaan?
Neen, want dat is geen rust.
11. Rusten is dus niet-arbeiden!
12. Hoeveel soorten van arbeid bestaan er? Negen en dertig.
13. Hoe luidt de 32e arbeid? Wie 2 letters schrijft is schuldig.
14. Maar als men zich nu vergist en er niet aan denkt, dat het Sabbath
is? Men is schuldig.
15. Is het onverschillig, waarmee men schrijft? Ja, als het blijvende
te.kens zijn.
16. Als men in het zand schrijft, of in het stof? Men is niet schuldig,
want het zijn geen blijvende teekens.
17. En als men met den voet seli-r-ijft, of met den elleboog? Men is niet
schuldig, want 'de wet heeft natuurlijk aan de hand gedacht en niet
aan andere lichaamsdeelen.
18. En als men twee letters schrijft op twee verschillende muren? Als
ze aaneengelezen kunnen worden (b.v. in een hoek) dan is men
schuldig, anders niet!
Me dunkt, men staat verbaasd over deze onvervalschte casuistiek door
een Engelsch schrijver zoo eigenaardig en zoo juist getypeerd door zijn
definitie: „It is the art of quibbling with God". Het is de kunst om uitvluchten te zoeken in goddelijke zaken of met m.a.w. het is de kunst om
te ontkomen aan de onverbiddelijke eischen van de heiligheid Gods. Het
is het uiten der vraag: „Met hoe weinig kan ik volstaan?" Het is onder
den schijn van stipte wetsbetrachting, zoo min mogelijk voldoen aan de
zedelijke eischen. Het is eindelijk het vertienen van dille en komijn en het
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nalaten van het zwaarste der wet, n.l. het oordeel eh de barmhartigheid en
het geloof.
Maar we moeten op onze schreden terugkeeren! We hadden het over
de reuzenbeteekenis ider Babylonische diaspora en die kwam ook uit in de
samenstelling van den Talmud. We zouden er nog kunnen bijvoegen, ,dat
ook de Targumim, Babylonisch werk waren en zouden kunnen eindigen met
de mededeeling, dat na de verspreiding der Joden, na den val van Jeruzalem, de onvervalschte rabbijnen naar Babylon zijn teruggekeerd.
Nu moet men evenwel niet denken, — en ik geef toe, dat dit uit het
voorgaande zou kunnen worden afgeleid worden — nu moet men niet
denken, dat de groote positieve beteekenis der Babylonische diaspora den
negatieven Helleenschen invloed neutraliseerde! Dat was geenszins het ge-val! En ,de oorzaak daarvan lag in de Septuagint. Sla het Nieuwe Testa-,
ment op bij plaatsen waar passages of pericopen uit het 0. T. worden
aangehaald en ge zult zien, dat het de Grieksche vertaling is, die ge
vindt. Die Septuagint was dan ook de volksbijbel, en dat niet alleen in de
Helleensche diaspora maar ook in Galelea en Judea. En hoe wonderlijk het
schijne: de Targumim waren tot op zekere hoogte voorbereiding daarvoor geweest. Hoe dat te verklaren? In den na-edelischen tijd wordt
in Palestina geen Hebreeuwsch meer gesproken, maar Arameesch, de
taal ook door den Heiland gebruikt. De oorspronkelijke tekst kon dus niet
meer begrepen worden en moest daarom worden vertaald. Die overzetting,
die vertaling heet targum. Aanvankelijk mochten die niet worden neergeschreven, maar later geschiedde dit toch, en zoo was het volk gewoon
geworden-aan het lezen van het 0. T. in een andere taal dan de oorspronkelijke. Waarom zouden ze het nu niet lezen in het Grieksch? Dat had
bovendien nog zooveel voordeelen; immers kon nu iedereen de wet verstaan, Mk .de Hellenist, öák de heiden. Want wie sprak in die dagen geen
Grieksch? De leden van het Sanhedrin, de Hoogepriester en waarschijnlijk ook onze Heiland, die immers tweemaal een gesprek had met Pilatus,
die zeker geen Arameesch zal gesproken hebben. Daar kwam nog bij, dat
de Hebreeuwsche manuscripten van den Bijbel peperduur waren. Dit weten wij uit een aanteekening in den Talmud, waar staat, dat een copie van
de Psalmen, van Job ien van kleine stukken uit de Spreuken samen 5 maneh
of 19 pond sterling, dus J' 228 kostten! Daaruit kan men zoo ongeveer
opmaken, hoeveel het heele 0. T. zal gekost hebben en dat dus alleen heel
rijke menschen zich de weelde van zulk een bezit konden veroorloven.
Daartegenover stond, dat de •Grieksche handschriften zeer goedkoop waren. Het is bekend dat 16 pagina's schrift ongeveer 6 stuiver kostten. Welk
een enorm verschil, maar ook hoe gemakkelijk voor de groote massa, zich
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een Grieksch 0. T. aan te schaffen. En zoo werd de Septuagint de volksbijbel, zeer tegen den zin van Juda en de Babylonische diaspora. Aan
verzet tegen den veldwinnenden Griekschen, geest heeft het dan ook niet
ontbroken. Bekend is het verhaal van den jongen rabbi Ben Dama, waaruit
dit voldoende blijkt. Deze vroeg zijn oom en voogd, of hij geen GrIeksch
mocht studeeren, nu hij in ieder opzicht de Wet onder de knie had. Oom
antwoordde met verwijzing naar jozua 1 : 8 en vroeg zijnneef, wat daar
stond. En toen deze z onder fout antwoordde: „dat het boek dezer wet niet
wijke van uwen mond, maar overleg het dag en nacht", — antwoordde
de oom: „Ga zoeken welk uur het is, ,dat noch tot den dag, noch tot den
nacht behoort en als ge het gevonden hebt, studeert dan in dat uur
Grieksch". Uit dit verhaal, dat heel goed legende kan zijn, ziet men niet
alleen den tegenstand, 'die van de oude, conservatieve rabbijnen uitging
tegen den Griekschen geest, maar misschien meer nog de geweldige attractie die de Grieksche cultuur op jonge, ontvankelijke gemoederen uitoefende. Dit zal duidelijk worden, wanneer men zich het leven voorstelt
van de Joden in de Grieksche diaspora. Allereerst moet dan opgemerkt
worden, dat zij geen compacte massa vormden, als de Babylonische
diaspora, maar dat het handelslui en handwerkslieden waren, die zich hier
of daar in de Grieksche wereld hadden neergezet, eenheden dus, die hoogstens een gemeente, nooit een volk konden vormen. ,Bovendien was de
atmosfeer waarin zij ademden niet religieus en de reden van hun zijn
daar, zuiver materialistisch.
In Palestina en Babel strekte alles, tallooze invloeden van de vroegsttjeugd af, alles wat gezien en gehoord werd, tot het maken van discipelen
van den Rabbijnschen geest. Hoe anders was dat in de Helleensche
den. Daar zat het Hellenisme, om zoo te zeggen in de lucht, het was onmogelijk, zijn geest te sluiten voor de Grieksche gedachte. Dat rustelooze,
onstuimige, onderzoekende, subtiele Grieksche intellect doordrong alles en
wierp zijn licht tot in de binnenste schuilhoeken der Joodsche Synagoge.
Maar toch waren zij intens Jood gebleven. Juist door hun verkeer te midden van vreemdelingen, hechtten zij zich te krampachtiger aan eigen zeden
en gewoonten.
Maar als de Jood stapte buiten het nauwe kringetje, 'dat hij rondom zich
getrokken had, was hij aan alle zijden tegenover het Hellenisme geplaatst.
Hij vond het overal; op de markt, op 't kantoor, op straat, in alles wat hij
zag en in ieder tegen wien hij Sprak. En dat Hellenisme was beschaafd,
het was voornaam, maar bovenal aantrekkelijk. Hij mocht weerstand bieden, maar kon het niet terugschuiven. Want, als eenmaal de deur opengezet werd voor ide vragen, die het meebracht, moest hij zijn vaak ge-
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bruikt principe van autoriteit zijner geschriften, opgeven. Helleensche kritiek kon maar zoo niet het zwijgen worden opgelegd. Zie, hij kon zich
terugtrekken, hij kon binnen zijn cirkeltje blijven, maar als hij er buiten
kwam, dan moest hij den kamp aanvaarden, eerlijk aanvaarden. Hij moest
argument tegenover argument zetten en dat niet alleen voor den buitenstaander, maar om zelf zeker te zijn van hetgeen hij geloofde. Ja vooral
dat laatste! Hij moest zijn geloof kunnen verdedigen, niet alleen tegenover
anderen, als zijn trots hem misschien tot koppig volhouden zou nopen,
ook al moest hij inwendig toegeven, dat hij ongelijk kon hebben, maar hij
moest zijn geloof vooral kunnen verdedigen in den veel ernstiger strijd
van binnen, daar, waar men iden ouden tegenstander alleen ontmoet en
waar men dat vreeselijk gevecht van man tegen man moet volhouden zonder aanmoediging of toejuiching door anderen. — En dan kwam er twijfel
in hem op! Zeker, één ding stond in allen gevalle vast en dat was, dat
de wet van Mozes direct en geheel van God afkomstig was, en, als dat
zoo was, dan ook haar vorm, haar letter; dat alles moest authentiek en
gezaghebbend zijn. Maar.... hij was nu langzamerhand als gevolg van
de Helleensche critiek, met geheel andere oogen gaan lezen. Hij vroeg zich
af, of de verklaringen, de methoden van uitlegging zijner geloofsgenooten
wel deugden! Want — als hij goed nadacht — .en eerlijk was, dan moest
hij bekennen, dat zelfs door de meest beroemde rabbijnen, slechts de
letter der wet was bestudeerd!
En, dat had hij wel van zijn discussies met de Grieksche intellectueelen
geleerd, dat was een zeer onvoldoende, ja erger nog, een zeer verkeerde
methode. 't Ging toch niet om de letter, maar om de waarheden, om den
geest! En als hij dat op den voorgrond stelde, dan moest hij toegeven, dat
er in de Grieksche wijsbegeerte, in ide Grieksche geschriften ook waarheid
school.
Zie, dat vormt de groote invloed der Grieksche cultuur! Zoo duidelijk zichtbaar in de geweldig talrijke Helleensche diaspora, maar ook
langzamerhand in Palestina zèlf, vooral in Galilea. Daar hielp geen synagoge-systeem tegen, sedert de ballingschap trouw toegepast, daar hielp
geen verzet tegen van de joodsche rabbijnen, daar hielp geen separatie
tegen op de hooge feesten in Jeruzalem, als wel alle Joden •denzelfden
tempel betraden, maar niet dezelfde synagoge deelden. Al deze dingen
hielpen niet, omdat langzamerhand van velen de oogen opengingen voor
het geweldig bekrompene, het opgaan in vormen, het onbevredigende, ja
het misdadige van veler godsdienst!
En zoo was het vooral Galilea, dat onder den invloed stond van de
Grieksche cultuur, dat meer toegankelijk was voor 't nieuwe, voor het
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van het oude afwijkende. De Galileërs waren minder peng, met breeder
blik en.... met meer enthousiasme en meer eenvoudig, kinderlijk geloof!
Geen wonder dan ook dat de Judeesche Jood smalend sprak van het
Galilea der Heidenen en dat zelfs een Nathaniël uitriep: „Kan uit Nazareth
iets goeds zijn?"
Men moet deze dingen goed in het oog vatten, daar zij zooveel verklaren in het optreden van den Heiland. — We hebben dus als eerste punt
gezien, dat er een Joodsche orthodoxie was ten tijde des Heeren, die
vooral haar zetel had in Jeruzalem, dat de Grieksche cultuur ingang begon
te vinden, en dat deze vooral in Galilea, maar met behoud van het geloof
der vaderen, een beduidende uitbreiding had verkregen.
Thans dienen we die „orthodoxie" nader te bezien, vooral ook hierom,
omdat het juist met haar geweest is, dat ,de Heiland in botsing kwam.
Om dat te begrijpen dienen we dus den geest te kennen, die in Judea
heerschte. Boven gaven we reeds een staaltje daarvan, toen we spraken
over „de inzettingen der ouden". Deze inzettingen vindt men in den Talmud. En nu is dit het merkwaardige, waardoor voor ons nieuw licht valt
op veel gedeelten van het N. Test., dat die inzettingen, die overleveringen,
beschouwd werden, evenals de wet, van goddelijken oorsprong te zijn.
Ja, ze werden zoo belangrijk geacht, dat de grootste verdienste waarop_
een rabbi kon aanspraak maken, was het meest strikte !vasthouden aan
de tradities, die hij van zijn leermeester ontvangen had. Zoo stipt, zoo letterlijk werd dit opgevat, dat de groote Hillel, ons wel bekend, gewoon
was enkele woorden verkeerd uit te spreken, omdat zijn leermeester dat
ook gedaan had. Dit lijkt ons belachelijk, maar het wordt verklaarbaar,
als we weten, dat aan de inzettingen der ouden meer gewicht werd toegekend dan aan de woorden der profeten; dat een overtreding van de
geboden der Schriftgeleerden erger was, dan een overtreding van die der
Heilige Schrift. Deze tradities dragen den algemeenen naam van Halakkah
zooals we boven reeds zagen; ze voorzagen in alle mogelijke en onmogelijke gevallen, in iedere kleinste kleinigheid yan het private en het publieke
leven en waren in den loop der tijden tot een ongekend groot aantal geklommen. En zoo legde ze op den rnensch een juk te zwaar om te dragen!
Volgens de Joodsche meening had God aan Mozes op den Sinaï tegelijk
de mondelinge en ide geschreven Wet gegeven, d.i. de Wet met al haar
verklaringen en toepassingen. Op de alleszins begrijpelijke vraag, waarom
de Thora alleen geschreven was, werd geantwoord, dat Mozes alles had.
willen opschrijven, maar God had geweigerd wegens de toekomstige onderwerping van Israël aan de volkeren die de geschreven wet van hen
zouden nemen.

En nu ging de traditie zoo ver, dat ze de mondelinge wet boven de geschrevene stelde. De woorden uit Exodus 34 : 27: „Schrijf u deze woorden,
„want naar luid dezer woorden heb ik een verbond met U en met Israël
„gemaakt" werden Uitgelegd als doelende op de gesproken woorden (denk
aan de uitdr. „naar luid van") in tegenstelling met de geschreven woorden.
Op die gesproken woorden dus rustte het verbond en daarom waren ze
van meer gewicht dan de geschreven. Maar nu kwam er een moeilijkheid,
ni. deze: hoe is het mogelijk geweest, dat die gesproken woorden onverminkt bewaard gebleven zijn. Ook hierop was het antwoord gereed, n.l.
Mozes had ze herhaaldelijk gesproken tot Akon, tot diens zonen en tot
de oudsten van het volk en dezen hadden het elkaar herhaald. Zoodoende
had Akon de Mischnah 4 X gehoord, zijn zoon 3 X en de oudsten 2 X.
Maar dit was niet alles, want door telkens terugkeerende herhalingen, had
ook het volk de ,Mischnah 4 X gehoord. En vóór zijn dood had Mozes gevraagd, of er één was, die iets vergeten had van wat hij hem geleerd had.
En niemand was naar voren gekomen, allen waren volkomen op de hoogte en kenden alle woorden van Mozes.
En nu is het merkwaardig, dat de Heiland steeds op dat :terrein met de
Schriftgeleerden en Pharizeeërs in botsing kwam. Hij vond de inzettingen
der ouden instede van hoofdzaak, eer bijzaak, ja sommige van deze inzettingen verkeerd en in alle gevallen toornde Hij tegen den geest, die uit
de inzettingen sprak. Hoe vaak is Hij niet in botsing gekomen met de
Sabbathsgeboden der Mischnah, met die van de wasschingen, met het
vasten, etc. En, als ze Hem telkenmale op de proef willen stellen, is het
niet de Mischnah of de Gemara, maar is het de Thora zelf, die inzet is van
de verzoeking. Denk slechts aan de vrouw in overspel gegrepen, van wie
Mozes in de wet geboden had, dat dezulken gesteenigd zouden worden en
aan welke geschiedenis wij de ontroerend schoone woorden van den Heiland danken: „Zoo veroordeel ik U ook niet." Denk aan de vraag aangáande het grootste gebod, die aanleiding gaf tot de afgeleide vraag:
Wie is mijn naaste!, welke vraag ons heeft gegeven de schoone gelijkenis
van den Barmhartigen Samaritaan.
Het schijnt soms, alsof de Heiland telkens met voorbedachten rade de
kwestie stelt, die aanleiding geeft tot botsingen met de leiders des volks en
en die kwesties liggen altijd op het terrein van de Mischnah, van de
inzettingen der oude. Een enkel voorbeeld moge dit toelichten, waaruit
dan tevens heel duidelijk de geest dier inzettingen spreekt. Men denke
aan het verhaal van Matth. 15, waar enkele Schriftgeleerden en
Farizeeërs tot Jezus kwamen met de vraag: „Waarom overtreden uwe
discipelen ide inzettingen der ouden? Want zij wasschen hun handen niet,

9
wanneer zij brood zullen eten." Die wasschingen der handen, waren een
voornaam onderdeel der bedoelde inzettingen. Net geschiedde aldus: het
water werd op beide handen gegoten, die vrij moesten zijn van iets, dat
daarop zat, al S kalk en dergelijke. De handen werden opgelicht, zoodat het
water naar de pols kon loopen, daardoor was de geheele hand gewasschen. Voorts werd elke hand gewasschen met de andere, ten minste als
ze beide waren besprenkeld, anders mocht ook de hand langs het aangezicht bewogen worden of langs een muur. Maar .er was één punt, waarop
bijzonder de klemtoon was gelegd, in.l. dat het water tot den pols loopen
moest, anders waren de handen niet rein. Nadat dit geschied was, nadat
dus het „eerste water" was gebruikt, werd het zoogenaamde „tweede water" benut, dat dienen moest, om het eerste water, dat de onreinheid had.
weggenomen, weg te voeren. 'Daartoe werd de hand naar beneden gehouden, zoodat het zoogenaamde „tweede water" langs de vingertoppen wegliep. De idee van de verontreiniging der handen vond een zeer .eigenaardige toepassing. Volgens één van ,z1,e 18 geboden, .die, zooals we zien zullen,
vóór den tijd van Christus ontstonden, verontreinigde de rol der
Pentateuch in den Tempel alles, wat haar aanraakt. Hoe was die wetsrol
onrein geworden?
Het volgende was geschied: Op zekeren keer waren, als naar gewoonte
de Terumah of eerstelingen vlak bij de wetsrol gehouden, tengevolge
waarvan deze laatste door muizen, die tusschen het koren zaten, was beschadigd. Het Rabbijnsch bevel bedoelde, dit gevaar af • te keeren. Zoo
iets mocht niet weer voorkomen. En om nu de afstand tusschen wetsrol en
persoon zoo groot mogelijk te doen blijven, was de onreinheid van den
rol gehandhaafd. De Heilige Schrift verontreinigde nu de handen, die haar
aanraakten en dat niet alleen in den Tempel, maar overal! Zelfs .een klein
deel van de Heilige Schrift verontreinigde de handen, als dat deel 85 letters bevatte of meer, omdat het kleinste op zich zelf staand stuk van de
wet „de Parashah" (zie Num. 10 : 35 en 36) precies dat aantal letters be,7
vatte. Zelfs de gedenkcedels, omdat zij stukjes van ',de heilige tekst bevatten, ja de lederen riemen, waarmee ze aan hoofd of arm gebonden waren
en zelfs de onbeschreven margine rondom de tekst van de Heilige Schrift
of aan het begin of .eind van afdeelingen, werden geacht de handen te
verontreinigen.
Deze ,dingen waren tijdens de omwandeling des Heeren van recenten
datum. Het laatste der vijf tweetallen Hillel en Shammal, die een eeuw
vóór Christus leefden, en beide een school hadden, waren het eens geworden
over 18 punten, boven reeds aangeduid,. andere 18 hadden de Shammaiten,
door hun meerderheid van stemmen geldend gemaakt, terwijl over nog
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andere 18 punten de zaak onbeslist bleef, daarmede was een einde gemaakt aan -de twisten dier scholen, die soms met bloedstorting gepaard
gingen. Tot het eerste 18-tal behoorde de inzetting van het wasschen der
handen. Na den dood van beide Rabbijnen was deze inzetting nog eens
speciaal door hun leerlingen herhaald. Vandaar de groote beteekenis, die
Schriftgeleerden en Farizeeërs van Jezus' dagen aan deze geboden hechtten en het is dan ook opmerkelijk hoe minutieus Markus in zijn Evangelie
deze dingen beschrijft, als hij zegt: „Want de Farizeeërs en al de Joden
„eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikwijls wasschen, houdende de
„inzetting der ouden, en van de markt komende eten zij niet, tenzij dat zij
„eerst gewasschen zijn en vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen
„hebben te houden, als namelijk de wasschingen der drinkbekers en kan„nen en koperen vaten en bedden.”
Voor al deze dingen- hadden natuurlijk de Joden veel water noodig, te
meer -als men weet, dat het water niet voor andere doeleinden mocht gebruikt geworden zijn, ook mocht er niets ingevallen zijn, waardoor het
onrein geworden was. Het is ons nu duidelijk, dat vele en groote vaten met
water aanwezig moesten zijn, vooral in groote gezinnen en z$56 begrijpen
we ook, waarom op de bruiloft te Kana zes steenen watervaten gesteld
waren, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 â 3 metreten.
Maar als we nog één stap verder gaan en de vraag stellen: „Wat zat er
achter al -die reinigingsbepalingen?" dan wordt ons de houding des Heilands tegen al 'deze menschelijke inzettingen nog duidelijker. En dan zien
we, dat daar achter allerlei nationalistische tendenzen lagen. Want de
bovengenoemde 18 punten, welke door gemeenschappelijk overleg tusschen
de scholen van Hillel en Shammai waren ontstaan, waren als een overwinning der iShammaiten te beschouwen, die daarmede een bizondere bedoeling hadden. De school van Hillel toch bestond uit philosophische rabbijnen, wier werkelijke belangstelling niet lag in de richting van sympathie
met het volk. Zij hadden tot motto: „Wij, 'de wijzen, zijn het volk Gods,
maar dit volk, dat de wet niet kent, is vervloekt." De school van Shammai
daarentegen sympathiseerde met ide aspiraties van het volk. Ze was niet
philosopisch, noch eklektisch, maar intens nationaal en haar bedoeling met
de meergemelde 18 punten was eenvoudig deze: allen omgang en aanraking met Heidenen te voorkomen, om zoodoende de zuiverheid van het
specifiek Joodsche element te bewaren. Geen wonder dat de Nationalisten
of Zeloten, zich tot Shammai aangetrokken gevoelden en zonder dat deze
school het zelf gewild of bedoeld heeft, nochtans de Shammaiten in een sterk
nationalistische richting heeft gedreven, die moest uitloopen op een antiRomeinsche houding met alle treurige gevolgen daarvan. We zien hier
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dus twee ,dingen: vooreerst een scherpe afscheiding van het Heidendom,
wat heel sterk in de voorschriften der wasschingen uitkomt en ten andere
droeg die afscheiding niet louter een religieus, maar misschien nog veel
meer een politiek "karakter, vooral sedert de geestelijke interventie der
Zeloten. Is het wonder, dat de Heiland, vreemd als hij is aan dezen geest,
zich tegen al deze dingen keert? Hij wilde( tot geen prijs nationalist zijn,
dat heeft de discipel Simon Zelotes, die tot die partij behoord had, wel
heel duidelijk gemerkt. En zei de Heer niet bij Pilatus: „Mijn koninkrijk is
niet van deze wereld?" En dan die isolatie van de Heidenen, hoe kon dat in
de beoeling en den geest liggen van Hem, die gekomen was om te zoeken en
zalig te maken wat verloren was?
Maar.... en hier roeren we een kwestie aan, die werkelijk iets pijnlijks heeft.... er was nog iets anders en dat toonde duidelijk den
onmetelijken afstand tusschen Christus en de Synagoge. Wat wat dat?
De Rabbijnen stelden God voor, als des daags bezig zijnde met de studie
der Heilige Schrift en bij nacht met die der Mischnah. In het hemelsch Sanhedrin, waarover de Almachtige het presidium heeft, zitten de Rabbis naar
rangorde hunner grootheid en dan wordt daar, de Halakkah besproken en
besluiten worden genomen in overeenstemming ermee. Ja men• dreef z'n
anthropomorphisme zoo ver, dat God voorgésteld werd als de laatste 3 uren
van iederen dag, zich bezig te houden met het spelen met Leviathan;
voorts werd meegedeeld, dat God sinds de verwoesting van Jeruzalem niet
langer lacht, maar weent en dat Hij in Zijn smart daarover brult. als een
leeuw in elk van de drie nachtwaken. De tranen, die dan in de zee vallen,.
zijn oorzaak van aardbevingen. Ook wordt verteld, dat God evenals iedere
Israëliet de gebedsriemen aandoet en gebeden opzegt. En in wat nu komt,
ligt toch heusch iets godslasterlijks. God moet zich ook onderwerpen aan
reinigingen. Zoo werd verteld, dat Hij, door in Egypte neder te dalen,
verontreinigd was en door Mron gereinigd moest worden. En toen .Hil
Mozes begraven had, reinigde Hij zich in een bad van vuur.
Begrijpen we nu Jezus' woorden niet veel beter als hij in Joh. 8 zegt:
„Gij kent noch Mij, noch mijn Vader, indien gij Mij kendet, zoo zoudt gij
ook Mijn Vader kennen?" Is het nu niet begrijpelijk, dat de Heer niet onverschillig kon blijven tegenover deze dingen en dat telkens op hert terrein dezer menschelijke inzettingen en- overleveringen der Ouden de botsing plaats had. En hoe reageert de Heiland hierop? Om dit te begrijpen
moeten we allereerst opmerken, dat het een vaste wet was bij de Rabbijnen, dat een Halakkah nooit in tegenspraak mocht zijn met de Schrift, al
mocht ze soms buiten de Pentateuch staan. En nu toont de Heer aan, dat
deze „inzetting" inderdaad in strijd is met de Wet Gods, en dat nog wei
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met een der tien geboden. Het gaat hier over de geloften, waaraan de
Mischnah een tiental hoofdstukken wijdt. Het zou inderdaad interessant
zijn, in den breede ,dit deel-van den Talmud na te gaan en te spreken over
de tweeërlei gelofte, over het geloftewoord, dat M Korban, M Konam luidte en dat „gave" of „aan God" beteekende. Maar het zou ons te ver voeren. Het zij genoeg, het antwoord ,des Heilands hier weer te geven op de
boven reeds genoemde vraag: „waarom eten uwe discipelen brood, met
ongewasschen handen?" Hij zeide: „Waarom overtreedt gij het gebod
„Gods door uwe inzettingen? Want Mozes heeft gezegd: Eert uw vader
„en uwe moeder en wie vader of moeder vloekt, zal den dood sterven
„(Ex. 21 : 17). Maar gijlieden zegt: „Zoo een mensch tot vader of moeder
„zegt: Het is Korban, zoowat u van mij zoude kunnen ten nutte komen,
„die voldoet en gij laat hem niet meer toe, iets aan zijn vader of moeder
„te doen, makende alzoo Gods gebod krachteloos door uw inzettingen."
M.a.w. als ouders den steun van .een kind behoefden, kon dit zich van hen
afmaken, door te zeggen: „Wat ik U zou geven, is korban voor U," dit
wil zeggen: „het is aan God gewijd ,en dus ongenaakbaar voor U, evenals
alle reeds op het altaar gelegde korban niet meer door eenig mensch kon
teruggenomen worden. En zoo zou ik zelfs iets zondigs doen, door het
u te geven."
We hebben nu meer dan oppervlakkig kennis gemaakt met den Talmud,
maar we zouden toch van eenzijdigheid kunnen beschuldigd worden en ten
minste van het geven van een niet geheel juist beeld van Jezus' tijd, indien
we het daarbij lieten. Want heel zorgvuldig is uit de Mischnah geweerd,
alles wat zweemt naar Sadduceisme en van Mystiek en Eschatologie is
geen sprake. We maken slechts kennis met één zijde, wel is waar de voornaamste, de meest in 't oogvallende, maar toch maar één kant van de
zaak. Om dus zoo volledig mogelijk te zijn, dienen we verschillende groepen en stroomingen, die niet hun basis of hun bedding vinden in den Talmud, wat nader te bezien. En dan kunnen we dit tenminste al in het algemeen zeggen, dat de strijd tusschen behoud en afvloeiïng of anders gezegd
tusschen Hebraisme en Hellenisme aan verschillende partijen het aanzijn.
heeft gegeven. We kunnen ze tot twee groepen brengen en wel een religieuze groep en een politieke groep. De Pharizeeërs b.v. vertegenwoordigen
het principe, dat er geen betere weg voor het zuiver houden van het specifiek Joodsche was dan het streng opvolgen der Mozaische wet. De Zeloten waren de uiterste partij inzake politieke onafhankelijkheid en meenden,
dat het ijveren daarvoor de beste weg was tot bereiking van het zooeven
genoemde doel. Beide partijen hadden hun tegenstanders, die hun heil
zochten in matiging en concessies; de Sadduceeërs op religieus, de Hero-
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dianen op politiek gebied. Bij de _religieuze partijen kunnen we ,dan nog
voegen de Esseërs, slechts een kleine groep van + 4000 personen, die in
groote afzondering leefden, waarschijnlijk aan de oevers der Doode Zee.
Zij vertegenwoordigen tot op zekere hoogte de mystieke stroomingen in
het Hebraisme. Ze worden slechts genoemd door Philo van Alexandrië en
josephus. Hun klein aantal en hun radicale afzondering, gevoegd bij hun
geheimhouding maakt, ,dat we niet veel met_ groote zekerheid van hen
weten, maar ook, ,dat ze weinig of geen invloed op den tijdgeest hebben
gehad en zoo verwondert het ons geenszins, dat de Talmud mystieke
elementen mist.
Pharizeeën en Sadduceeën ontstonden beiden tijdens de regeering van
Jonathan, den opvolger van Judas den Makkabeër. De Pharizeërs zijn dan
als een voortzetting te beschouwen van de Chasidim, welken naam zij
zich gaarne gaven; hun tegenstanders 'evenwel vonden dit woord dat
„vromen" beteekent, blijkbaar te mooi en noemde hen „peruhim" dat „afzonderen" beduidt. De Sadduceërs zijn dan de reactie op deze partij. Het
waren oorspronkelijk geen secten, maar geestelijke richtingen, de verschillende manieren, waarop de menschelijke geest bovenzinnelijke problemen bekijkt. Later, toen zij ieder naar hun zijde uitgegroeid waren, versteenden ze tot van elkaar afwijkende scholen. De bronnen, die wij over
beide partijen kunnen raadplegen, zijn het Nieuwe Testament, Josephus
en de Rabbijnsche geschriften. Het N. Test. duidt alleen in breede omtrekken en dan nog zeer populair, de eigenaardigheden van iedere partij
aan, maar ondanks die kortheid, door het totale ontbreken van ,eenig vooroordeel, de meest betrouwbare bron. De mededeelingen van
josephus komen hiermee overeen. Wat de Rabbijnsche geschriften be-.
treft, dienen we in het oog te houden, dat ze niet alle historisch betrouwbaar zijn, verder zijn ze zeer partijdig en eindelijk vertoonen ze steeds
de neiging, latere zienswijzen en inzichten in vroegere tijden te plaatsen.
De Pharizeeërs waren oorspronkelijk een kleine groep, ongeveer 6000
leden tellende en die langzaam uitgroeide. Hun doel was tweeledig: le. op
de meest strikte wijze en volgens de tradities, alle geboden betreffende
Levietische reinheid na te komen; 2e. zeer nauwgezet te zijn in alles, wat
betrekking had op godsdienstige plichten, als tienden en dergelijken. Het
was geoorloofd, alleen het tweede doel na te streven, maar dan was men
eenvoudig „Neeman", of aangenomene, met wien men vrijelijk in relatie
mocht treden, omdat hij geacht werd, aan alle verplichtingen te hebben voldaan. Hij, die beide doeleinden nastreefde, was Chabher of kameraad.
Onder deze waren nog vier graden, die een opklimmende schaal van Levietische reinheid aanduidden. Tegenover al deze stonden de „Amhaarets" of
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het landvolk, dat tde wet niet kende en dus vervloekt was. Wie wilde toetreden tot de partij der Pharizeeën, moest twee harer leden hebben, die hem
voorstelden en dan werd natuurlijk heel nauwkeurig nagegaan, of de persoon in kwestie in alle opzichten voldeed. Ieder kon lid worden. Het was niet
noodig, dat men Rabbi was of Schriftgeleerde. Er waren rabbis, die geen lid
waren van de „broederschap". — Was men eenmaal toegelaten, dan moest
de Neeman aan de volgende verplichtingen voldoen: tienden betalen van
wat hij at, verkocht en kocht en niet met een „Am haarets" aan één tafel
zitten. De Chabher voldeed daar ook aan, maar bovendien mocht hij aan
een „Am haarets" niet verkoopen, ns5ch vloeibare, nöch vaste spijzen, hij
mocht ook bij hem niets koopen!
Deze twee groote groepen kende ook de Heer, zoowel over de verplichting van de Neeman, het vertienen, als over die van den Chabher, de
Levietische reinheid spreekt hij in Lukas 11 en overeenkomstige plaatsen.
Het oordeel, dat de Heiland uitspreekt over de Pharizeeërs is bekend ien is
inderdaad vernietigend, maar het staat niet alleen. De uitspraken van sommige niet tot de Pharizeeën behoorende Rabbijnen is misschien nog erger.
in den Talmud, zoowel in de Jeruzalemsche als in de Babylonische komt
de beschrijving voor van zeven soorten Pharizeeërs, waarvan er zes niet
deugen. Uitdrukkingen als: „de pest van het Pharizeisme" zijn niet ongewoon. De Sadduceeën kunnen het best beschouwd worden, zooals we reeds
opmerkten, als een reactie tegen de uitersten van het Pharizeïsme, voortkomende uit gematigde en nationalistische tendenzen. In meer dan een
opzicht was er verschil met de Pharizeërs. We onderscheiden dogmatische, ceremonieele en juridische verschillen. De dogmatische waren: het
niet gelooven aan engelen en geesten, aan een hiernamaals, aan ,een predestinatie en een wel gelooven aan een vrije wil van den mensch.
De juridische verschillen gingen over het straffen van valsche getuigen,
waarbij de Pharizeeën veel strenger te werk gingen — over ,erfkwesties,
waarbij de Sadduceeërs blijk gaven een veel ruimer en menscheliiker standpunt in te nemen en over verantwoordelijkheid voor schade, aangericht
door het vee, waatbij de Sadduceeërs de consequentie verder wenschten
doorgetrokken te zien, terwijl in alle drie gevallen weer heel duidelijk uitkwam, het slaafs hangen van het Pharizeïsme aan de letter, zóó slaafs,
dat het gezonde verstand daardoor vaak werd uitgeschakeld.
De ceremoniëele en ritueele verschillen liepen, ondermeer, over de reinigingen, zooals over de bovengenoemde dwaasheid, dat de Pentateuch bij
aanraking den mensch verontreinigde, waardoor volgens hun zeggen Homerus boven de Pentateuch moest staan, daar zijn geschriften bij aanraking, die noodlottige gevolgen niet hadden. Voorts over de overdreven reini-
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gingsplechtigheden bij de offerande van de roode vaars, die tot in het oneindige waren uitg eplozen en veel meer voorbereiding ,eisc.hten van den
Priester dan die bij den grooten Verzoendag.
Evenwel en dit dienen we in liet oog te houden — er waren evenals
overal en in alle kringen; overtuigde Pharizeeërs, die het om de waarheid
te doen was, die met hun gansche ziel geloofden aan de mogelijkheid van
zelfrechtvaardiging. Denken we aan Paulus en aan Gamaliel en zoo waren
er meer, van wie de Heiland zou gezegd hebben: „Gij zijt niet verre van
het Koninkrijk Gods." Opmerkelijk is het, dat in den laatsten tijd van Joodsche zijde stemmen opgaan, die op hun eerherstel aandringen. Mannen als
Herford, die eenige werken over de Pharizeeërs schreef, waarvan de titel:
„What the world owes to the Pharisees" al doet vermoeden, hoe hij tegenover hen staat. Maar wij kunnen hier niet verder gaan. Een aparte studie
over deze kwestie, zou dunkt mij, de moeite loonen. Wat eindelijk de Sadduceërs betreft, ook deze zijn vaak verkeerd beoordeeld. Na 70, als stad
en tempel verwoest zijn, verdwijnen ze. Thans nog het voornaamste punt, nl de Messiasverwachtingen
der Israëlieten. Door hun geschriften gaat een heimwee-stemming
naar de komst van den .grooten Zoon Gods. Dan wordt men
mede aangegrepen door - idat verlangen en verkwikt zich aan
de heerlijke schildering dier toekomstige tijden van vrede, blijdschap en.
glorie. Maar.... helaas, ook hier weer een gansch andere geest, dan de
woorden zouden doen vermoeden en al verder lezende en.... begrijpende,
is het, alsof de kille adem van den Noordenwind over de velden iaat en de
pas ontloken bloemknoppen buigen het kwijnend hoofd naar den ijskouden
grond! 0, die Messiasverwachting! Die vruchtelooze Messiasverwachting!
Dat ideaal zonder vervulling; dat heimwee-verlangen zonder stilling. En
medelijden grijpt ons aan en we bidden mede met de geloovigen van alle
tijden: „Heer, openbaar U .zelven aan Uw oude volk en breng hen tot de
erkenning van Jezus' heerlijkheid!"
De tijd van den Messias! Hoe stelden zij zich dien voor? Dan zouden
alle Joden in Palestina vereenigd worden; ook de 10 stammen, die niet
teruggekeerd waren. Want hemel en aarde mochten voorbijgaan, maar
niet Israël en hun eindelijke bevrijding zou ver uitgaan in wondervolheid
boven die uit Egypte. De winden uit de vier hoeken des hemels zouden de
verspreide Israëlieten te zamen brengen, en als er een enkeling overgebleven was in een land, hoe ver ook verwijderd, hij zou terugkeeren; met
groote eer zou hij naar Palestina gebracht worden. De patriarchen en al
de rechtvaardigen zouden opstaan om te ndeelen in de vreugde van het
bezit van hun land; nieuwe liederen zoowel als oude, zouden aangestemd
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worden ter eere Gods. De tempel zou weer hersteld worden en God zou
wonen te midden Zijns volks op .den berg Zion. Die perspectief gaf inhoud
aan hun geloof, vervulde hen met geduld en moed, hield hen geïsoleerd
van de volkeren rondom en richtte oog en hart op Jeruzalem. Nog een
kleinen tijd, en dat, wat te komen stond, zou komen, en niet vertragen, en
dan zou hunner zijn alle zegening en alle glorie! Daarom, steeds dichter
bij Jeruzalem, steeds hechter ,de band met de Godsstad, steeds ernstiger
het verlangen, steeds vuriger de blik, totdat de dageraad van den lang
verwachten dag, den Oostelijken hemel kleuren zou met zijn schitterend
licht!
En de Messias zelf? Had men zich ook van Hem een beeld gevormd?
Natuurlijk was dat zoo! En dan kunnen we al vooraf dit zeggen, dat de
algemeene conceptie, die de Rabbijnen zich van den Messias gevormd hadden, totaal verschilde van dat, wat de Profeet uit Nazareth te zien gaf.
Want de Heiland voldeed niet aan hunne verwachtingen, was niet gelijkvormig aan het beeld, dat zij zich hadden gevormd en idat 'door talrijke
Schriftplaatsen (+ 456) ien aanduidingen in den Talmud (± 558) hun heel
duidelijk voor oogen stond. En toch was het meer de Messiaansche tijd dan
de Messias, die hen aantrok. Dat kwam door de afwezigheid van elk diep
geestelijk element. Alles wat Israël noodig had, was volgens de Rabbijnen,
studie van de wet en goede werken sen alles, wat Israël hoopte, was nationaal herstel en nationale roem. Alles was middel tot bereiking van dat
doel en de Messias was het hoofdmiddel daarvoor. Wanneer Hij gekomen
zou zijn, zou misschien aanvankelijk de hoofdaandacht op hem vallen,
maar spoedig zou dit veranderd zijn. Het beeld, dat zich de Rabbijnen
vormden, was veel meer dat van Israëls verheffing dan van de redding
der wereld!
Het Rabbijnsche ideaal was ganschelijk niet, dat Hij zou zijn, „een licht
tot verlichting der Heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israëls". De
profetieën werden dan ook van een veel lager standpunt bekeken en sommige uitspraken totaal verwrongen. De meeste uitspraken werden óf op
de ellende van Israël, öf op het verderf, waaraan de Messias de Heidenen
en afvalligen overleveren zou, toegepast. Rabbi Jonathan las dan ook in
Jesaja 53 : 3 niet: „Hij was veracht en de onwaardigste onder de menschen," maar.... Zij zullen veracht zijn als een man van smarten en als
iemand, die voorbeschikt is voor krankheid. En vers 7 leest hij niet: „als
een lam werd hij ter slachting geleid, maar.... tde sterken des volks zal
Hij als een lam aan de slachting overgeven."
Een lijdenden, en zwakken Messias, we zien het wel uit het bovenstaande, wilden ze tot geen prijs!
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Maar daar is nog iets. Voor zooverre wij uit hunne geschriften kunnen
beoordeelen, behoorde het leerstuk van de zondigheid onzer menschelijke
natuur niet tot de dogmatiek der oude rabbijnen. Dit beteekent natuurlijk
niet, dat zij de gevolgen van de zonden ontkenden! Maar het is zóó, dat
zij meenden, dat Adams zonde alleen hem gold, niet zijn nageslacht. Wel
was de mensch zondig, maar hij kon door studie en wetsbetrachting zichzelf een gerechtigheid verschaffen, die, naar der Rabbijnen meening, bestaan kon voor God. En nu is dit het merkwaardige, en tegelijkertijd
ook weer het natuurlijke, het vanzelf sprekende, dat door het niet voelen
van behoefte aan verlossing van zonde en schuld, twee zijden van het
Messiasbegrip te veel in de schaduw bleven en op één zijde het volle licht
viel. We bedoelen, dat van de drie waardigheden n.l. idie van Profeet,
Priester en Koning, de laatste het meest op den voorgrond trad. En dat is
te beter te begrijpen, als we het oog slaan op al het lijden, dat Israël heeft
te verduren gehad, als daar zijn: de onderdrukking in Egypte, de onder-.
werping aan de verschillende volkstammen rondom ten tijde der Richteren, de Babylonische ballingschap, het lijden onder Antiochus Epiphanes
en nu hun onderwerping aan de gehate Romeinen.
Is het wonder, 'dat' het volk vooral uitzag naar een koning, een machtig
Koning, die hen verlossen zou uit hun onderworpenheid en hen voeren zou
tot roem en eer en glorie?!
In dat licht zag men den Messiaanschen tijd, in dat licht las men de profetische voorzeggingen en legde men ze uit. En zoo is het duidelijk, dat
niet allereerst de Messias, maar de verlossing van het volk door dien Messias het hoogtepunt vormde hunner verwachtingen. En ook daaraan voldeed de Man uit Nazareth niet!
Neen, Jezus was niet en kon niet zijn de Messias van het Joodsche volk.
Tweemaal scheen het alsof het wel zoo ware: de eerste maal na de wonderbare spijziging (Joh. 6), de tweede keer bij de triomfantelijke intocht
in Jeruzalem. Maar doorgaans was het juist het tegendeel en ook die beide
keeren, daar Hij zich onttrok aan hun invloed. Meer dan schoon wordt
deze zaak behandeld in het werk van 0. Borchert „Der Goldgrund des
*Lebenbildes Jesu", waarnaar ik zoo vrij ben te verwijzen, in de hoop,
dat deze lectuur den geachten lezer in nauw contact met .dit heerlijk boekje
brengen zal!
Hoe we ook de zaak bezien, het is meer dan duidelijk, idat .de Heiland
te ver boven en tegelijkertijd ook te ver beneden het rabbijnen-ideaal gebleven is. En zoo is Hij verworpen. Hij is ide Messias niet geweest. En het
oude volk Gods wacht steeds, wacht immer op zijn Messias! „Waarom
toeft hij toch," zoo roept het uit. Ja, dat is der Synagoge een onoplosbaar

18
raadsel. En zij legt haar aanhangers het zwijgen op, het stilzwijgen van
sombere onderwerping aan het onverklaarbare, hopende, dat te eeniger
tijd — hoe weet ze niet, — de bevrijding komen zal. Het is de stilte van
eeuwig terugkeerende teleurstelling en wanhoop, slechts verbroken door
de snikken en het geween van hen, die door de lange eeuwen heen met
weemoedverlangen hebben uitgezien naar de eerste stralen van het bevrijdend morgengloren!
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DE ROEDE OMWONDEN MET HET
PATER NOSTER.
(Uit mijn notitieboekje).
„4 Sept. Een jongen uit de 4e klas, zeer weerbarstig en brutaal, wordt
in de le klas gezet en komt dus mij gezelschap houden, waarop ik niet
zoo bijster gesteld ben. Hij ligt met het hoofd op den arm en begint beurtelings te stampen, te fluiten en daarna te knorren als een varken! Ik
neem het luchtig op, blijf kalm. De klasse wordt niet gestoord — een heel
enkele lacht even naar zijn buurman en gaat dan weer voort met werken.
Opgewekte werklust behoedt voor hilariteit bij brutaal verzet.
Ik zei zoo *langs mijn neus weg: „Martinus, je mag vóórschrijven in de
le klas." Net zoo als een „stekelvarken" (egel) zich ontrolt, zoo komt zijn
oog eerst, en dan heel zijn gezicht leuk van achter den arm en.... begint
hij ijverig „als een Meester!" voor te schrijven.
De laatste weken groote mate van vrije beweging in mijn klasse. Praten
voor een deel toegestaan, benoodigdheden op eigen initiatief halen, „naar
achter gaan" ook zonder vragen (waarvan zeer weinig gebruik gemaakt
wordt: 2 of 3 van de 35 leerlingen per schooltijd is het maximum, soms
geen enkele). Prettige werklust, goede geest in de klas.
Niet allen even ijverig. W. traag, B. te levendig, Q. tamelijk, doch licht
afgeleid. K. en T. niet recht ijverig, meer schijn onder de pressie van de
klas. Zeer gunstig zijn t., Q., D., B., R."
(Welk een macht is een „goede geest" in een massa kinderen. Hoe gunstig werkt dan de psyche der massa. De klas was zoo op mijn hand, dat
de rustverstoorder geen enkele aanhanger vond en daar kon hij ook niet
tegen in.
5 Sept. wordt Martinus voor goed in mijn klas gezet. Hij krijgt zijn
spullen vóór zich en gooit het hoofd op de tafel. Schopt op den vloer,
onder 't zingen, onder 't bidden, onder 't vertellen, begint weer te fluiten.
ik laat hem begaan, zeg even: „Ja M. 't valt niet mee als je terug gezet
wordt, dat geloof ik wel." — Geen verwijten.
Als hij het erg bont gaat maken en 't onderwijs gaat belemmeren, beloof
ik hem „rustig" een pak slaag „als 't niet anders kan" — „liever niet." Hij
brutaal: „dan doe je 't maar." Begeerde blijkbaar de scène. De klasse
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blijft rustig, kalm, een enkele lacht even, doch, als ik daar ernstig tegen
waarschuw (geen bedreigingen!) houdt dat op. De klas is blijkbaar geheel
op mijn zijde en ze kennen Martinus wel.
Na 't vertellen gaan klas twee en drie sommen maken. M. doet niets,
gooit zijn rekenboek op den vloer.
Na 'een half uur zeg ik, dat hij de sommen mag nazien bij 3.
Direct actief — alles vergeten, ijverig gaat hij door de rijen, scherp nakijkend of er geen fouten tusschen zitten.
Dan mag hij voorschrijven in tde le klas. Daarna mag hij zelf schrijven
in eigen cahier. Even maakt hij, als hij weer in zijn bank komt, een paar
stampen op den vloer — doch moet 'er bijna zelf om lachen. Na 't schrijven
leest hij vrijwillig mee.
Las gisteren in Kinderstudie I, pag. 109:
„noodig zich de medewerking, de vrijwillige activiteit der leerlingen te
verzekeren" — dan eerst verkrijgt men intense arbeid.
5. Sept. 's namiddags. Martinus geheel vrij gelaten wat hij doen zou,
niets gevraagd of gelast. Ziet de sommen ider 3e klas na, rekent de foutieve nog ,eens met inspanning over. Schrijft voor in de le klas, leest voor
zich zelf, schrijven minder animo. Laatste 10 minuten nog even twee
stampen op 'den vloer, al lachende. Ik lach er ook om.
Woensdagmorgen komt hij in school, ziet zijn taalschrift in en mompelt
met z'n neusklank tevreden: „1 fout!"
Vóór de Bijbelles legt hij weer enkele minuten 't hoofd neer. Niets gezegd. Wordt daarop rumoeriger. Even gewaarschuwd: „Stil Martinus."
Een heele morgen geluisterd en hard gewerkt. Sommen „al goed" neusklankt hij. Bij 't lezen pakt hij zelf zijn boek en leest mee.
De moeilijkste dagen voorbij, willen we hopen.
Nog schaamte.
Schijnt vooral zich te verzetten tegen „vrome" waarschuwing en godsdienstig wijzen op zijn kwaad. Eerste dag bij 't bidden rustig tot er sprake
kwam van zonde (niet hem bedoeld!) Het scheen, dat hij het als verwijt
aan zijn adres voelde, hij begon toen dadelijk te schoppen en leven te
maken.
Met het spreken over zonde, dat 'den schijn kan 'dragen van verwijt,
q, zoo voorzichtig zijn. Hij vat het dan aanstonds op als een persoonlijk
verwijt — als een soort liefhebberij van Meester om lastige jongens goed
„de waarheid" te zeggen. — Zoo licht mengt zich in onze waarschuwing
tegen de zonde onze eigen gekwetste majesteit. En dat voelt een kind.
Vanmorgen verteld van Achan. Gewezen op het oordeel Gods over de
zonde. Dat oordeel te ontkomen 'door verootmoediging (vgl. Ninivé).
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Aandacht — ook van Martinus. Hier spreekt niet de meester — de
vijand — maar de geschiedenis. Geen abstracties, maar feiten.
Invloed van Tinus op de klas.
7 September. J. trekt een leelijk gezicht naar Tinus.
5 minuten later weer even — en onder de zangles nog eens. Ook Tinus
begint weer nu hij aanhangers krijgt!
Zeg eenvoudig „Stil Tinus, niet doen." — Houdt er direct mee op.
Zijn broertje Kees, gooide vanmorgen ook den kop op de bank — eerst
langzaam kwam de oude ijver terug.
Q. en B., zeer licht af te leiden jongens, zitten voor Mart. Zij lachen een
enkele maal om zijn grappen, doch de verhouding tot mij blijft goed.
Chr. — (een stoute jongen, zeer achterlijk en weerbarstig, krijgt thuis
veel slagen en speelt de baas over zijn Moeder) krijgt weer opkomend
verzet in ,de bol de laatste dagen — invloed van Martinus.
Zondag 10 Sept. Chr. en nog twee jongens wegens verregaand wangedrag uit de Zondagsschool gestuurd door mij. Ze geven er niet om en
maken kabaal op straat. Later bij de ouders geweest. Chr. weer slaag
gekregen!
Maandagmorgen 11 Sept. Martfnus weer met het hoofd op de bank,
wil niet eerbiedig zijn. Op zachte manier beproefd hem aan te zetten tot
vrijwillig gehoorzamen, 't lukt eindelijk.
Na 't bidden weer stampen op den vloer. Dan neem ik hem uit de bank
— plaatsverandering helpt soms -- vóór het bord en beloof hem kastijding,
als 't niet anders kan.
Maar dezen keer helpt het niet. Dan met de hand ferm op de broek.
Nóg koppig. ('k 'Had deze straf juist daarom zoo lang uitgesteld, omdat
ik wist, dat hij verbazend hard was tegen kastijding). Dan met de liniaal.
Ben niet driftig — hem nóg eens de toedracht der zaak verteld: Gehoorzamen moet je, als ik wat zeg ,en voorts mag je in school doen wat je
wilt, ik laat je zooveel mogelijk vrij, je mag nazien en voorschrijven, in je
bank zitten, hier blijven staan.... maar wat ik zeg zul je doen.
Rest van den morgen rustig.
Toch — negativisme is aanstekelijk — zijn broertje Kees, en Chr. en
nog een stoute jongen vertoonen duidelijke kenteekenen van weerbarstigheid.
Ik was óp; de energie-ontspanning bij het kastijden na een week van
,inhouden" grijpt me sterk aan; affecten vermoeien zoo.
Ook zijn ze nadeelig voor de blijmoedige, rustige stemming, die mij nu
begeven had.
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En dat werkte weer terug op mijn klas — direct te merken aan de
meerdere moeite om bij de gewone vrijheid toch de orde te handhaven.
De orde-verstoringen maakten mij geprikkeld en mijn prikkelbare stemming bracht mijn stoute jongens eerst, en vervolgens ook de anderen, uit
het evenwicht. En zoo voelde ik, dat mij de teugels ontgingen, dat ik zinken
ging bij de worsteling tegen de zonde....
Vanmorgen 't Paedagogisch Tijdschrift ontvangen — gelezen over Persoonlijkheids-paedagogiek. — Troost daaruit geput. Vooral deze zin trof
mij: (ik heb het nooit meer kunnen vergeten). ... „de grootst mogelijke
vrijheid, ter opvoeding van het karakter
en toch orde
ook al kost ons die strijd om de orde ons levensbloed."
De karakters onderdrukken 'door dwang is een gemakkelijk middel om
in een klas de grootste orde te brengen, maar het is ook ten koste van
de levensblijheid, van de spontane uiting van het kinderleven en ten koste
van de opvoeding van het karakter.
A.
B.
Vrijheid.
Orde.
Als A ontbreekt: drilschool.
Als B ontbreekt: een janboel.
De juiste maat schommelt tusschen die twee — bij de individuen, bij de
klassen, en op de verschillende dagen.
Middag 11 Sept Mart. werkt zonder mankeeren. Geen enkel teeken van
negativisme — wel blije aanhankelijke oogen.
's Avonds moet ik bij zijn ouders zijn — alleen maar een boodschap.
Een groot arbeidershuishouden — overal kindertjes van groot tot zeer
klein. Ik wil de lasten dezer menschen niet verzwaren met klachten — ze
weten het trouwens genoeg van de broertjes. — Martinus is al op den
zolder in zijn bed. — Hij hoort, dat Meester gekomen is — steekt even
zijn hoofd door het zolderluik en roept joviaal-hartelijk: Dag Meèster!
Dan springt hij weer in zijn bed.

Martinus bleef in veel dezelfde jongen met dezelfde gebreken, maar ik
heb sindsdien nooit meer iets met hem gehad (heb expres nog eens mijn
notities doorgezien) ik heb sindsdien veel aanhankelijke vriendschap van
hem gehad en.... ik hield later bijzonder veel van hem en hij leerde voor
zijn doen goed.
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Mijn aanteekeningen over Martinus eindigen met de spreuk van onze
vaderen:
„De roede moet ~wonden zijn met het pater-noster."
Ook in dit geval had de practijk bewezen, dat in dit.woord een schat van
echte paedagogische wijsheid verborgen ligt.
Biggekerke, 19 April 1923.

A. JANSE.

BERICHT
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HET STILLE GEBEUREN.
Z'n ellebogen op de bank gesteund, z'n groezel gezicht tusschen de
vuile handen, — z'n oogen verzonken in aandacht, zat het jongetje te
luisteren.
Te luisteren,— .. en in vreemde eerbiedigheid schuchterde zijn stille
denken naar den man, die daar stond en vertelde.
Buiten, boven de doode matglazen ruiten, was het monotoon-grijze van
den winter; binnen, in 't oude verschunnigde lokaal, weefde late middagschemer nevelig duister: stille intimiteit. En in die stilte, zacht gedragen,
klonk de stem van den man, die daar stond en vertelde.
Die man....
Altijd weer, als hij kwam dat laatste uur van den Vrijdagmiddag om met
een vertelling uit den Bijbel, de week te sluiten, en de glazen schuifdeuren
tusschen de twee lokalen openrammelden, begon voor het jongetje het
bang-mooie feest der stille verwondering.
De hemel' Die oude bovenmeester met zijn grijzen baard; zijn
()ogen, vreemdgroot en donkerdiep achter zijn brilleglazen; zijn dunne
witte handen, zijn zachte stern, — hij hoorde bij den hemel. Hij wèl, maar
het jongetje niet, nôg niet; nee, nog láng niet. En 't jongetje z'n moeder
óók niet; en z'n vader niet, en al de kerels uit de buurt, die vloekten en
gingen kaartspelen in den kroeg op 't hoekje, niet; en z'n zusjes en broertjes
óók niet....
Even gleed door het zoekende denken van 't jongetje een ontroerende
bekoring • z'n kleinste zusje, dat pas geboren was, en dat zulke lieve
oogjes had, — dát wel, misschien wel; — maar 't blijde verstroefde weer,
't leek zoo gèk opeens: de heele voorname bovenmeester en dat kleine
zusje, die srnenT Zoo gèk!
De hemel! .... Daarvan vertelde de zachte stem aldoor en altijd weer.
ja, eigenlijk altijd dáárvan; want voor het jongetje donkerde immer, door
het mooist vertellen heen, de stille dreiging, ()nontkoombaar: de hemel
bleef gesloten voor wie niet was „bekeerid." En 't scheen, of álle geschiedenissen, altijd .en altijd weer moesten afglijden naar dat duistere van zijn
vage bangheid.
Maar de bovenmeester, die was hoog en veilig, die was ver buiten en
boven het vreemd-angstige van het jongetje, die hoorde als vanzèlf bij
den hemel, in den hemel.... Die bovenmeester met zijn zachte, fijne stem
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en zijn witte, fijne handen, en die zoo mooi vertellen kon, en die alles zoo
goed wist van God, die kon toch niet.... nee, nee dat kèn niet! Die bovenmeester hoorde bij God, zooals hij ook hoorde bij die heel deftige heeren,
die soms in de klas kwamen en hun hoogen hoed met het gat naar boven
heel zachtjes neerzetten op de voorste bank.... Die lachten vriendelijk en
die praattten met hem, en hij lachte 66k, en hij praatte ook. En die deftige
heeren waren toch voor 't jongetje en voor al de andere kinderen zoo
bang-vreemd, en vèr....
Zoo, langzaam aan, was de bovenmeester voor het jongetje de heilige
geworden, de held.... Heftige uitbarstingen van drift soms, zooals eens
op een Maandagmorgen tegen een meisje, dat telkens weer haar schoolgeld vergat mee te brengen, — een ruw geweld van nijdige woorden, —
ze stoorden de stille vereering van het jongetje niet. Ze leken hem eer
uitlaaiïngen van een heiligen toorn, waarvoor-ie zelf ineen huiverde.
De stille stem vertelde, en 't jongetje luisterde, en zijn tastend verlangen zocht dichter bij den meester te komen, dichter bij het heilige, dat ván
den meester was, dat öm den meester was, altijd weer als hij kwam die
winterduistere Vriidagmiddagen 't laat ste uur.... Maar 't bange kwam
immer mee. En toch bleef het denken maar een licht gepieker, en 't werd
n66it een obsessie; 't was maar een schroomvol trachten naar dát, dat
van den bovenmeester, het heilige, dat van den hemel, ècht van den hemel
was en ècht van God.
Zoo zat het jongetje inzichzelf verloren; en 't vale duister, dat al dompiger schemeren kwam in de oude school verlichte dáár, achter den
meester, tegen den groezel-witten muur, tot ieen vreemden, schoonen, zilverglanzigen schijn.... En door jongetjes gepieker heen bloeide langzaam in troostvolle schoonheid op: „Maar later, láter misschien wèl,
als ik ook mooi bidden kan, en als ik groot ben, en als ik goed oppas...."

Toen, op een keer, is 't gebeurd in de gang, na schooltijd, — het ondènkbare, dat met fellen slag het fragiele bouwsel van jongetjes diepe vereering neersloeg: de bovenmeester had gelogen.
Zoo maar, 'losjes weg, ietwat wrevel, had hij tegen 't jongetje, dat 66k
—eindelijk — een almanakje durfde vragen, omdat al zoovéél jongens
zoo'n mooi ding met plaatjes en met verhaaltjes van den bovenmeester
iekregen hadden, gezegd, zóó maar: „Ik hèb geen almanakken meer!"....
En er stond nog een heel stapeltje op de tafel in 's meesters kamertje.
Als 'n schrik was 'het geweest, — als het plotselim nnder het snel_
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geluidloos ineenzakken van een zandberg met kunstig gegraven holen....
fataal, reddeloos!
De bovenmeester.... gelogen!
De bovenmeester,
o, even vlijmde er iets, iets van vreugde 'door het
jongetje, omdat die man met de zachte, fijne stem, en de fijne, witte handen nu opeens hoorde, nu toch eigenlijk óók hoorde bij hèm, en bij z'n
moeder, en bij die anderen, — maar groot daaroverheen groeide toch het
wreed-ontnuchterende: de bovenmeester wèg, het heilige wèg, de held
gevallen.
En het schoolleven ging zijn gang, als altijd, en 't jongetje was dezelfde
gebleven, maar dat ééne, dat stil gekoesterde, die bange rijkdom van zijn
stil geloof in zijn held, MI was hem ontgleden, voor Out.
Dien winter kwamen de verteluren op ,de Vrijdagmiddagen heel geregeld
weer. En 't jongetje, zijn hoofd tusschen de handen, z'n ellebogen op de
bank luisterde.... ármer, onverschilliger, zoekende alleen de bekoring
van 't verhaal. En 't bang-mooie feest ider stille verwondering kwam nooit
weer. Tot hij 't niet meer miste, — tot hij niet eens meer begreep, waarom
dát, — dát nou zóó erg was geweest. Ze logen immers allemaal.
En 't groote leven wachtte op het jongetje.
W. G. VAN DE HULST.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW.
Teachers College Record. Maart 1923.
Humanistische Algebra.

Wat zullen we aan onze leerlingen in scholen voor U. L. 0. en
middelbaar onderwijs van de Algebra onderwijzen? In welke richting ontwikkelt zich dat onderwijs? Een antwoord op deze vragen is stellig noodig en een bezinning ook bij dit vak gewenscht. In Amerika gaat het
volgens Prof. David Smith, die wiskunde doceert in Columbia University
New-York, de goede kant uit, heel wat onpractisch en gekunsteld materieel
wordt niet meer beoefend — maar kijk, nu ontwerpt men voor alles
„tests", welke schrijver op zichzelf een veel betere maatstaf vindt, dan de
vroegere examens, maar een serie „tests" moet nu niet ouderwetsch materiaal bevatten en zoo de scholen van de nieuwe wegen afhouden. Dit
is zijns inziens wel het geval met een — hoewel psychologisch uitmuntende
nieuwe serie Algebra tests. ') Hij bepaalt eerst de aandacht bij de goede
vraagstukken, maar critiseert daarna stuk voor stuk de slechte. Deze
serie is geen uitzondering. De fout i, dat ze niet gemaakt zijn op humanistische gronden, d.w.z., er is niet gezocht naar materiaal dat verband
houdt met de maatschappij. Een lezenswaardig artikel voor onze wiskunde
onderwijzers.
Opvoedkundige Sociologie.

De opvoedkunde is een toegepaste wetenschap en als zoodanig rust ze
op verschillende grondwetenschappen. David Snedden, Professor in de
Opvoedkundige Sociologie, bespreekt in een artikel de waarde der Sociologie als een van de grondwetenschappen. 2) Eerst trekt hij verschillende
paralellen tusschen de opvoedkunde en andere toegepaste wetenschappen:
krijgskunde, landbouwkunde, geneeskunde, zeevaartkunde, mijnbouwkunde, enz.
Wat kan de Sociologie de opvoedkunde aanbieden? Helaas nog heel
weinig. De beoefenaars der sociale pathologie, de studenten van misdaad,
armoede, oorlog, afhankelijkheid, hebben door hun resultaten stellig reeds
invloed, zooals blijkt uit de stichting van speciale scholen voor delinquen1) Het artikel heet: On Imprcrving Algebra tests. By David Eugene Smith.
2) Sociology, a Basic Science to Education. By David Snedden.

28
ten, achterlijken, gebrekkigen, enz. In 't algemeen echter — met uitzondering van Herbert Spencer — waren en zijn nog de Sociologen door hun
eigen veld, meer dan in beslag genomen. Opvoedkundigen zijn sinds lang
gewoon de geschiedenis, philosophie en psychologie van de opvoeding te
bestudeeren, maar schijnen weinig licht van andere bronnen te verwachten. Dit ligt deels aan ide onsamenhangende toestand van de sociologie
zelf. Toch mogen we er in de naaste toekomst veel van verwachten.
De opvoedkunde is in haar ontwikkeling te vergelijken met de geneeskunde tijdens Pasteur. Evenals deze maakt ze zeer snelle vorderingen en
nog meerdere staan weldra te wachten. De opvoedkunde heeft vele vragen
waarop de Sociologie antwoord schuldig is. Moeten we hebben kostelooze
openbare kindergartens, lagere scholen, middelbare en hoogere scholen?
„Ja" — heeft Amerika gezegd. En wat zullen deze scholen onderwijzen
van de enorme massa zaken, die onderwezen kunnen worden? Wat heeft
de meeste waarde voor de individu, de medeburgers, het vaderland, de
wereldmaatschappij? Alle kinderen verplichten de school te bezoeken?
„Ja" heeft Amerika geantwoord. Maar welke doeleinden zullen we stellen?
Beroepsopleiding in de scholen? Indien ja, welke en in welke mate?
Psychologische metingen? Indien ja, met welke gevolgen voor leerplan,
klasseindeeling en mogelijk wering van leerlingen uit sommige scholen?
De moeilijkheid is niet zoozeer welke vakken we zullen onderwijzen,
maar wát we van het vele dat onderwezen kan worden, zullen kiezen. De
vraag is niet: „Wat is goed?" maar: „Wat is het beste?" Dat is volgens
de schrijver het centrale vraagstuk. Opvoedkunde, Sociologie moet methoden ontdekken om vergelijkenderwijs de waarde te bepalen van het
beschikbaar materiaal. Dan is het woord aan ide Psychologie, speciaal om
te wijzen op de limiet der opvoedbaarheid van de leerling onder de nu
beschikbare leerwijzen.
Mogen we op goede gronden verwachten, dat 100 % van de volwassenen
kunnen keren oordeelen over gezonde wetgeving en politiek, evenals we
dat verwachten in eenvoudige zaken zooals zorg voor de mond, ventilatie,
voorkomen van besmettelijke ziekten, e.d.g.? Of zullen 90 % of 99 % blindelings leiders volgen, evenals ze dat nu doen als ze zich overgeven aan
de oogarts, chirurg en psychiater?
Dergelijke vragen zijn talrijk en de beantwoording ervan moet niet aan
traditie, vooroordeel of partijzucht worden overgelaten.
Welke methode moet de wetenschap volgen om op zulke vragen een
antwoord te vinden? De philosophische methoden hebben ons een uitgebreide literatuur opgeleverd over de waarde van verschillende vakken
voor de maatschappij en voor de individu. En alle vakken hebben waarde.
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Grieksch en driehoekmeting bijvoorbeeld ontegenzeggelijk. Maar voor
welke individuen? En wat de waarde voor de maatschappij betreft, hoeveel van hare leden moeten Grieksch kennen en hoeveel driehoeksmeting
om het gewenschte effect te verkrijgen?
De schrijver acht het zeer wenschelijk dat enkele begaafden de Grieksche classieken bestudeeren, maar niet meer dan 1 á 2 % moet men er
toe aanmoedigen, in geval er veel liefhebberij voor zou bestaan, zou men
zelfs niet meer dan 3 á 4 % zulk een weelde moeten toestaan op kosten
van de belastingbetalers!
De „case group" methode zal de opvoedkundige behoeften en waarden
moeten bepalen. Een „case group" is een groep individuen, die in vele
opzichten met elkaar overeenkomen zooals bijv. leeftijd, intellect, milieu,
beroep, e.a. Men kan een „case group" volwassenen kiezen en hun voornaamste tekortkomingen bestudeeren. Schiet de groep landbouwers, die
als voorbeeld wordt aangehaald, te kort in cultuur, gedrag als burger,
lichamelijke welstand, beroepskennis? Wat zijn de oorzaken daarvan?
Kan de school ze voorkomen of verminderen?
En zoo worden nog meerdere vragen gesteld om het belang eener
opvoedkundige sociologie aan te toonen.

Vrije-keus-vakken.
Onze nieuwe Middelbaaronderwijswet zal ons meer cursussen geven
dan we hebben. Ook zullen er een aantal uren zijn waarvoor de leervakken niet zijn voorgeschreven — naar Amerikaansch model. De vrijheid is in Amerika wel heel erg groot. Thorndike and Robinson publiceeren een onderzoek daarover. Engelsch is altijd voorgeschreven, ook algebra
het le jaar, verder meestal vrije keuze. In de 10de klasse (leerl. + 16
jaar) in één stad hadden de 1023 leerlingen 703 verschillende studie-programma's; ook in kleine steden is het erg: 32 leerlingen 24 programma's.
Nog volgen drie artikelen.

Rural Elementary Curriculum. — By Fannie W. Dunn.
A survey of Methods used in Professional courses in Home Economics. —
By Cora M. Winchen.
Extra curricular activities of secondary schools. A Bibliography on High
School-Fraternities and Sororities. — By Elbert K. Fretwell.
Leeuwarden.
D. FOKKEMA Jr.
1) The diversity of High-School Students programs by E. L. Thorndike and
Eleanor Robinson.

UIT DE KLASSE.
De Onafhankelijke.
De onafhankelijke staat met zijn beide korte beentjes stevig op den
grond en kijkt met een vroolijk, rond boerenjo,ngensgezicht zeer manhaftig
de wereld in. Hij kan zijn wenkbrauwen geweldig hoog optrekken, wat
dan diepe kronkelrimpels in zijn sproetig voorhoofd brengt. Dan ziet hij
er op zijn alleronafhankelijkst uit, vooral als hij daarbij een weinig wijdbeens staat en .de handen diep in de broekzakken heeft geduwd.
Maandagsmorgens om negen uur nog, is zijn haar netjes in een scheiding
gekamd en met veel moeite en vochtigheid naar links en rechts tegen
zijn hoofd geplakt; de rest van de week staat het gewoonlijk recht
overeind.
Zijn liefste kleeren zijn een kleurloos manchester broekie, dat evenals
zijn baas tegen alle weer en wind gehard is, en een flanellen bloesje, dat
Maandagsmorgens, . tegelijk met de kuif, nog ide herinnering aan den
voorbijen Zondag bewaart, en dat voorts met ,gedenkteekenen versierd
wordt bij lederen maaltijd en bij eiken kwajongensstreek, zoodat 't tegen
't eind der week ,00k vrijwel kleurloos is geworden.
Maar bil dat bloesje en bij 't broekje behoort nog iets, idat die beide
kleedingstukken juist tot de meest onmisbare maakt, en 'dat zijn 'de bretels.
Breed zijn ze, en ze zitten strak gespannen over 't opbollende bloesje.
Die bretels maken eigenlijk de waarde van 't heele kostuum uit; ze
stempelen den 'onafhankelijke tot een „grooten jongen", en hij liefkoost
ze dan ook op alle manieren, door .de knipjes te probeeren, en de dikte
en stevigheid van de riempjes te vertoonen aan zijn buurman. Buurman
bevoelt en betast gehoorzaam de kostbare dingen en krijgt een kleur
van schaamte over zijn eigen fluweelen pakje met 't zoete, schotsgeruite
dasje, ouderwets onder de kin gestrikt. Op zoo'n jasje Uri men niet
eens bretels dragen, gesteld dat men ze Mol. Maar de onafhankelijke knikt
beteekenisvol met zijn hoofd en schikt zich dan tot luisteren, daar de
vaderlandsche geschiedenisles beginnen gaat.
Ja, Dirk III, die zijn tol stichtte aan de Merwede. Daarvoor gevoelt
de onafhankelijke levendige belangstelling.
Die woeste streek, 'dat Holtland, waar geen andere geluiden gehoord
werden dan de lokroep van reigers en patrijzen, en 't kraken der takken,
wanneer hazen en reeën zich een weg baanden door het dichte hout,
maar waar menschenvoeten zelden of nooit een pad zochten.
Dat Dirk III op 't idee komt, daar aan dien Merwede een slot te bouwen
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en tol te heffen van de schepen, die naar Tiel varen! Dat vindt de
onafhankelijke onbetaalbaar; hij wrijft zijn kleine breede handen en knikt
stralend, vol toestemming. Dat zou hij ook gedaan hebben — natuurlijk
— bij hem thuis moet waarschijnlijk ook uit iedere gelegenheid geld
geslagen worden. Dirk III deed 't in 't groot. Jongens, wat zal dat wat
opgebracht hebben.
Als de Tielsche boodschappers bij den verren keizer gaan klagen over
hun ongeluk, betrekt het ,breede sproetengezichtje en krijgen de oogen
een bezorgde uitdrukking. Want zoo'n keizer is een machtig heer — niet
om mee te spotten, al woont hij ver weg — en Dirk III hád toch eigenlijk
verlof moeten vragen, daar de keizer boven hem stond.
En de keizer zendt een leger den Rijn af. Dat gaat er leelijk uitzien
voor den overmoedigen graaf. De onafhankelijke heeft zelf ook wel eens
hevig in de knel gezeten, als hij zich met te groote jongens bemoeid had;
hij kan er van mee praten, wat 't is, ,om klop te krijgen — hier en daar
en overal.
Ja, nu gaat Dirk III „d'r au", en zijn tol ook; die kostelijke tol, die
zoo prachtig veel centen opbracht. Heelemaal voor niets gebouwd!
Want 't gebeurt natuurlijk alles in 't tegenwoordige; neen dat is geen
900 jaren en meer geleden; ni staat die tol .daar, en op dit °ogenblik zakt
't keizerlijk leger den breeden Rijnstroom af. En ná maakt Dirk III zich
op .om zijn onafhankelijkheid te gaan bevechten.
De 20e .eeuwsche onafhankelijke herademt als hij dat verneemt, hoewel,
wie kan 't tegen een keizer opnemen — en 't winnen.
Maar toch gaat 't naar de overwinning toe, en als 't eindelijk zoover
gekomen is, kan hij zich niet meer inhouden. Met een kikkerachtigen sprong
werkt hij zijn eene been onder zich vandaan, waarop hij vanwege de
spanning een poosje gezeten heeft, en maakt ,dan in een paar seconden
zooveel opgewonden vreugdebewegingen als tijd en ruimte toelaten.
„Háá!" Op dien toon ongeveer moet ook Dirk III getriomfeerd hebben,
toen hij zijn belagers zag aftrekken langs den vrijen Merwede-vloed.
„Jij had wel schildknaap willen zijn van Dirk III, is 't niet?" „Nou,
ikke wel!"
Och kleine, vierkante onafhankelijke, als nu de Grootere dan Hollands
graaf je eens komt vragen voor Zijn 'dienst — later —, wat zul je dan
zeggen? Zulke ionafhankelijken heeft Hij noodig — geheiligd — en zulken
vraagt Hij ,00k.
Zul je dan ook zeggen, enthousiast, „Ja, ik wel"?
M. A. M. B.
Zeist.

BERICHT.
Tot onzen spijt gaat het 3e Nationaal Schoolcongres voor Chr. Onderwijs en Opvoeding dit jaar niet door wegens „de algemeen heerschende
malaise en de onrust op schoolgebied."
Zoo schreef mij iemand, die het weten kon.
Een teleurstellend bericht.
Verleden jaar mislukte de vacantie-cursus voor Chr. Paed., de commissie besteedde heel wat moeite en drukte om alles te regelen en tenslotte —
moesten de docenten afgeschreven worden wegens te weinig deelnemers.
Ook 'n teleurstellende ervaring vooral voor de H.H. .commissieleden.
Zooiets mag niet weer gebeuren!
En daarom doen wij nu een beroep op alle onderwijzers van Chr.
beginselen.
Willen zij in voldoend aantal nog weer een cursus in het najaar, zoo
van 1-3 November? Dan zullen wij zorgen dat hij er komt!
Gelieve dan vóór 1 Juni mij uw namen en adressen op te geven; *) met
100, zegge honderd deelnemers is .de leergang verzekerd, de kosten zullen
dan niet extra hoog zijn. Wie bizondere wenschen heeft, geve die op!
Namens het Bestuur der Vereen. voor Chr. Paed.,
Ds. R. DIJKSTRA, Secr.
De Krim, 9 Mei 1923.
*) 'n naamkaartje is voldoende desnoods.

H. JEZUS' ONDERWIJS.
A. Vorm.
Na een en ander medegedeeld te hebben aangaande den tijd, waarin de
Heiland leefde, vooral wat betreft richtingen, stroomingen en de religieusmoreele gesteldheid van het volk Israël, komt thans aan de orde 's Heeren
onderwijs. Daardoor komen we in nauwer aanraking met Hem en als het
gaat, zooals het mij gegaan is, dan is er één gevoel, dat alle andere
overheerscht: n.!. dat van de verwondering, niet omdat het zoo is, maar
omdat het uk') is! Wij menschen vallen, bij nauwkeurige beschouwing,
gewoonlijk zoo heel erg tegen, omdat we den mooisten kant naar voren
schuiven: wij étaleeren gaarne en veel. Maar Jezus étaleert niet, —
integendeel, Hij heeft Zijn licht getemperd, Hij is verschenen in knechtsgestalte en daarom — het kan niet anders — moeten we bij nadere
beschouwing dat licht door de bedekking heen zien schitteren. — Zouden
we die bedekking wenschen weggenomen te zien? Zouden we het volle
licht willen aanschouwen? Immers neen, want het zou ons dan vergaan,
als Mozes in de woestijn: de Heer zou ons met Zijn hand moeten overdekken, en Hij zou die hand eerst weggenomen hebben, als Hij voorbij
gegaan was! En wat zouden we dan weinig van Hem hebben gezien! Laat
ons God danken, dat Jezus Christus arm geworden is, daar Hij rijk was!
En toch, al kunnen we Hem zien en beschouwen, het hangt van zooveel
factoren af, (*), we zien en hoeveel we zien. Het wil mij voorkomen, dat we
bier een graadmeter hebben voor eigen geestelijken wasdom: hoe dichter we
immers bij den Heiland staan, hoe meer we van Hem zien?! En ,zoo komt
het, dat de een ontzaglijk veel meer van Hem ziet, dan de ander; er zijn
er, idie hebben geschouwd tot in het diepst van Zijn ziel; er zijn er ook,
die slechts even den zoom van Zijn kleed hebben aangeraakt!
Men oordeele over dit alles, wanneer we Zijn onderwijs nagaan. Laten
we dit ook doen, gewapend met de ervaring, die we in den loop der jaren
door onzen dagelijkschen arbeid verkregen.
We merken dan allereerst het volgende op:
1. Zijn onderwijs is geleidelijk. Eerst hetgeen gemakkelijker te verstaan
is, dan het meer moeilijke. Zeide Hij niet: „Ik heb nog vele dingen tot U
„te zeggen, maar die kunt gij nu niet dragen?" En dat was noodig, zooals
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het altijd noodig is. Als men de Evangeliën doorleest, krijgt ge daarvan een
diepen indruk: de Heer had geen gemakkelijke leerlingen, Hij moest zich
regelen naar den tragen gang hunner begrippen. Hoe dikwijls lezen we
niet: „Zij verstonden het niet," of „ze bemerkten het niet"? Om een enkel
voorbeeld te noemen: In de bergrede had Hij geleerd: „Hebt
uw vijanden lief, zegent ze, die U vervloeken". En wat was het resultaat?
Als het gezelschap der discipelen met Jezus door Samaria trekt en men
hen daar niet ontvangen wil, omdat hun aangezicht was als reizende naar
Jeruzalem, dan zijn het zelfs de zonen van Zebedeus, die zeggen: „Heer,
wilt ge, dat we zeggen, ,dat vuur van den hemel dale en dezen verslinde,
gelijk ook Elia gedaan heeft?" — Kunnen we niet begrijpen de diepe droefheid, die trilt door Zijn stem als Hij zegt: „Gij weet niet, van hoedanigen
geest gij zijt, want de Zoon des menschen is niet gekomen, om der menschen zielen te verderven, maar om te behouden." Zelfs Johannes dus, de
fijnbesnaarde, diepvoelende idiscipel, dien Jezus liefhad, zelfs hij heeft zijn
Meester niet begrepen, zelfs voor hem was het onderwijs der bergrede
aanvankelijk te hoog!
2e. Zijn onderwijs en opvoeding is persoonlijk.
Ik ,denk hierbij aan wat we lezen in Lukas 9 : 57-60. „En het geschiedde
„op den weg, als zij reisden, dat ,een tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen,
„waar gij ook henengaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen
,en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des menschen heeft niet,
„waar Hij het hoofd nederlegge. En Hij zeide tot een ander: „Volg mij."
„Doch hij zeide: Heere laat mij toe, dat ik henenga en eerst mijn vader
„begrave. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de dooden hun ,dooden begra„ven, doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. — En ,00k een
„ander zeide: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe, dat ik
„afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem:
„Niemand, die zijn hand aan de ploeg slaat ,en ziet naar hetgeen achter is,
„is bekwaam tot het koninkrijk Gods.”
We hebben hier drie personen, die alle (want volgens Mattheus stelt de
tweede ook een vraag) die alle dus dezelfde vraag aan den Heiland doen
en ieder een eigen antwoord krijgen, een antwoord, in overeenstemming
met elks behoefte en elks toestand. De eerste is een Schriftgeleerde, let
wel, een Schriftgeleerde, die door Jezus' persoonlijkheid tot enthousiasme
gebracht, de aangehaalde woorden uit. 't Is een spontane uiting, die op haar
waarde moet geschat worden en dat des te meer, omdat een Wetgeleerde
haar uitspreekt. Maar ,die wetgeleerde wist één ding niet: Hij dacht, dat
Jezus te volgen, gelijk stond met het discipel zijn van eiken beroemden
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rabbijn, een discipelschap, dat aanzien meebracht. En die glorie heeft
wellicht het enthousiasme verhoogd! Maar hij wist één ding niet, en dat
ééne moest hij weten, n.l. dat voor den Christus op deze aarde geen dak
gevonden wordt, dat hij, die Jezus volgt, de uiterste armoede en de grootste eenzaamheid op zijn levenspad vinden zal. Geen eer, geen roem, geen
glorie, maar.... armoede, eenzaamheid, miskenning! Die achter Mij wil
komen, die verloochene zich zelven en neme zijn kruis dagelijks op en
volge Mij!
De tweede is geen Schriftgeleerde, maar waarschijnlijk één van de 7()
discipelen, die de Heer twee aan twee uitzond. Ook bij hem liet enthousiasme, maar ,de Heiland ziet bij hem een andere belemmering. 't Is geen
eer of aanzien of glorie, waarop deze man 't oog heeft, de eenzaamheid
kan en wil hij dragen, het ,dakloos zijn, heeft voor hem niets afschrikwekkends, maar.... zijn vader, zijn oude vader, moet die dan eenzaam zijn?
Kan de profeet uit Nazareth niet iets voelen voor die banden, die hem aan
zijn vader binden? Hij weet toch, dat de grootste rabbijnen als hun meening
hebben uitgesproken, dat geen andere plicht heiliger is dan de zorg voor
den afgeleefden of stervenden vader? Dat daar alles voor wijken moet,
zelfs het gebed, ja de Wetsstudie? En toch.... de Heiland roept hem, Hij
de Zoon des Menschen en de Zoon des Vaders. Hij wil dezen discipel één
ding leeren, dat deze niet weet, n.l. dat er hooger plichten zijn, dan die, welke
de Joodsche wetten of zelfs de natuurlijke liefde en hoogachting opleggen,
dat er een hoogere roeping is, dan de roeping der menschen; dat de plichten tegenover de levenden en het leven den voorrang hebben boven die
tegenover de dooden of den dood! En daarom: „laat de dooden hunne dooden begraven, doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods."
En eindelijk de derde: Hij wil Jezus volgen, maar vraagt verlof eerst
afscheid te gaan nemen van degenen, die in zijn huis zijn. Dat zou toch niet
afgewezen worden. Had niet Eliza toen hem door Elia den profetenmantel
omgeworpen was, verzocht, eerst zijn vader en moeder te kussen en hem
dan te volgen? En had Elia, de groote profeet toen niet gezegd: Ga, keer
weder? Had niet Mattheus vóór hij voor goed zijn huis verliet, om achter
Jezus aan te gaan, niet eerst een maaltijd aangericht voor Jezus en Zijn
discipelen? Zeker, maar de Heer zag, dat er een groot verschil was! Dat
zijn afscheid niet te vergelijken was bij dat van Eliza en Mattheus, maar
veeleer bij dat van Jephtha's dochter, die 2 maanden vroeg, om te gaan in
de bergen, en daar haar rnaagdom te beweenen. Het volgen van Jezus
was veeleer voor dezen man een plicht en het verlaten van hen, die hij
had in zijn aardsche woning een beproeving. Dat is niet alleen een teeken
van een verdeeld hart, maar van een niet geschikt zijn voor het koninkrijk
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Gods. Want, hoe kan hij, een rechte voor trekken, waarin straks het zaad
geworpen zal worden, die, terwijl hij de hand aan de ploeg slaat, rond en
achter zich kijkt? Geen afscheidnemen dus. Het is de liefde, die deze
weigering uit, immers de man mocht eens wegblijven, mocht eens de
kracht missen, zich aan familie of gezin te onttrekken? En wie vader of
moeder, zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig!
Zien we uit al die voorbeelden niet duidelijk het persoonlijke, het inrichten van het onderwijs naar individueele behoeften? En is dat niet steeds
het kenmerk geweest van den hoogstaanden eerste klasse-opvoeder?
3e. De Heer houdt in Zijn onderwijs steeds de hoofdzaak in het oog.
Mag ik weer ieen drietal voorbeelden geven?
Daar komt iemand tot Hem met de vraag: „Zijn er ook weinigen,
die zalig worden?" Dat was voor dien man, hoogstwaarschijnlijk een Farizeeër, een belangrijke kwestie. Volgens de leer van die broederschap zouden er ,dat heel weinigen zijn, maar, als hij dezen profeet hoort, die zooeven
gesproken heeft van het Koninkrijk der hemelen, dat gelijk is aan een mosterdzaad en een zuurdeeg, dan moet hij wel tot de conclusie komen, dat
der Farizeeën leer met de Zijne in strijd is. Vandaar hoogstwaarschijnlijk
die vraag. En wat zegt de Heer? Eigenlijk dit: Bekommer u daar niet over.
Strijd gij om in te gaan! Daarop komt het aan en laat het andere, de door
u opgeworpen kwestie, maar over! (Lukas 13 : 24 v.v.)
Een ander maal zijn het de discipelen, die tot Hem komen met de vraag:
„Heer, zult gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk weder oprichten?
En Hij zeide tot hen: „Het komt U niet toe te weten, de tijden of gelegen„heden, die ,cle Vader in Zijn eigene macht gesteld heeft, maar gij zult mijne
„getuigen zijn zoo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot het
„uiterste der aarde.” (Hand. 1 : 6-8).
Al weer een kwestie, die op zich zelf, evenals de voorgaande zeer belangrijk was, maar niet tot hun competentie behoorde, die hun aandacht
afleidde: een zijpad van een zijpad, een zeer geschikt onderwerp voor een
theologische discussie, maar die afvoerde van de hoofdzaak. Voor de
discipelen toch was het in verband met het Koninkrijk het voornaamste
getuigen te zijn en het andere rustig over te laten!
Het derde geval, waarop ik doelde, brengt ons aan de zee van Tiberias
(Johannes 21). De opgestane Heiland heeft het bekende gesprek met
Petrus gevoerd en nu volgt: „En Petrus zich omkeerende zag den discipel,
„welken Jezus liefhad, die ook aan het avondmaal op Zijn borst gevallen
„was. Als Petrus dezen zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal
,deze? En Jezus zeide: Indien ik wil, dat hij blijve totdat ik kom, wat gaat
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„het u aan? Volg gij mij!" We verwonderen ons hier een weinig over die
vraag van Petrus, van hem die zoo pas tot driemaal toe op de hoofdzaak
gewezen is! En die nu weer zich wil inlaten met bijzaken, met dingen, die
hem niet aangaan en daarom voor de vierde maal moet gewezen worden,
op wat het voornaamste, op wat het eenige is! Eén ding is noodig!
4e. Zijn onderricht was tevens opvoeding. Hij gal vorming.
Hier hebben we wederom een zeer hoogstaand kenmerk. Aan leerlingen
een zekere hoeveelheid kennis mede te deelen is veel, maar het is oneindig meer, hen tot zelfstandige menschen te vormen. En dat is des te
moeilijker, naarmate de leerlingen verder afliggen van het doel, dat wij
beoogen. En zoo was het toch met Jezus' discipelen. Hij heeft van eenvoudige, ongeletterde Joodsche visschers de steunpilaren Zijner Kerk gemaakt. Is het niet meer dan de moeite waard, te trachten een blik te slaan
in dezen arbeid? Laat ons dit nader bezien. Wat was allereerst ,noodig
daartoe? Allereerst tucht! De echte ware tucht, die ten doel heeft optrekken, -omhoogtrekken, op ‘een steeds hooger geestelijk en zedelijk niveau
brengen. En die dan allereerst van den opvoeder vraagt: nederbuigen,
heel diep nederbuigen; zich plaatsen naast den kweekeling, hem de hand
vertrouwelijk op den schouder leggen en met de andere hand omhoog
wijzen, naar de blauwe verten van den oneindigen hemel, naar de plaats
waar het Licht woont. En ,daartoe behoort ontzaglijk veel liefde en geduld
en tact! Wie deze drie heeft, is teen hoogstaand opvoeder! En zoo was het
bij Jezus, Hij had ze in hooge mate. Een paar voorbeelden: Allereerst de
twist onder de discipelen in de Paaschzaal, wie toch van hen de meeste
zou zijn, een twist, die al vaker voorgekomen was. Toont nu de Heiland.
geen geduld? Wat doet Hij? Bestraffen? Neen, gij weet het; Zich ontkleeden, het waschbekken nemen en geduldig de voeten der discipelen wasschen. Dan rustig gaan zitten, om met al de majesteit van den waren
Groote in het Koninkrijk Gods de vraag te stellen: „Verstaat gij, wat ik
ulieden gedaan heb?" Is dat niet zich nederbuigen tot het niveau der leerlingen en dan vriendelijk opwaarts wijzen? Zeide Hij hun niet: Gij weet
dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volkeren, heerschappij
voeren over hen. Doch alzó6 zal het onder u niet zijn, maar zoo wie onder
u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn, en zoo wie van u de
eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn! Dat is de wet van
het Koninkrijk Gods; door zelfverzaking, door zelfvernedering, 'door zelfuitschakeling groot worden, de eerste zijn! (Markus 10 : 42 v.v.)
Mijn tweede voorbeeld handelt over Judas. Johannes vertelt ons van
hem, dat hij een dief was en de beurs had en droeg „hetgeen gegeven
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werd". En als Johannes dat geweten heeft, is het zeker den Heiland niet
onbekend geweest. Het is ondenkbaar, dat het Zijn aandacht zou ontgaan
zijn. En wat doet de Heere nu? Ontneemt Hij hem de beurs? Zegt Hij:
„Vriend Judas, het is beter, dat een ander uw werk overneemt?" Neen,
Hij laat hem zijn functie behouden — blijft hem vertrouwen schenken, en
overlegt telkens met hem, wat er gekocht moet worden en of er aalmoezen
moeten worden gegeven. Dit blijkt toch duidelijk uit het verhaal van den
Paaschmaaltijd, waar de Heer tot Judas zegt: „Wat gij te doen hebt, doe
het haastelijk." Want er wordt dan bijgevoegd: „En dit verstond niemand
„dergenen, die mede aanzaten, waartoe Jezus hem dat zeide, want som„migen meenden, dewijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koop
„hetgeen wij van noode hebben tot het feest, of, dat hij den armen wat
„geven zou.” (Joh. 13).
Hieruit blijkt, dunkt mij, duidelijk, dat de discipelen een afzonderlijke
afspraak tusschen den Heer en Judas bedoelen, die geloopen zou hebben
over de besteding van de gelden. En uit den geheelen toon, waarin deze
pericoop staat, blijkt wel, dat zoo iets veel meer voorkwam. Wordt het ons
nu niet duidelijk, hoe de Heer handelt? Hij plaatst zich naast Judas, overlegt met hem de geldzaken, dat is als het ware het vertrouwelijk leggen
van de hand op den schouder! Maar hij laat het daarbij niet. Bij idat vertrouwen, dat groote tact laat zien, voegt Hij telkens en telkens Zijn woord.
Nu eens is het: „Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het
Koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter, dat een kemel ga, door het oog
van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk der Hemelen. „En
later klinkt de gelijkenis van den rijken dwaas, die zeide: „Ziel, gij hebt
„vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink,
„wees vroolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in dezen nacht zal
„men uw ziel van u afeischen, en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het
„zijn?" En dan nog dit: „Vergadert U geen schatten op ide ,aarde, waar ze
„de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen,
„maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot, noch roest
„verderft, en waar de dieven doorgraven, noch stelen?" Is dat alles niet
het omhoog wijzen naar Gods blinkenden, glanzenden hemel? Naar het
hooge en heerlijke, naar de plaats, waar God woont?
5e. Behalve tucht behoort hiertoe ook het voorbeeld. Het voordoen toch
moet tot nadoen prikkelen. Wij moeten alzoo wandelen, als Hij gewandeld
heeft. Zeker, wij allen moeten een voorbeeld zijn voor onze leerlingen, maar
in welken bijzonderen en geheel eenigen zin was de Heiland een voorbeeld,
ja het voorbeeld! Dit aan te toonen is onnoodig en door cl.e beknoptheid,
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die ons geboden is, ondoenlijk. Ik zou werkelijk niet weten, waar te
beginnen als ik zou moeten spreken van Zijn gebedsleven, Zijn vertrouwen
op God, Zijn leven uit de Schrift, Zijn gehoorzaamheid, Zijn liefde, Zijn
zelfverloochening, Zijn deemoed en geduld, Zijn reinheid, Zijn liefde tot de
natuur, Zijn werken, zoolang het dag was, Zijn terughuiveren voor het
demonstratieve, Zijn waardeering, ook voor het laagste en geringste!
Toch zij het mij vergund één punt naar voren te brengen, n.l. de echtheid,
de waarachtigheid van Zijn geheele optreden van Zijn gansche persoonlijkheid. Zijn grootheid komt vooral uit in de volkomen overeenstemming,
waarin Zijn optreden is met Zijne geheele verschijning. Laat mij u, om dit
nader toe te lichten, in herinnering brengen, de ontmoeting met Nicodemus,
ons medegedeeld in Johannes 3. Hij kwam 's nachts tot Jezus en zeide tot
Hem: „Rabbi, wij weten, dat gij zijt een leeraar van God gekomen, want
„niemand kan deze teekenen doen, die gij doet, zoo God niet met hem is."
En let nu op de houding van den Heiland. Was Hij zeer ingenomen of
gestreeld .door dit bezoek? En toonde Hij dit door een zekere opgewondenheid? Geenszins, er is geen spóór van te ontdekken! En toch, zou er geen
aanleiding voor geweest zijn? Zou het niet van beteekenis voor den Heiland
zijn geweest indien Hij dit lid van het groote Sanhedrin tot Zijn discipel
had kunnen maken? En laten we eerlijk zijn: Hoevelen zouden, om
dat doel te bereiken, niet een weinig toeschietelijkheid hebben betoond, of
gezocht hebben naar een modus vivendi, naar een compromis? Hoevelen
zouden door groote beleefdheid en overdreven vriendelijkheid vooral
gezorgd hebben, dat de aanzienlijke, invloedrijke persoon een aangenamen
en goeden indruk van hen kreeg? En zou dat niet velen tot een zekere
accornodatie hebben verleid?
Bij den Heiland geen spoor van te ontdekken! Maar sloeg Hij dan naar
den anderen kant over? Liet Hij hem misschien Zijn meerderheid voelen?
Nu, een aanknoopingspunt was toch gemakkelijk genoeg te vinden
geweest! Had de bezoeker niet gezegd, dat de grond, waarop 'hij zijn
oordeel over Jezus goddelijke zending, velde, de teekenen waren, die de
Heer deed? Verheft de Heiland zich nu op die teekenen? Immers neen!
Hij spreekt er heelemaal niet over! Neen — Zijn geheele optreden is kalm,
ernstig en waardig. Zijn houding wordt niet beïnvloed door bijkomende
factoren, noch door den stand van Zijn bezoeker, noch door de omstandigheden, waaronder deze komt, noch door het feit, dat Hij hier alleen is,
geheel alleen met een lid van een broederschap, die Hem vijandig gezind
is, maar enkel en alleen door Zijn liefde, door het doel van Zijn zending,
door de beteekenis, de groote beteekenis van het behoud ook van deze
menschenziel. Vandaar, dat de Heiland met totale negeering van alles, wat
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Nicodemus zegt, recht op de hoofdzaak aanstuurt en hem de onontkoombare noodzakelijkheid voorhoudt van wedergeboorte, als zijnde voorwaarde voor ingang in het Koninkrijk der Hemelen.
6e. Maar om van Zijn leerlingen leeraars te maken, predikers van het
Evangelie, zelfstandig optredende predikers, daarvoor was ook noodig
oefening. En dan wel aanvankelijk oefening onder leiding! Evenals onze
eerste weifelende schreden op het pad van het onderwijsgeven werden
omringd en geleid door oudere en meer ,ervaren leermeesters, zoo heeft
ook de Heer Zijn discipelen nog tijdens Zijn omwandeling zelfstandig laten
optreden. Ik herinner u twee hoofdstukken n.l. Mattheus 10 en Lukas 10.
In het eerstgenoemde staat ons vermeld, dat de Heer Zijn 12 discipelen,
in het tweede, dat hij de 70 uitzendt. Nu moet ge beide hoofdstukken eens
nauwkeurig lezen en dan zult ge zien, hoe methodisch, hoe tactvol de
Heiland te werk ging. Allereerst de zending der 70! Dat zijn zij, die niet
dagelijks met Hem omgingen, die dus niet zoo diep ingeleid waren als de
twaalven en daardoor over minder kennis, minder ervaring, minder capaciteit beschikten. Wat is nu hun opdracht? Ze moesten voor Zijn aangezicht heengaan, in iedere stad en plaats, waar Hij komen zou. Begrijpt ge
het? Ze moesten pionierswerk verrichten of m.a.w. ze moesten den arbeid
van den Dooper voortzetten: n.l. de prediking, die kort saamgevat luidde:
„Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen." Ze moesten de naderende
komst van hun Meester aankondigen. En dan, áls zij dit hadden gedaan,
tot Hem terugkeeren en verslag uitbrengen. Ze moesten hun werk met
spoed verrichten en niemand groeten op den weg, omdat de tijd drong en
omdat de oogst groot was en de arbeiders weinige waren. Hun taak is dus
niet zwaar. Hun prediking bevat slechts één element en de duur der zending is kort. Juist een geschikte arbeid voor beginnelingen, juist in overeenstemming met hunne geringe capaciteiten. En leg daar nu eens naast
de uitzending der twaalven. Dan bemerkt ge terstond de grootere zwaarte
van de taak. Hun wordt veel meer zelfstandigheid gelaten. Ook worden
zij gewapend met grootere geestelijke, bovennatuurlijke krachten en wat
vooral de aandacht trekt, hun opdracht is niet tijdelijk, maar een blijvende,
een, die duurt tot het einde huns levens, die zal voortgaan, als hun Meester,
die nu nog met hen is, zal zijn heengegaan. De 70 worden als discipelen
behandeld, de twaalven als apostelen. Maar toch beiden praktisch werk in
de leerschool, onder leiding van den Meester!
7e. Zijn onderwijs is heuristisch. Het zelfzoekende of beter nog gezegd
het zelfvindende is steeds geacht als een voornaam kenmerk van het onderwijs van een hoogstaand onderwijzer. En gaan we nu Jezus' onderwijs

41
nauwkeurig na, idan zien we, dat dit in hooge mate genoemd kenmerk bezit.
We denken aan: a de paradoxen, b de vragen, c de gelijkenissen.
Van de eerstgenoemde bestaan een 16-tal. Ik noem er enkele: „Wie heeft,
„dien zal gegeven worden en hij zal overvloediglijk hebben, doch wie niet
„heeft van dien zal genomen warden ook wat hij heeft. (Matth. 13 : 12).
„Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. (Matth.
„19 : 30). Eén ding is noodig. (Luk. 10 : 42). Wie zijn leven liefheeft, die
„zal het verliezen, maar wie zijn leven haat in deze wereld,-die zal hetzelve
„bewaren tot het eeuwige leven."
Al deze paradoxen hebben een gemeenschappelijke karaktertrek, n.l. de
onzinnigheid der letterlijke beteekenis. Vat eens letterlijk op: Wie heeft,
dien zal gegeven worden en vooral het laatste: „en wie niet heeft van die
zal genomen worden." Onzin is het!
En met die uitspraak wendt zich de oppervlakkige hoorder of lezer af.
Maar hij, die gewoon is, dieper na te denken, ,doet zichzelf de vraag: Is
niet de ware beteekenis een andere dan de woordelijke? En verder nadenkend komt hij tot de slotsom, dat dit inderdaad zoo wezen moet, dat
achter die onzinnige woorden een groote waarheid schuilen moet. En....
hij rust niet, vóór hij de beteekenis weet! En wat bizonder in deze paradoxen uitkomt, is haar groote en hooge idealiteit, duidelijk aantoonend,
dat de Rabbijnenmoraal in den grond der zaak even onzinnig is als de
woorden der paradoxen. We zien dus, dat ze uit een ander gezichtspunt
moeten beschouwd worden dan de letterlijke zin zou doen vermoeden.
Welk dat gezichtspunt is, moet blijken uit den samenhang. Verder
sluit dit tweeledige karakter een raadselachtigheid in, die tot nadenken prikkelt en met dat doel heeft de Heer ze zeer zeker uitgesproken.
Doch ook nog met een ander doel, waarover straks bij de gelijkenissen!
Nu de vragen. Ik noem deze voorbeelden: Jezus heeft den tempel gereinigd. Den volgenden dag komt een ,deputatie namens de Joodsche autoriteiten hem vragen: „Door wat macht doet gij deze dingen?" En wat zegt
de Heer? Geeft hij een rechtstreeksch antwoord? Neen: Hij zegt: Ik zal u
ook een woord vragen: Zegt mij: „De doop van Johannes was die uit de
menschen of uit God?" Wonderlijk inderdaad! Ja schijnbaar paradoxaal.
Want oppervlakkig beschouwd is er totaal geen logisch verband tusschen
beide vragen. Inderdaad is dat wel het geval en het onderlinge gesprek van
de leden der deputatie toont duidelijk, dat zij dat verband begrijpen. Anders
zouden zij immers gezegd hebben: Wat doet er dat nu toe? Wij hadden
gaarne antwoord op onze vraag?! Neen — ze vatten het heel goed! Als de
dool van Johannes uit God was, was zijn woord ook uit God, dan was ook
volkomen juist, dat Jezus de Zoon Gods was en dan had Hij immers liet
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recht het huis Zijns Vaders te reinigen. — Ziet ge hier niet duidelijk het
heuristische element? Geen rechtstreeksch antwoord, maar een vraag, die
hun het antwoord door nadenken doet vinden.
Ook nog dit voorbeeld: De Heer is te Kapernaum, daar bevinden zich
de collecteurs voor de didrachmen. Dezen gaan tot Petrus en vragen: „Uw
Meester, betaalt hij de didrachmen niet?" En Petrus zeide: ,Ja." En toen
hij in huis gekomen was voorkwam hem Jezus zeggende: „Wat .dunkt u,
Simon, de koningen der aarde van wie nemen zij schatting of tollen, van
hunne zonen of van de vreemden?" En Petrus zeide: „Van de vreemden."
Jezus zeide tot hem: „Zoo zijn dan de zonen vrij. Maar, opdat wij hun geen
„aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit en den eersten
„visch die opkomt neem en zijn mond geopend hebbende zult gij een stater
„vinden, geef hem aan hen voor mij en u!" Ieder kent deze geschiedenis
en ge weet, dat op grond van Ex. 30 : 11-16 elke mannelijke Israëliet
hoven de 20 jaar jaarlijks als schatting voor den tempel moest opbrengen
de som van 1/2 sikkel des Heiligdoms, wat gelijk staat met 2 Attische
drachmen, dus met 1 didrachme zijnde een halve stater of ongeveer 80 cent.
Nu was de uiterlijke termijn van betaling voor den Palestijnschen Jood het
Paaschfeest, maar voor verder afwonenden was dat verlengd tot den 25
Adar of ongeveer 25 Maart, dus de laatste week vóór de maand Abib,
waarin het Paaschfeest viel. Hoogstwaarschijnlijk had de Heer Zijn hoofdelijken omslag nog niet betaald en was het ongeveer de fatale datum.
Misschien lag in de vraag aan Petrus de heimelijke hoop, dat er iets zou
gevonden worden, dat men tegen Jezus zou kunnen uitspelen. In allen
gevalle de vraag wordt ons nu duidelijk. „Uw Meester, betaalt hij de
didrachmen niet?"
Nu is het natuurlijk niet deze vraag, waarop ik het oog heb, maar die,
welke de Heer aan Petrus doet. Had Hij nu niet eenvoudig tegen Petrus
kunnen zeggen: wij zijn het eigenlijk niet verschuldigd, maar laten we het
maar betalen?" Dat doet Hij niet. Hij kiest weer den heuristischen vorm
en laat Petrus zeggen, wat Hij anders gezegd zou hebben. De bedoeling is
natuurlijk duidelijk.
En eindelijk de • gelijkenissen. In het Hebreeuwsch worden ze aangeduid met den naam Maschal. Wat wordt daaronder verstaan? In
het Hebreeuwsch woordenboek van Gesenius lezen we de volgende beteekenissen:

1. Voorspelling of spreuk. Zoo komt het voor in Num. 23 : 7. Toen hief
Bileam zijn Maschal op en zeide....
2. Een leergedicht zooals in Job 27 : 1 en 29 : 1. „En Job ging voort
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zijn Maschal op te heffen. In Psalm 78 : 2. Ik zal mijn mond opendoen met
Meschalim (St. : Spreuken) ik zal verborgenheden uitstorten.
3. Gelijkenis zooals in Ezechiël 17 : 2. Menschenkind, gebruik een
Maschal tot het huis Israëls. Evenzoo in Ez. 24 : 3.
4. Spreuk, waarbij vooral het pikante, het kernachtige der uitdrukking
op den voorgrond treedt en waarmee naar Oostersche wijze zich meestentijds een treffende vergelijking verbindt. In die beteekenis vindt men het
in het boek der Spreuken van Salomo.
5. Spreekwoord zooals in 1 Sam. 10 : 12. Daarom is het tot een
Maschal geworden: Is Saul ook onder de profeten! Voorts Ezechiel 18 : 2
en 3. Wat is ulieden, dat gij deze Maschal gebruikt van het land Israël
zeggende: „De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der
kinderen zijn stomp geworden. Zoo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere
zoo het ulieden meer gebeuren zal, dit spreekwoord (deze Maschal) in
Israël te gebruiken."
Ook Ezechiel 12 : 22 en 23. Menschenkind, wat is dit voor een Maschal,
dat gijlieden hebt in het land Israëls zeggende: „De dagen zullen verlengd
worden en al het gezicht zal vergaan. Daarom zeg tot hen: Zóó zegt de
Heere: Ik zal dit spreekwoord (Maschal) doen ophouden, dat zij het
niet meer ten spreekwoord gebruiken zullen in Israël."
6. Spotlied zooals Jesaja 14 : 4. „Dan zult gij ,deze Maschal opnemen
tegen den koning van Babel en zeggen: „Hoe houdt de drijver op en hoe
houdt de goudene op?"
.
Voorts Micha 2 : 4. Te dien dage zal men een Maschal over u lieden
opheffen en men zal een klaaglijke klacht klagen en zeggen: Wij zijn ten
eenenmale verwoest. Habakuk 2 : 6. Zouden dan niet alle dezen van hem
een Maschal opheffen en een uitlegging der raadselen van hem? En men
zal zeggen: Wee dien, die vermeerdert, hetgeen het zijne niet is en dien,
die op zich laadt dik slijk." Heel duidelijk komt het in die spottende beteekenis voor in Deut. 28 : 37. „En gij zult tot een spotrede onder alle volkeren worden." Datzelfde vinden we ook in 1 Kon. 9 : 7. „Zoo zal ik Israël
uitroeien van het land, dat ik hun gegeven heb en dat huis, hetwelk ik Mijn
naam geheiligd heb, zal ik van Mijn aangezicht wegwerpen en Israël zal
tot een spotrede zijn onder alle volken."
Uit het bovenstaande zien we, dat vooral door twee kenteekenen deze
oeroude redevorm bizonder sterk wordt betoond, n.l. het kenteeken van
het „verbergen" en dat der menigvuldige toepassing in een groot aantal
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vormen en soorten. En wat dus ons onderwijs aangaat behooren zoowel de
paradoxen als de gelijkenissen tot de Hebreeuwsche Meschalim.
Van de twee bovengenoemde kenteekenen moeten we thans vooral het
eerste nader bezien. En dat om verschillende redenen: le. omdat eruit
blijkt de zeer bepaalde bedoeling, die de Heer met dezen leervorm gehad
heeft. 2e. omdat de moderne kritiek juist daar haar aanknoopingspunt
heeft gezocht, om veel af te breken, wat voor ons vaststond en nog muurvast staat!
Allereerst dus de bedoeling des Heeren met de gelijkenissen.
Markus 4 geeft ons daarop een ondubbelzinnig antwoord. We vinden daar
in vers 33 en 34 „En door vele zulke gelijkenissen sprak Hij tot hen het woord
„naardat zij het hooren konden en zonder gelijkenissen sprak Hij tot hen
„niet; maar Hij verklaarde alles zijnen discipelen in het bijzonder." En
Mattheus voegt hier nog bij „opdat vervuld zou worden, wat gesproken is
„door den profeet zeggende: Ik zal mijn mond opendoen door gelijkenis„sen, Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondleg„ging der wereld.”
Nog duidelijker wordt het ons als we Markus 4 : 11 en 12 opslaan, waar
de Heer zegt „Het is u gegeven te verstaan de verborgenheden van het
„Koninkrijk Gods, maar dengenen, die buiten zijn, 'geschieden al deze idin„gen door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet bemerken, 'en hoo„rende hooren en niet verstaan.”
We zien hieruit duidelijk 'dat Jezus' doel een dubbel is, n.l.:
a. de in elke parabel aanwezige verborgenheid van het „Koninkrijk”
voor de 'onontvankelijken en vleeschelijk gezinden te verbergen, opdat zij
verstokt worden;
b. gelijktijdig, deels door uitlegging, deels door aanduiding van het
juiste gezichtspunt deze verborgenheid voor zijn jongeren te onthullen en
duidelijk te maken.
Niemand zal ontkennen, dat we hier een zeer moeilijk probleem
onder handen hebben; dat zich onwillekeurig de vraag naar voren dringt:
Waarom heeft de Heer dit doel gehad met zijn parabelen. En dan geloof
ik, dat we de zaak moeten bekijken uit meer dan één gezichtspunt, daarbij
op 'den voorgrond stellende, dat volledigheid ons doel niet kan en gelukkig
ook niet behoeft te wezen. Ik zou de zaak willen bezien: a. ten opzichte
van de schare; b. ten opzichte van de jongeren; c. ten opzichte van de
vijanden des Heeren.
Allereerst dus ten opzichte van de schare.
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Hoe waren zij ten opzichte van den Heiland gestemd? We lezen telkens,
dat zij Hem Koning willen maken. Het zijn vooral Zijn- wonderen geweest,
gevoegd bij het feit, dat Hij wo heel anders sprak dan de Schriftgeleerden,
zoodat men zeide, dat Hij sprak als machthebbende, die op de groote massa
hebben gewerkt! Daarom was het voor den Heer noodig, zich
tijdelijk van het volk te verwijderen. Het volk was op hartstochtelijke
wijze ertoe bereid, Hem, als volksheld te ontvangen en op het schild te
heffen. De latere opstand van Bar-Cochba, laat het ons duidelijk genoeg
zien, met welken grooten offermoed en met welk een heldenkracht het volk
Hem onder deze omstandigheden zou gevolgd hebben. Maar .... dat zou
noodlottig zijn geweest, een naar beneden halen van Zijn werk. Daarom
zag Hij geen anderen uitweg dan het tijdelijk in den ,Maschalvorm kleeden
zijner woorden. Daardoor bereikte Hij, dat Hij voor de schare ongeniethaar werd, zonder Zijne Messiaansche aanspraken ook maar in het geringste te verloochenen of te verkleinen. Integendeel kon Hij die in hun hemelhooge idealiteit ongerept bewaren.
Heel duidelijk zien wij een en ander bij de lezing van Johannes 6. Als
dáar eerst gesproken is van de wonderbare spijziging, gevolgd door het
wandelen op de zee, welk laatste wel niet door de menigte gezien, maar
toch wel werd vermoed, dan d'oet de Heer alles, om zich de schare als het
ware van het lijf te houden en begint hij in allegorisch-paradoxalen vorm
te spreken, wat zijn hoogtepunt bereikt in de uitdrukking genoemd in het
58ste vers: „tenzij dat gij het vleesch van den Zoon des menschen eet en
Zijn bloed drinkt, zoo hebt gij geen leven in U zelven."
En dit middel werkte, niet alleen bij de schare, maar ook bij velen uit den
wijderen kring Zijner discipelen. Lezen we niet in het 60e en 66e vers van
genoemd hoofdstuk: Van toen aan gingen velen zijner discipelen terug en
wandelden niet meer met Hem, zeggende: Deze rede is hard, wie kan ze
hooren?!
En waarin lag nu dat karde en waarin ligt het voor velen nog? Het is
hetgeen in deze woorden vervat is: opdat zij ziende niet zien enz. met
andere woorden, dat het het doel Gods zou zijn de harten der onverschilligen, onontvankelijken en vleeschelijk gezinden te verstokken. Ik wensch
hierbij niet op het terrein der dogmatiek over te stappen, maar blijf op
het gebied, waarop ik mij beweeg. En wat lezen we dan in de Talentparabel? „Neemt het talent van hem weg, en geeft het dengene die de tien
talenten heeft; want: een iegelijk 'die heeft, dien zal gegeven worden en hij
zal iovervloediglijk hebben, maar van degene, ,die niet heeft, van dien zal
genomen worden, ook wat hij heeft. Met andere woorden: als
iemand door kwaadwilligheid een genadegave veracht, ien in igroote
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ontrouw zelfs het orgaan, of het talent, door God hem gegeven, verderft,
dien is het ten opzichte van hem louter gerechtigheid, als hem alles ontnomen wordt.
En nu van de zijde der discipelen. Het is duidelijk, dat die ook vaak de
gelijkenissen niet begrepen en nu volgt uit het doel, dat de Heer met Zijn
\,erhullenden leervorm had, dat Hij aan hen de gelijkenissen verklaren
moest. En nu moet ge eens opletten, hoe dat geschiedde! De Heer ging met
Zijn Jongeren, in huis, of op een eenzaam rustig plekje. En dan kwam de
intimiteit, de heerlijke intimiteit! En intimiteit, dat is de zoele zuidenwind,
die door den hof waait en waardoor de specerijen uitvlieten. Intimiteit, dat
is de atmosfeer, waarin heerlijke bloemen ontluiken, die verschrompelen
zouden, als de noordenwind zijn killen adem over de velden joeg en die
niet anders dan in de eenzaamheid bloeien kunnen, maar in de menigte
zouden worden vertreden. Want in die intimiteit komen de vragen, de diep
verborgen vragen, als bloemen met gebogen knopjes, welker kroon zich
alleen opent voor de volle zon, maar die dan ook in zich bergen lieflijke
geuren, die het geheele huis vervullen. Intimiteit, dat is de atmosfeer,
waarin de kinderziel, de ziel van den discipel, ademt en die zoo onmisbaar
is voor het contact tusschen leermeester en leerling. En dat contact,
dat persoonlijk contact doet de vragen vermenigvuldigen, vragen,
die aan niemand anders zouden zijn gedaan, of in anderen kring nooit over
de lippen gekomen zouden zijn, maar ,die nu naar buiten komen. En met
gespannen aandacht, die geen lettergreep mist, luistert de kleine kring,
naar de heerlijke levenswoorden van den grooten Meester! Hoe vindt ge
zulk een wijze van doen? Is het niet schitterend? Straalt hier Jezus' wijsheid en tact niet heerlijk naar buiten?
Eindelijk nog de zaak bezien van de zijde van 's Heeren vijanden. Dat
Hij die had, is bekend en hoe de Heer tegenover hen handelde, eveneens.
Maar welke betrekking bestaat er nu tusschen 's Heeren „bedekkende"
leerwijze en Zijn vijanden? Mij dunkt, we kunnen dit kortelijk aldus samenvatten: Indien de Heer reeds bij den aanvang van Zijn optreden Zijn volle
Messiasschap aan de menigte had geopenbaard, dan zou dat voor Zijn
werk, Zijn zending noodlottig geweest zijn. Laat ik trachten dit duidelijk
te maken. We lezen in Matth. 4 : 12 „Als Jezus nu gehoord had, dat
,Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea". Oppervlakkig gelezen is dit onbegrijpelijk, want wie nam Johannes den Dooper
gevangen? Dat was toch Herodes! En waar heerschte Herodes? Dat was
immers in Galilea! Mij dunkt, als de Heer zich hoeden wilde voor een lot
als dat van den Dooper, dan was een terugtrekken b.v. naar het Overjordaansche verstandiger geweest! Maar hoe stond de zaak? Was het wer-
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kelijk Herodes die gevangen nam? Geenszins, het waren de leiders van het
volk in Judea. Het waren de Farizeeën en Schriftgeleerden, die gestriemd
door de woorden van ,den Dooper, op wraak zonnen en de eerste de beste
gelegenheid benutten, hem onschadelijk te maken. Daarom onttrok de Heiland zich aan den invloed dier menschen, welke invloed in Juda groot,
maar in Galilea zeer gering was. Dit was dus een lichamelijk terugtrekken, maar zooals we gezien hebben, deed Hij dit tijdelijk ook in geestelijken
zin, immers, indien de Heiland na zijn terugtrekken in Galilea een volksleider met Joodsch-messiaansche pretenties geworden was, dan zou van
Herodes' kant het gevaar dreigen, daar deze voor zijn macht bezorgd,
spoedig een eind aan de zaak zou gemaakt hebben. Daarom moest de
Heer zich dáártegen verzetten, populair in den gewonen zin van het woord
te worden. En inderdaad blijkt dit telkens en telkens!
Lezen we niet schier bij elk wonder, dat Hij deed, dit woord tot den
beweldadigde gericht: Zeg het niemand?! En toen Hij, volgens Matth. 16,
aan Zijn discipelen de vraag 'had gedaan: Wie zegt gij, dat ik ben? en daarop Petrus geantwoord had: Gij zijt de Christus, was het toen niet: „Zeg
niemand dat ik de Messias ben"!? Want dit stond voor den Heiland vast,
dat de volle onthulling Zijner messianiteit onvermijdelijk en onafwijsbaar
verbonden zou zijn met de groote catastrophe, die aan Zijn leven een eind
maken zou! En dit mocht niet ontijdig, maar op Zijn tijd geschieden!
Langzamerhand moest de sluier worden weggenomen en dat niet alleen
ten opzichte van 's Heeren vijanden, maar niet minder ten opzichte van
Zijne discipelen. Eerst als deze tot de volle kennis gekomen waren, dan
was de tijd daar! En nu is dit toch wel bijzonder merkwaardig, dat één en
hetzelfde middel twee doeleinden heeft moeten bereikbaar maken, n.l.
't verbergen Zijner volle persoonlijkheid tegenover de vijanden moest dezen
op een afstand houden en de langzame verklaring Zijner volle persoonlijkheid tegenover de discipelen (de noodzakelijke keerzijde van 't voorgaande) moest dezen tot volle rijpheid brengen! Toen deze rijpheid was
ingetreden, trad de Heer openlijk op; men rekent gewoonlijk, dat dit
begonnen is met de opwekking van Lazarus. Nu is er ook geen enkele verberging meer, zelfs de gelijkenissen, die de Heiland na dezen tijd uitspreekt
hebben het verbergende karakter verloren, wat vooral blijkt uit de trilogie
van gelijkenissen, waarmede de Heer Zijn tegenstanders vasthoudt, nadat
Hij hun geantwoord heeft op hun vraag „door wat macht doet Gij deze
dingen!" En nu is de Heer met Zijne discipelen zoover gekomen, dat Zijn
dood instede van in hun oogen aan Zijn zaak schade te doen, deze integendeel door dien dood eerst recht eeuwige levenskracht verkrijgen zal!
Men weet niet, als men al deze dingen rustig op zich laat Inwerken, wat
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het meest te bewonderen: 's Heeren tact in gansch Zijn optreden, of de
kalme rust, die door niets verstoord wordt, of de groote geleidelijkheid,
waarvan ook dit deel van Zijn onderwijs blijk geeft, of de groote liefde, ook
jegensa die vijanden, die Hij wel van Zich verwijderd hield, om Zijn zaak
niet te schaden, maar die Hij allerminst in geestelijken zin aan hun lot
overliet! Ja, men bewondert en men verwondert zich!
J. H. FRANKEN.

BERICHT.
Er is nog weinig belangstelling voor den cursus te Amsterdam.
De meeste deelnemers wenschen echter de Kerstvacantie daarvoor te
gebruiken; te weinig scholen hebben een herfstvacantie; welnu daar is
niets tegen, meteen verstommen dan de klachten van enkele deelnemers,
die geen vrij-af konden krijgen.
Wellicht komen nu de liefhebbers talrijker, men geve zich op vóór 15 Juli
a.s. liefst zoo spoedig mogelijk!
Ds. R. DIJKSTRA.
Seer. der Ver. voor Chr. Paedagoglek.
De Krim, Juni '23.

RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK
NAAR BIJBELKENNIS.
Vele onderwijzers zullen zich op geregelde tijden verplicht zien hun
leerlingen een cijfer voor Bijb. Gesch. toe te kennen. 't Is nu eenmaal
gewoonte op de rapporten ook in een cijfer uit te drukken, welke vorderingen de kinderen in de Bijb. Gesel., soms vermeerderd met Kerk- en
Zendingsgeschiedenis, hebben gemaakt.
We hebben het stellig niet mis, wanneer we veronderstellen, dat vele
belangstellende Christelijke ouders in de eerste plaats juist aan dat cijfer
de allerhoogste waarde hechten. Zou het een Christenvader niet verheugen,
wanneer zijn kind in dit gewichtig vak goed onderlegd blijkt te zijn? Die
bijzondere belangstelling kan dus niet anders dan verblijdend genoemd
worden. Evenwel, we kunnen het niet verhelen, er schuilt eenig gevaar in,
juist voor eenvoudige, vrome ouders, aan dat cijfer te groote waarde toe
te kennen. 't Is een cijfer voor bijbelkennis, dat door goed opletten en
ijverig leeren gemakkelijk verhoogd kan worden, waarbij een goed
geheugen zeer te stade kan komen. 't Is niet, en dit wordt, gelijk mij uit
ervaring bekend is, wel eens gemeend, een cijfer voor vroomheid of godsvrucht. Welk onderwijzer zou zich vermeten zulks in een cijfer uit te
drukken?
Toch is het geven van een waardeeringscijfer voor Bijb. Gesch. een heel
lastig werk, omdat, al stemmen we gaarne en direct toe, dat we alleen een
cijfer geven voor het meer of minder afweten van de Bijb. Gesch. en der
heilsfeiten, voor het goed of minder goed opzeggen van Psalm- of Gezangversies, het vlotter of minder vlot terugvertellen van vroeger behandelde
leerstof, het al of niet slagen van een opstel over ,een bijbelsch onderwerp,
we toch ook onmiddellijk voelen, dat dat niet het eenige kan en mag zijn.
Er komt toch wel inderdaad nog een andere factor in het spel.
Ge kent ze toch ook, nietwaar, de leerlingen, die zoo vol aandacht luisteren bij het Bijbelsch onderwijs, die belangstelling toonen in alles, wat de
bijbelles aangaat, steeds eerbiedig zijn bij het gebed, kortom bij wie alle
voorwaarden aanwezig zijn om te mogen veronderstellen, dat ze tot de
beste leerlingen in het vak zullen behooren — maar die, wanneer ge hun
eens enkele vragen stelt, u zoo schromelijk tegenvallen, die bijna niets
weten, haast geen enkele vraag kunnen beantwoorden, geen verhaal kun-
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nen terugvertellen. En toch, ge zijt er zeker van, zij zijn belangstellend,
ze hooren de 'geschiedenissen gaarne, ge hoopt met recht, dat het kinderhart is getroffen door de behandelde stof.
Moet zoo'n kind onvoldoende hebben? Louter gezien van den kant der
kennis — ja! En toch, ik wil eerlijk bekennen, dat ik het niet zou wagen
en niet gaarne ook. Ik zou zoo schrikkelijk bang zijn bij zulk een leerling
alle belangstelling te dooden, het teere gemoed ,een schok toe te brengen,
waarvan het niet meer zou herstellen. Is niet belangstelling, meeleven juist
in een vak als Bijb. Gesch. een der allerbelangrijkste factoren? Ik vlei me,
dat ik hierin niet alleen sta.
Noemde ik straks reeds ,enkele middelen, waardoor we gegevens verkrijgen om ons te vergewissen van de mate der bijbelkennis onzer leerlingen, we zouden thans gaarne even uw aandacht vragen voor .een repetitie, laatst gehouden in klas 8 en 9 eener Chr. Muloschool. Overtuigd van
het groot nut, dat de kennis van bijbelteksten vaak geeft en mede gedrongen door behoefte aan afwisseling, gaven we onlangs een reeks bijbelteksten ter invulling. Deze teksten waren met groote zorg gekozen en van
zoodanigen aard, dat verwacht mocht worden, dat leerlingen, die steeds
een Chr. School hadden bezocht, uit Christelijke gezinnen afkomstig waren en trouw ter kerk gingen, ze stellig meerdere malen moesten gehoord
hebben. Er werd de noodige zorg voor gedragen, dat op het bord de tekst
zoo ver was opgeschreven, dat dubbele invulling haast onmogelijk was en
een enkele op vele goede wijzen kon afgemaakt worden. Natuurlijk werd
vooraf nadrukkelijk gezegd, dat er een bijbeltekst moest ingevuld worden.
Uitdrukkingen, die op zich zelf genomen, waarheid bevatten, doch niet in
de Heilige Schrift voorkomen, zouden ter zijde gelegd worden.
Mag ik u maar eens ,een bloemlezing geven van de gestelde vragen met
eenige antwoorden? We nemen slechts die, welke het vermelden waard
zijn. Er waren er enkele bij, die door alle leerlingen goed ingevuld waren
of ,die door allen oningevuld bleven, terwijl ook de geringe verschillen
kortheidshalve zijn weggelaten. Het recht gedrukte was gegeven, terwijl
het schuine moest worden gevonden.
1. Zalig zijn....

Zalig zijn

de armen, die in den Heere sterven.
de dooden, want ze zullen God zien.
de armen van geest, want zij zullen het aardrijk beërven.
de vermoeiden, want hun zal „ruste" geschonken worden.
1 de oprechten, de lankmoedigen, want zij zullen het
Koninkrijk der Hemelen beërven.
' degenen, die 't Koninkrijk der Hemelen beërven.

Zalig zijn

die hongerig zijn, die hongeren en dorsten, want zij
zullen verzadigd worden.

2. Alles, wat adem heeft, love den Heere!
Alles, wat adem heeft, looft Zijn naam.
3. Mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Mijn juk is zwaar — hard — en mijn.... is te licht bevonden.
4. Bidt en gij zult ontvangen.
Bidt en u zal worden welgedaan.
5. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
De ,Heere is mijn Herder, mijn lust en mijn lied.
6. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig zijn de reinen
van hart,

want zij zullen het Koninkrijk der Hemelen
beërven (5 maal).
want derzulken — hunner — is het Koninkrijk
der hemelen, het koninkrijk Gods (4 maal).

7. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht — op het pad —
om 't donker op te klaren (3 maal).
8. Allen, die het zwaard snemen, zullen door het zwaard vergaan.
Allen, die het
zwaard nemen,

zullen met het zwaard verslagen — gedood —
worden.
zullen door het zwaard sterven (2 maal).
zullen met het zwaard geoordeeld worden.

9. Onze hulp is in den naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt
heeft.

Onze hulp is in den
naam des Heeren,

die trouwe God, die nooit Iaat varen de
werken Zijner handen.
des Heeren Heeren, die allen volken wezen
zal.
die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe
houdt in der eeuwigheid. Amen!

10. Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en ik zal
u rust geven.
Komt herwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt en ik zal u
'helpen.
11. De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des
hoeks geworden.

De steen, dien de bouwlieden verworpen
hadden,

is tot asch geworden.
is tot verbazing der bouwlieden door God
tot hoofd des hoeks gelegd.

12. Bereidt den weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan

voor onzen God.
Bereidt den weg des Heeren,
maakt recht in de wildernis

al de paden, die krom zijn.
een pad voor hem, voor onzen God.

13. Wat baat het een mensah, zoo hij de geheele wereld gewint en lijdt

schade aan zijn ziel?
Wat baat het een mensch, zoo
hij de geheele wereld gewint

en hij God vergeet?
en God niet dient, vreest?

14. Ik hef mijn oogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
vanwaar mijn Verlosser zal komen.
vanwaar Gij komen moet.
Ik hef mijn oogen op naar
‘. vanwaar de Heere komen zal.
de bergen,
vanwaar de zegen des Heeren komen
moet.
15. De Zoon des menschen is gekomen om zalig te maken, wat verloren

was.
, en te verlossen, die — zondig en — verloren zijn.
De Zoon des menschen al degenen, die Hem liefhebben.
is gekomen om
om de zondaren zalig te maken.
zalig te maken,
de levenden en de dooden.
degenen, die in Hem gelooven.
, al wat onrein is.
16. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de
Zoon des menschen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.
. heeft nog geen steen, waarop hij 't
De vossen (hebben holen en de k
1 hoofd neder kan leggen.
vogelen des hemels nesten, (
heeft nog geen eens een oor-kussen
maar de Zoon des menschen
om op te slapen.
17. Gezegend is Hij, die komt in den Naam des Heeren.
i Hij, die God vreest.
Hij, die het koninkrijk der Hemelen beërft.
Gezegend is Hij, die mildelijk geeft en niet verbeurt.
hij, die blijft in 't geen geschreven is in 't boek der Wet
om dat te doen.
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18. Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.
1 dat de zonden van de aarde wegneemt.
Zie het Lam Gods, dat — voor de wereld — geslacht is.
1 dat ter slachting wordt geleid.
19. Gij kunt niet God dienen en den Mammon.
en de wereld (2 maal).
en den duivel (3 maal).
Gij kunt niet God
en Baal (2 maal).
d ne
en de afgoden aanbidden.
en den Mammoet (Bal).
20. Indien ik U vergeet, o Jeruzalem, zoo vergete mijn rechterhand zichzelve.
zoo vergete mij de Heere, mijn God.
Indien ik U vergeet, o
zoo vergete een moeder haar kinderen.
Jeruzalem,
zoo vergete ik mijzelven.
21. Geef den Keizer, dat des Keizers is en Gode, dat Gods is.
een weinig eer ,en Code alle eer.
alle eer en Gode allen lof.
Geef den Keizer
de stof en Gode de eer.
zijn recht en Gode de eer.
22. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige.
1 maar de uitverkorenen zijn weinige.
1 maar de aren zijn leeg.
De oogst is wel groot,,
maar het loon is klein.
maar de vruchten zijn klein.
't Is werkelijk loonend eens nauwkeurig na te gaan, hoe de leerlingen
tot sommige dezer antwoorden wel gekomen kunnen zijn. We zullen ze
gemakshalve in enkele rubrieken indeelen en van 'elke rubriek een of meer
voorbeelden geven.
1. Een groep antwoorden, die ondoordacht zijn neergeschreven, of
waarbij onmisbare deelen zijn weggelaten:
Zalig zijn degenen, die hongeren, want ze zullen verzadigd worden.
2. Enkele, die bestaan uit twee dooreengemengde teksten, die soms
inderdaad wel een „waar" geheel vormen, doch in den Bijbel niet voorkomen:
Indien ik U vergete, o Jeruzalem, zoo vergete een moeder haar kinderen.
Zie het Lam Gods, dat geslacht is.
Gezegend is Hij, die mildelijk geeft en niet verbeurt.
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Onze hulp is in den Naam des Heeren, die allen volken wezen zal.
3. Andere toonen duidelijk aan, dat ze bloot verstandelijk zijn ingevuld:
De oogst is wel groot, maar de aren zijn leeg, het loon is klein of de
vruchten zijn klein.
4. Een paar zijn pertinent onjuist en zouden niet alleen den strengen
dogmaticus de haren te berge doen rijzen:
De Zoon des menschen is gekomen om zalig te maken de levenden en de
dooden.
Zalig zijn ide dooden, want ze zullen God zien.
De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot asch geworden.
5. De invloed der kerk is duidelijk te bespeuren in de volgende:
Zalig zijn de vermoeiden, want hun zal „ruste" geschonken worden. Dat
„ruste" is al heel kostelijk in den mond van een 15-jarige.
Onze hulp is in den Naam des Heeren, die trouwe God, die nooit laat
varen de werken Zijner handen.
Onze hulp is in ,den Naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt
heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen!
6. Wie denkt niet onmiddellijk aan den bekenden regel uit het schoone:
„Er ruischt langs de wolken": Dien Naam draagt mijn Heiland, mijn lust
en mijn lied, wanneer hij leest: „De Heere is mijn Herder, mijn lust en mijn
lied?"
Ook de berijmde Psalmen verleidden sommigen tot het neerschrijven
van onjuistheden of overtolligheden.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op het pad om 't
donker op te klaren.
De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden is tot verbazing der
bouwlieden door God tot hoofd des hoeks gelegd.
7. Bij enkele, ten slotte, moeten we toch even glimlachen en zeggen:
„Ja, ja jongen, je hebt het wel goed bedoeld!"
De Zoon des menschen heeft nog geen eens een -oor-kussen om op te
slapen.
Gij kunt niet God dienen en den Mammoet.
Ik meen niet, dat het noodig zal zijn, na het voorafgaande nog lange
beschouwingen ten beste te geven. De antwoorden spreken voor zichzelf.
Ik wil wel eerlijk bekennen, dat sommige voor mij diep beschamend zijn.
Welk een weinig juiste voorstellingen vaak nog bij leerlingen in ,de Se en
9e klas eener Muloschool. Toch mogen we niet vergeten, dat alle goede
antwoorden, zooals vanzelf spreekt, weggelaten zijn, zoodat onze indruk
allicht te ongunstig zou worden. Zoo kan ik ter verdediging van den jon-
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gen, die te onzaliger ure, den Mammoet bij de horens greep, ier bij vertellen, dat deze van de 20 vragen er 19 goed had beantwoord, 't was dus
zijn eenige blunder. Het meisje, dat schreef : „De oogst is wel groot,
maar de aren zijn leeg", had ook nagenoeg alle teksten goed ingevuld. Ik
eindig met u attent te maken op den slimmerd, die bij vraag 17 het „Hij"
maar vlug in „hij" veranderde en toen het antwoord wel wist.
Wel moge de opgedane ondervinding er ons toe aansporen vooral duidelijk en eenvoudig te zijn bij het behandelen der bijbelsche onderwerpen
en ons gedurig gebed zij tot Hem, die het uitgestrooide zaad kan doen
opgroeien en vruchten doen dragen.
R.
A. P. C.

BERICHT
Zij die de inhoudsopgave en omslag voor den 15den
jaargang wenschen te ontvangen, stellen wij alsnog in de gelegenheid, hun aanvraag daartoe vóór 1 Juni a.s. in te zenden
bij de N. V.

DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD,

N. Z. Voorburgwal 58-60, Amsterdam. Na dien datum wordt
door ons tot drukken en verzenden aan de aanvragers overgegaan.

DE PAEDAGOGISCHE ECHO.
In mijn aanteekenboekje vond ik met groote letters ,de vermaning aan
mijn eigen adres gericht: „paedagogische echo afleeren!"
In een .dagblad-artikel of verslag — ik weet niet meer waar — doch
ik meen, dat het van de hand van Dr. J. H. Gunning was — werd tegen
dat euvel gewaarschuwd. En zoo waar: ik had er aardig den slag van
om alles te herhalen en te laten herhalen. Vandaar dat het als waarschuwing met groote letters in m'n notitieboekje kwam.
Nu is het reeds zeven jaar geleden en nog ben ik het euvel niet kwijt.
Wel een bewijs, dat het echt onkruid is — taai van leven! Ik doe het nog
telkens weer zonder het zelf te merken. Als volgt:
Jan, als je van Rotterdam naar Den Haag in den trein zit en door de
ruitjes kijkt — wat Zie je dan?
Overal wei, meester.
Juist, overal we i.
Wat zie je nog meer?
Breede slooten.
Net, Jan, daar zijn br eede slooten— veel breeder dan bij ons.
Wie gaan daar melken?
De melkknechts.
Dus niet de meid, zooals bij ons, maar de knecht s. En dan gaan
ze wel eens met een bootje om de melk.
Hoe idoén ze dat, Willem? (Willem scheen niet te luisteren.)
In een melkbus, meester. (Hij was al vooruit met z'n gedachten.)
Nee, Willem, dat doen ze met een bootje en daarin staan dan
de melkbussen, waarin de melk wordt gedaan. Wie is
daar vervelend?
Ander voorbeeld:
Bietje, schrijf eens op het bord: ik word morgen tien jaar.
Betje schrijft het goed.
Juist, bij i k schrijven we word zonder t.
Nu: Jan wordt morgen acht.
Betje vermoedt den strik wel en schrijft het goed. Maar de meester
zegt nog eens onverstoorbaar met verheffing van stem: bij h ij wèl een t.
Nog een voorbeeld:
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Meester geeft een dictée op. Dat gaat zoo — met tusschenpoozen van
10 seconden:
Barend moest voor zijn moeder garen halen.... Barend.... moest...-.
voor zijn moeder.... Barend moest voor zijn moeder.... garen....
halen.... punt.... Barend moest voor zijn moeder garen halen....
punt.... Hij ging naar iden winkel.... Hij.... ging.... naar den
. punt....
Nóg een:
Wil gaan lezen. De boekjes liggen voor.
Zoekt maar op: les 14 — De oude scharenslijper. Allen klaar?
les 14.... (Een paar op de achterste bank beginnen nu ook te beseffen,
dat ze lezen moeten) — Kom, slapen jullie? Les 14, De oude scharenslijper.
Deze slechte gewoonte van ons vormt een slechte gewoonte bij de
kinderen. Precies als bij vele kerkgangers, wanneer de predikant gewoon
is twee maal het psalmvers op te geven. De eerste maal hooren ze d a t
dominé een psalmvers opgeeft — en de tweede maal eerst luisteren ze
welke psalm dat is.
Zoo hooren onze kinderen vaak ons eerste bevel als waarschuwing
en wachten op het tweede om den inhoud van het bevel op te nemen.
Chronisch wordt dat bij sommige kinders 'ook in het dagelijksch leven.
Ik heb een jongen gekend, die geregeld vroeg „wat blief?". En toch waren
zijn ooren goed — maar hij was niet gewend bij 't eerste woord op
te merken. Dat ging .dan zoo:
Geef me den hamer eens? Wat blief?
Geef me den hamer 'eens aan? Hij deed het, hoewel ik zachter praatte
dan zweven.
Nu nog een spijker. Wat blief?
(Zachter) Een spijker! Hij deed het.
Hij logeerde een dag of vier bij me en ik kreeg hem —door op zijn
„wat bliefs" heelemaal niet te antwoorden — zoover, dat hij zijn psychische
doofheid bil mij geheel kwijt was.
Onze kinderen kunnen in de school zoo verstrooid en onoplettend
kijken. Zou 'daar 'ook onze paedagogische echo geen schuld aan hebben?
Hoort ge ook buiten de school zulke echo's??
Sporadisch komen ze voor.
't Is mooi weertje hé.
Mooi weertje.
't Was warm in de kerk.
Net, 'h eel war m.
't Was ook zoo vol.
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't Was vo 1. Veel menschen.
Zulke praters worden buit en de school in 't ootje genomen. 't Zijn
vervelende lui ,op den duur. En wij in school?
Dr. J. H. Gunning Wz. schrijft in Kinderstudie Deel I, Aug. 1916, in
zijn artikel: Iets over de beïnvloeding van den wil, pag. 117:
„(men) wachte zich vooral voor die verwarring stichtende en tijdfoovende fout, die men In onze scholen lederen dag en ieder uur honderd
en duizend maal kan zien begaan, van een co mm a nd 0, vóór het uitgevoerd is, eenige malen met telkens gewijzigde uitdrukking te herhalen. De onderwijzer ,dwinge zich — hoeveel
inspanning het ook moge kosten — tot scherpe, klare, „eindeutige" formuleering zijner bevelen en opdrachten en late het dan ook b ij é é n
k e e r.1)
Als hij slechts daarin onverbiddelijk is, wennen ,de kinderen er spoedig
aan — en zij profiteeren er geweldig bij."
1)

Spatieering van mij.

Biggekerke.

A. JANSE.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
„In de eerste plaats ben ik onderwijzer, dan weer onderwijzer, en dan
nogmaals onderwijzer."
Zoo moet, naar Rektor Gottwald, lid van den Pruisischen Landdag,
in het „Zeitschrift fr christliche Erziehungswissenschaft" meedeelt, eens
een jong ,onderwijzer op een vergadering in Duitschland hebben gezegd,
om zich anderen arbeid van den hals te schuiven.
Hem werd geantwoord, dat dit niet opging. Hij was niet alleen onderwijzer; hij was ook Duitscher, hij was mensch, hij was Christen, en dat
bracht ook verplichtingen mee!
Natuurlijk is de schrijver (een der 28 onderwijzers-afgevaardigden in den
Pruisischen Landdag) ten volle doordrongen van den plicht, om op „alle
terrein des levens" op te treden.
Wanneer de .onderwijzers zich in ,de school opsluiten, zegt hij, ,drukken
zij hun sociale positie naar beneden. Maar de onderwijzer moet met het
oog op de toekomst arbeiden, en dus wegbereider op onbetreden paden
zijn. Zijn blik moet ruim zijn. Als leider der jeugd optreden is een heldentaak. Zij wordt niet volbracht, als een proletarische denkwijze den man zelf
als het middelpunt beschouwt. Zij is niet het werk van den ondergeschikte,
die pijnlijk nauwkeurig de voorschriften opvolgt.
Zij is de taak van vrije geesten, die al hun kracht in den dienst van
een groote idee stellen. Deze idee is het gevoel van verantwoordelijkheid
voor ieder kind, tegenover Kerk, Staat en Maatschappij; de eerbied voor
den mensch, die in het kind tot ontwikkeling komt.
De sociale scholing van een stand hangt in de eerste plaats van zijn
beroepsopvatting af. Die opvatting zij breed. Het werk van den onderwijzer is kultuurarbeid. Daarom zoeke hij verband met het volksleven;
sluite zich niet hermetisch in de school op!
* *
„Los van de Philosophie!" Die leuze wordt in Duitschland in betrekking tot de Paedagogiek aangeheven, zij het niet met aller instemming.
Interessant is de discussie, die er over wordt gevoerd.
De Katholiek Bernberg schreef ,een boek „Terug naar de Opvoedingsleer van Christus!" Nu is het inzonderheid prof. Kretschmar, die de geheele
Paedagogiek wil opbouwen zonder philosophische uitgangspunten, en in
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een 1921 bij Wunderlich te Leipzig verschenen boek „Het einde der philosophische Paedagogiek" voorspelt.
Kant en Herbart, zoo zegt hij, hebben de opvoedkunde op Zielkunde en
Ethiek willen opbouwen, maar dat is in onze dagen niet meer vol te houden. Hij wil uitgaan van het principe der „Ontwikkelingsbehoefte"; den
weg der reine inductie volgen, en zóó komen tot een empirische feitenwetenschap.
Ongetwijfeld staat dit voorstel onder invloed van Kretschmars
evolutionistische Ethiek, die geen absolute normen erkent, zegt Dr. Friedrich
Schneider in het „Zeitschrift fr christliche Erziehungswissenschaft". De
Christelijke paedagoog kan er onmogelijk in meegaan; hij kan het absoluut geldige der zedelijke ,00rdeelen niet inruilen voor ,een veranderlijke
ontwikkelingsbehoefte.
Kretschmars voorzegging, betoogt hij verder, vindt in de tegenwoordige
ontwikkeling; der paedagogiek geen steun. Het gaat juist in de richting
van philosophischen opbouw, die echter nog lang niet is bereikt.
Verandering van koers in dit opzicht zou zijn, zegt hij, een „terugtred
tot het Philanthropinisme" van Basedow en Salmann.
***

Een dochter van den bekenden criminaal-anthropoloog Cesare Lombroso heeft een werk geschreven over de Vrouwenziel. Het tijdschrift „Pharus" kondigt de Duitsche vertaling aan.
Gina Lombroso spreekt niet van experimenten en statistische onderzoekingen; daarop is geen wachten. Getrouw aan haar eigen uitgangspunt,
behandelt zij de zaak „intuïtief".
Voornamelijk op twee punten komt volgens haar de tegenstelling tusschen de mannelijke en vrouwelijke psyche uit. Vooreerst in het
altruïsme of „altrocentrisme" der vrouw, tegenover het „e g o c entrism e" van iden man. Met andere woorden: bij de vrouw is de
naaste het hoogst; de man is bij zichzelf nummer één. Ten tweede heerscht
bij de vrouw de intuïtie en ide vooringenomenheid; bij den man het intellect.
De Intuïtie, zegt zij, is een vooruitzien en vermoeden; het is de mogelijkheid, eens anders gemoedstoestand mee te gevoelen, voor die tot
uitdrukking is gekomen. „Uit de bijna niet te ontwarren verwikkeling van
intuïtie en vooringenomenheid in ide vrouwenziel ontstaan haar eigenaardige bijzonderheden. De sociale vrede heeft van de emancipatie der
vrouw geen nut, maar groote schade te wachten."
Abstracte studiën (philosofie, wiskunde, economie) acht zij voor de
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vrouw verkeerd. Zij v e rf ij n e n het mannelijk intellect; stompen
echter het vrouwelijke a f.
De schrijver in Pharus wijst er op, dat Gina Lombroso den invloed
van het Christendom op de positie der vrouw stilzwijgend voorbijgaat,
en dat een hoofdstuk: „De vrouw en de religie" ontbreekt; wat hij twee
ernstige fouten acht.
Daarmee kunnen we het volkomen eens zijn.
Vlaardingen.

T. v. d. KOOIJ.

Margaret 0. ,Cobb. The Limits set to Educational Achievements by
Limited Intelligence. De uitslag van een onderzoek onder leiding van
Thorndike ondernomen door het Instituut van Opvoedkundig ,onderzoek
aan de Columbia University te New York. In het Decembernummer wordt
het verslag voortgezet.
R. Pintner and B. V. Cunningham: The Problem of Group Intelligence
test for very young children.
De laatste jaren zijn er heel wat tests verschenen in Amerika, meestal
met het doel een betere klasse-indeeling der kinderen mogelijk te maken.
Voor heel jonge kinderen kan men echter geen tests gebruiken, die kennis
van lezen en schrijven veronderstellen. De schrijvers hebben een serie
tests samengesteld, waarbij deze kennis niet noodig is en toch aan meerdere kinderen tegelijk gegeven kunnen worden. De test .omvat de volgende
oefeningen: 1. Herkenning van veel voorkomende voorwerpen te gebruiken in verschillende omstandigheden. 2. Het vinden van van elkaar gescheiden ,deelen van een plaatje. 3. Het verbinden van punten om zoodoende een eenvoudige teekening na te maken. 4. Het aanstreepen van
plaatjes beschreven in ,een verhaaltje, dat aan de kinderen verteld wordt.
5. Het aan.streepen van het mooiste van drie overeenkomstige voorwerpen. 6. Het aanstreepen van twee bij elkaar hoorende voorwerpen uit een
reeks van vier. 7. Bij een incompleet plaatje moet uit eenige bijgeteekende deelen, dat worden aangestreept, wat in het plaatje ontbreekt.
8. Het aanstreepen van den kortsten afstand tusschen twee punten: een
soort vereenvoudigde doolhof-test. Nadat de voorloopige serie verschillende verbeteringen had ondergaan, kwam men tot de slotreeks. Deze
werd gegeven aan duizend kinderen van 4 tot 8 jaar en de correlaties
berekend met de Binet test, het oordeel ,der onderwijzeressen en .eenige
andere tests.
Met de Binet test bedroeg ze ± .0.77, met het oordeel der onderwijzeres-
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0.74. De correlatie met de test zelf, herhaald .na één dag, bedroeg bij
een groep 0.88 bij een ander 0.96.
De practische waarde werd aangetoond bij het plaatsen der kinderen
van klas I in een school in Toledo (Ohio). De kinderen werden in 'overeenstemming met de uitslag der test in drie lokalen geplaatst. De onderwijzers
rapporteeren heel gunstig. De 'intelligentste groep heeft het werk voor
2 jaar in 1 jaar gedaan in sommige gevallen (de schrijver keurt dit niet
onbepaald goed). Kinderen zijn gelukkiger wanneer ze noch te ver boven,
noch te ver beneden hun maximum vermogens moeten werken. De test
meet .echter maar één phase van activiteit. Binnen een jaar zijn de samenstellers van plan een aanvullende reeks te publiceeren. Nog wordt gewezen op de hooge eischen aan den psycholoog te stellen, die jonge kinderen
onderzoekt. Tests dienen meer als aanvankelijke hulp voor de onderwijzeres dan als beslissende einduitspraak. De tests zijn gepubliceerd door
de World Book Company, Yonkers, N. Y. en heeten: The Pintner-Cunningham Primary Mental Tests.
Clifford Woody: The Effectiveness of Oral versus Silent reading in
the Initial Mernorization of Poems. (De doelmatigheid van luid tegenover
zacht lezen bij het aanvankelijk memoriseeren van gedichten).
De proef werd genomen met 17 proefpersonen van 20 tot 25 jaar. Vijf
paar gedichten werden gebruikt. De twee gedichten van elk paar waren
zooveel mogelijk gelijk, maar tusschen ,de paren was zoo groot mogelijk
verschil. De groep werd in tweeën verdeeld. Van elk paar verzen werd
door groep I het le bijv. hardop geleerd, 'door groep II zacht, het 2e
andersom. Het resultaat was o.a. 'dat ,de gedichten het vlugst geleerd
werden wanneer ze hardop gelezen werden. Voor enkelen was de andere
methode 'doelmatiger. Diegenen die bij de eene methode het eerst het
vers kenden, waren ook de eersten, wanneer ze ide andere gebruikten. Bij
het vijfde paar gaf het zachtleeren echter beter resultaten: voornamelijk
leenen sommige gedichten zich beter voor 'deze manier.
Edward Aa Yincoln. The Constancy of Intelligence Quotients.
Is het Intelligentie-quotient van eenzelfde individu constant? Terman
beweert het.
Bovenstaande studie beschouwt de schommelingen in I. Q.'s gedurende
een viertal jaren van een groep kinderen eener „zomerschool". De fluctuatie is meestal gering. Waar ze groot is, meent de schrijver de oorzaak
te kunnen aangeven. Soms was (deze de onevenwichtige of psychopathische persoonlijkheid van het kind, zooals naderhand bleek. Ongetwijfeld
zijn sommige kinderen achter in geestelijken groei door omstandigheden
onafhankelijk van aangeboren intelligentie. In enkele gevallen was de

63
slechte kennis van het Engelsch oorzaak; ook kan ziekte het gevolg gehad
hebben, dat het kind niet deelnam aan de spelletjes van zijn kameraden,
waardoor zijn ervaring bij die van anderen ten achter kwam.
Het aantal punten, dat iemand haalt bij een verstandsmeting is niet
alleen afhankelijk van de aangeboren intelligentie. Het ondervindt den invloed van zijn geestelijke gezondheid en van zijn omgeving (formeele en
informeele opvoeding). De meeste kinderen zijn geestelijk gezond, ontwikkelen gelijkmatig en groeien op onder gewone omstandigheden. In deze
gevallen zal de I. Q. constant blijken.
Ir. Glenn schrijft nog over de correlatie tusschen Psychologische tests
met ide leervakken ider 6e, 7e en Se klas der lagere scholen. The Thorndike
Scale Alpha 2 blijkt de grootste waarde te hebben in het voorspellen van
succes in Engelsch, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Rekenen.
Gilliland schrijft over het effect van de studie van Latijn op de vaardigheid in het ,definieeren van woorden; hij komt echter tot geen definitieve resultaten.
D. FOKKEMA.

EEN VERSMAAD EZELSBRUGGETJE.
(Uit mijn notitieboekje).
Een achterlijke jongen zit verlegen met 7 X 3.
1. Ik laat hem de tafel van 3 opzeggen. Hij doet hel netjes machinaal
tot 10 X 3 en geeft niet het geringste blijk van „Eureka!" bij 7 X 3. Doodgewoon gaat hij door. Hij is blijkbaar zijn taak (7 X 3) uit het bewustzijn
kwijtgeraakt.
2. Onze methode leert 7 X 3 als 5 X 3 + 2 X 3, dus begin ik maar
eens .op die manier en vraag hem: hoeveel is 5 X 3?
Opeens heldert zijn gezicht op — 21 zegt hij.
Ik vond dat antwoord (5 X 3) === 21 erg wonderlijk — maar gelukkig
werd ik niet boos — en toen vond ik de oorzaak: mijn vernieuwde
veranderde vraag (nu niet 7 X, doch 5 X) had de reactie teweeggebracht.
Blijkbaar v er wie r p hij dat 5 X als „weer een nieuwe som" en
daardoor kwam 7 X weer iomhoog in zijn bewustzijn en schoot het hem
te binnen: 21.
In het onderbewuste had onze vriend zijn taak (7 X 3) vastgehouden.
En nu — door alles heen — ondanks mijn vragen van 5 X 3 — was hij
bezig geweest aan z ij n taak.
Hij had gelijk — en ik had ongelijk.
Een soortgelijk verschijnsel komt heel vaak voor, ook bij ouderen.
Wij zoeken een naam, die we vergeten zijn. We associeeren wat:
Van Baaren, Van Baanen, Van Baalen, Van Dalen, — maar kunnen 't
niet vinden.
Dan zetten we 't zoeken uit ons hoofd — en denken er niet meer aan.
Maar in 't onderbewuste blijft de t a a k, die we ons stelden, dóórwerken.
Opeens flitst ons door 't hoofd: Van Draaien. En met eenigen onwil v e rw er pen we die naam direct — maar dan springt opeens — alsof 't ons
ingegeven werd, de naam in 't geheugen: Van Baaien! DM was de
gezochte naam!
Mijn leerling zocht 7 X 3 (de naam).
De tafel van 3 opzeggen was heel ander werk — hij begreep niet, dat
7 X 3 daar in zat (denkt niet meer aan den naam). Maar dan vraag ik 5 X 3.
Dat is weer een opgaaf als de eerste! (Van Draaien?) Maar niet
5 X (n i e t Van Draaien!) maar 7 X 3 e n id a t is 2 1. Gevonden!
Voor verdere studie over dit verschijnsel verwijs ik belangstellenden
naar Dr. F. Roels, De psychologie van den wil, Malmberg, Nijmegen 1916,
pag. 60.
A. JANSE.
Biggekerke.

JEZUS' ONDERWIJS.
B. Inhoud.
Dit is wel het moeilijkste gedeelte van ons onderwerp. Niet, omdat de
inhoud van Jezus' prediking en dus ook van de gelijkenissen niet zou zijn
aan te geven, maar omdat de nadere uiteenzetting daarvan groote moeilijkheden met zich meebrengt. Want het gaat hier over, wat de Heiland
noemt „het Koninkrijk der Hemelen" of „het Koninkrijk Gods". Dit toch
is de hoofdinhoud van Jezus' prediking, zoowel in de bergrede als in de
gelijkenissen en de afzonderlijke, persoonlijke gesprekken. Door de eeuwen
heen is dit het onderwerp van studie voor de godgeleerden geweest en een
onafzienbare literatuur geeft veel steun, maar — en dat gaat hiermede
dikwijls gepaard — maakt de zaak niet altijd duidelijker! We willen
trachten, deze moeilijke kwestie zoo kort en zoo klaar mogelijk uiteen
te zetten.
Allereerst dan de mededeeling, dat de woorden „Koninkrijk Gods" en
„Koninkrijk der Hemelen" vrijwel dezelfde beteekenis hebben. Voorts waren
de uitdrukkingen „Malkoeth Jahve" en „Malkoeth hasjamajim" niet onbekend voor Israëlietische ooren, daar ze in de Hebreeuwsche godsdienstige
literatuur meermalen voorkomen. We hebben hier dus een nieuw voorbeeld
van aansluiting bij het bekende, door den Heer bij Zijn onderwijs toegepast.
En toch was de beteekenis, die Hij eraan hechtte, een gansch andere, dan
die, welke de woorden hadden bij de Joden vóór en tijdens Jezus' dagen.
Het is onmogelijk, in idit kort bestek ook maar een eenigszins volledige
uiteenzetting te geven van hetgeen in de verschillende tijden onder deze
uitdrukkingen verstaan werd. Het zij voldoende weer te geven wat de
joden van Jezus' tijd er onder verstonden.
Allereerst dan de opmerking, dat het Hebreeuwsche woord malkoeth zoowel koninkrijk als koningschap beteekent. Dat dus de Joden er zoowel het
een als het ander mee bedoelden, maar vooral en allereerst het eerstgenoem•e. Ze vatten dus het woord op als een gebied, waarover Jehova onbetwist
koning was. Maar, waar het vooral op aankwam, was de kwestie, wie deel
zouden hebben aan dat Rijk Gods en wie niet! In deze zaak nu onderscheiden wij bij de na-exielische Joden vooral drie stroomingen, die elkaar
wel hebben opgevolgd, maar die in 's Huren dagen alle drie duidelijk
merkbaar zijn.
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Volgens de oudste dezer meeningen zullen zij deel hebben aan dat
Koninkrijk der Hemelen, die afstammen van Abraham. We zouden dit de
physische strooming kunnen noemen. Alleen zij, die tot dat geslacht
behooren, zullen het Koninkrijk Gods beërven; vandaar de groote
beteekenis, die gehecht werd aan zuiverheid van afkomst — waarover wij
reeds in een vorig stuk spraken. Vandaar ook de groote invloed der Babylonische diaspora, die deze zuiverheid het meest ongerept had bewaard —
en de negatieve beteekenis van. Galilea en de Helleensche diaspora.
Heel duidelijk kunnen we het bestaan dezer stroming constateeren in
de prediking van Johannes den Dooper, die tegen deze opvatting front
maakte. Ge kent zijn woorden: „En meen niet bij u zelven te zeggen: wij
„hebben Abraham tot een vader, want, ik zeg U, dat God zelfs uit deze
„steenen Abraham kinderen kan verwekken" (Matth. 3 : 9). 't Geeft u niets,
wil hij zeggen, kinderen Abrahams te zijn — wie wil ingaan in het
Koninkrijk der Hemelen, moet een boom zijn, die vrucht voortbrengt! Ja
zelfs nog Paulus moet in den Galaterbrief duidelijk maken, dat degenen, die
uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Hoe diep blijkt deze meening
wortel geschoten te hebben! En toch, hoe diep die opvatting ook in het volk
wortelde, hoe innig ze met den nationalen vorm van den godsdienst van
Israël samenhing, zij kon zich op den duur toch niet handhaven! Er waren
toch personen genoeg van zuivere, onvervalschte Joodsche afstamming,
van wie onmogelijk kon beweerd worden, dat zij deel zouden hebben aan
het Koninkrijk Gods! 't Ging toch niet aan, menschen, die willens en wetens
den godsdienst der vaderen den rug hadden toegekeerd, -- menschen, die
door misdaad zich herhaaldelijk de zwaarste straffen op den hals hadden
gehaald, al waren ze duizendmaal van zuiver Joodsche afkomst, het deelgenootschap toe te kennen aan het Rijk Gods!
En zoo verdwijnt meer en meer de invloed dezer physische strooming,
om plaats te maken voor de metaphysische.
Hierbij wordt een ander element naar voren geschoven n.l. dat der
uitverkiezing. iGod had Israël uit alle volken der aarde uitverkoren, om Zijn
wet te ontvangen. Die wet kwam uit den hemel. V66r nog één mensch
geschapen was, was. de Wet geschapen en nu had God uit alle volken der
wereld juist het Israëlietische tot den drager van die wet gemaakt. Daarom
konden alleen zij, die tot deze wet in betrekking stonden, dus ook andere
volkeren, als zij zich onder het gezag dier zelfde wet hadden gesteld, ingang
hebben in het Koninkrijk Gods. Men behoefde dus niet in physischen zin
afstammeling van Abraham zijn, maar toch in wettischen zin deel uitmaken
van het volk Israël. Daarom moesten de vreemdelingen, die volledig deel
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wilden hebben aan het Godsrijk door de besnijdenis te 'ondergaan, in het
volk Israël worden opgenomen!
Maar.... ook deze theorie bevredigde niet op den duur, want het
ethische element kwam niet tot zijn recht.
Zoo ontwikkelde zich gaandeweg de derde strooming, de nomistische, die
als een exponent der voorgaande te beschouwen is. Men leerde, dat de
model-Israëliet en die alleen, Jehovah's heil zou zien. En wie Was • die
model-Israëliet? Hij, die tot in de allerkleinste bizonderheden de wetten
van Mozes hield. Het pijnlijk nauwgezet houden ider Sabbathswet — de
minutieuse opvolging van alle regelen betreffende Levietische reinheid,
dat was het, wat in eerster instantie den model-Israëliet kenmerkte en op
dat gebied vierde hij zijn triurnfen! Men weet, dat vooral deze laatste strooming ten tijde van 's Heilands
omwandeling onder de Israëlieten de heerschende was. Hooger kon het
Joodsche godsdienstige leven niet stijgen; hier vond het zijn culminatiepunt. En men was tevreden. Wat op den duur zich op physische gronden
niet verdedigen liet, wat ook op metaphysischen grond niet houdbaar
scheen, dat verkreeg in de nomistische richting een grond, die op de
meest volmaakte wijze scheen te beantwoorden aan de historische taak
van het Joodsche volk en die in de hoogste mate, zoowel de nationale als
de. zedelijke gedachte bevredigen moest.
Tegenover deze ideeën nu komt de Heiland te staan. Hoe handelt Hij
nu? Begint Hij met Zijn definitie te geven? En die te stellen tegenover de
toen heerschende? Integendeel — dit zou zeer verkeerd geweest zijn,
want het zou Hem verwikkeld hebben in allerlei twistgesprekken en
disputen. Zijn prediking zou ontaard zijn in een academisch debat. Neen,
de te volgen methode was veeleer deze: geen verdeeling en versnippering
der aandacht, maar concentratie, het vestigen van de volle attentie op
één punt, op het punt, op het centrum van aller verlangen en zonder één
ioogenblik af te dwalen op het zijpad van het dispuut laat de Heiland den
herautenroep weerklinken: „Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen
is nabij gekomen."
Ziet ge hier weer niet de first-class onderwijzer?
Geen discussie dus — geen. wetenschappelijke definieering, maar de
zaak in den hartader aangevat. Hij had noodig de volle belangstelling en
het volle enthusiasme van allen! Daarom sluit Hij zich aan bij het
bestaande .
Maar kon dat zoo blijven? Waren Zijn ideeën niet geheel anders? Moest
Hij op den duur den aanval niet beginnen? Was het niet gebiedende eisch
aan het corrigeéren te gaan van de totaal verkeerde Joodsche idee?
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Natuurlijk — en als we de Evangeliën doorlezen, zien we, dat de Heiland
ook inderdaad dien weg gevolgd is! En Hij heeft er niet lang mee gewacht;
want vooreerst was er veel, heel veel te corrigeeren en ten andere was de
zaak zoo ontzaglijk belangrijk!
Laat ons den Heiland beluisteren in Zijn onderwijs. Wie zal deel hebben
aan het Koninkrijk Gods? is de vraag. En hooren we dan: wie van Abraham
afstamt? of, wie aan de wetten van Mozes gehoorzaamt? of, wie tot de
model-Israëlieten behoort? Geenszins.... Maar het zijn degenen, die arm
van geest zijn, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die zachtmoedig en barmhartig zijn, de reinen van hart en de vredemakers! Voelt
ge niet de totatl andere sfeer?
En voelt ge ,00k niet de totaal andere idee?
Blijkt het niet reeds duidelijk, dat van ,een wereldsch, een aardsch koninkrijk geen sprake kan zijn?
Blijkt het niet, dat de toetredingsvoorwaarden van zuiver zedelijken en
geestelijken aard zijn? En kunt ge — bij benadering — het verschil in
hoogte, — het verschil in grootheid meten tusschen de platvloersch-casuistische moraal van het Pharizeïsme en de fijne, hoogzedelijke, hooggeestelijke cultuur van Jezus' *gewachtenwereld? En met welk een eenvoud
wordt dit voorgedragen, met welk ,een soberheid van woord en vorm.
Hier vooral buigen wij het hoofd en.... aanbidden! Meer dan Salomo,
meer dan Jonas, meer dan de Tempel is hier! Hier ás de Eengeborene des
Vaders! Hier is tde kracht Gods en de wijsheid Gods! En we buigen het
hoofd en.... aanbidden!
Maar ge zegt: de 'Heiland stelt Zijn idee naast ,dat der Joden. Wijst Hij
dan hun fouten niet aan? We spraken toch van corrigeeren? — Maar ge
hebt toch gelezen Zijn Woord: „tenzij uwe gerechtigheid overvloediger zij,
dan die der Pharizeërs en Schriftgeleerden, gij zult het Koninkrijk Gods
geenszins zien?" En ook Zijn woord tot Nicodemus: „tenzij iemand wederom
geboren warde, hij kan het Koninkrijk Gods geenszins ingaan?"
Maakt Hij hier niet front tegen de heerschende ideeën? Qualificeert Hij
de ,observance-gerechtigheid der Pharizeeën ien Schriftgeleerden niet als
totaal onvoldoende? En stelt Hij daar niet tegenover den eisch der wedergeboorte? Laat Hij het niet duidelijk uitkomen, dat`de klemtoon niet gelegd
moet worden op observance — maar op de gezindheid des harten?
En dan, hoe stond Hij tegenover de heiliging van den Sabbath en tegenover de Levietische reinheid? Ja, tegenover alle inzettingen der Ouden en
alle lasten, die den menschen waren opgelegd? Wij hebben daarover in
onze vorige stukken uitvoerig gesproken, en volstaan dus met daarnaar
te verwijzen.

69
Wat volgt nu uit het bovenstaande? Mij dunkt dit, dat als de toetredingsvoorwaarden zijn, zooals ze in de Bergrede worden genoemd en het dus
eigenschappen zijn van de gezindheid .des harten, dan moet de toegang
tot het Godsrijk openstaan voor elk, die aan die voorwaarden voldoet,
onverschillig wie ze zijn en tot welk volk ze behooren. En dan kan ook
geen afstamming van den een of anderen stamvader eenigen invloed hebben. Dat ook dit laatste volgens Jezus' opvatting zoo was, blijkt wel uit
het antwoord, dat Hij gaf aan hen, die Hem op zekeren keer kwamen zeggen, toen Hij in een huis predikte, dat Zijn moeder en broeders buiten
stonden en Hem wenschten te spreken. Wat zei Hij toen? Hij strekte Zijn
hand uit over degenen, idie vóór Hem zaten en sprak: „Ziet hier mijn broeders, „want wie dien wil mijns Vaders doet, idie is mijn broeder en zuster
„en moeder"! Geen bloedverwantschap geeft den doorslag, maar geestverwantschap! —
Doch uit al het bovenstaande volgt nog iets anders! Namelijk dit, dat
het Godsrijk dan ook geen Joodsche wereldregeering kan zijn maar een
eeuwige Godsregeering. Het begrip „Koninkrijk Gods" heeft dus in 's Heeren mond een gansch andere beteekenis. Het duidt bij Hem niet zoozeer
een eigenlijk rijk aan, als wel een goed, ieen bezit en wel een onzichtbaar
en geestelijk bezit! — En dat is z ó ó geheel anders dan het standpunt der
Joden, dat is zóózeer in strijd met de chauvinistisch-nationale idee der
Pharizeeërs en Schriftgeleerden, idat het niet anders kon, dan tot een botsing leiden! Alles wat voor hen voortreffelijkheid beteekende, alles wat
hen in eigen oog en in de achting van het volk, op de eerste plaats zette,
was naar de waardeering van iden 'Heiland van nul en geener waarde.
Daarom zagen deze scherpzinnige leiders ispoedig in, dat tusschen hen en
den rabbi uit Nazareth, slechts één verstandhouding mogelijk was, n.l. die
van vijandschap tot het bittere einde.
Doch des te grooter aantrekkingskracht moesten de woorden des Heeren uitoefenen op alle „onterfden" van het Joodsche volk op de „'amhakez", de schare, die de wet niet kende, op de ellendigen en verachten,
op cl.e verschovenen en verdrukten, op de tollenaren en zondaren! En zijn
invloed op hen is geweldig geweest. Zij voelden zich bij Hem rustig, ze
voelden zich thuis! Zij werden de burgers van Zijn Koninkrijk; de genoodigden kwamen niet tot de bruiloft, maar de bewoners der wijken en
straten der stad en degenen, die zich buiten tusschen heggen en struiken
ophielden. De ideaalwereld der Pharizeeën en de ideaalwereld van Jezus
zijn eenvoudig twee verschillende werelden met verschillende soorten
van burgers, en verschillende wetten en toestanden! Het verschil was zóó
grobt, dat de Pharizeeën Zijn wereld eenvoudig niet konden verstaan!
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En op die Jezus-wereld, op dat Koninkrijk Gods laat de Heiland nu door
Zijn woord, vooral door Zijn gelijkenissen licht vallen, zichtbaar voor hen,
die in de duisternis zitten, niet voor hen, die eigen licht ontstoken hebben,
maar voor degenen, die zitten in de schaduw des doods, voor hen is een
groot licht opgegaan!
En nu ten slotte! Want ik ben u nog een antwoord schuldig! Ge vraagt
n.l. naar de definitie. Gaf de Heer een definieering van het Koninkrijk der
Hemelen? Kunnen we nu precies zeggen, wat Hij bedoelde? En dan moet
ik zeggen: Neen! De Heer heeft niet gedefinieerd. En waarom niet? Omdat het te hoog, te veel omvattend, te veelzijdig was, om in
enkele woorden te kunnen worden samengevat. Laat ik een
beeld gebruiken. Op een tafel ligt een prachtig edelgesteente van ongemeen groote afmeting, van buitengewone schittering en van een niet te
noemen, niet te schatten waarde. En wat doet de Heer nu? Hij leidt u bij
de hand en nadert de tafel, waarop de kostbare steen ligt en nu wijst Hij
en zegt: Kijk nu eens van hier uit , ziet ge dat bizondere licht? En dan
gaat Hij op een andere plaats staan en Hij toont u, hoe geheel anderen
indruk de steen nu maakt; dan neemt Hij hem in de hand en laat het
zonlicht er doorheen spelen. Hij wijst u op zijn grootte, zijn waarde, op
zijn vorm en zijn kleuren en zoo krijgt ge tenslotte een volledige voorstelling van dat kostbare voorwerp. .Dat nu doét de Heer in Zijn gelijkenissen!
Telkens laat Hij dat Koninkrijk Gods van een anderen kant bezien.
Maar ge zijt nog niet bevredigd en zegt ongetwijfeld: -Kunnen wij dan
geen definitie geven, of ten minste trachten het te doen? Is het feit, dat
de Heiland het niet ideed, het bewijs dat het onmogelijk is? Hij kan het
nagelaten hebben om de bovengenoemde reden? Ik geloof, dat het niet
gemakkelijk vallen zal, want om met vele godgeleerden koninkrijk te vervangen door koningschap brengt ons niet, wat wij hebben willen. Er is veel
waars in! Inderdaad staat de koninklijke heerschappij Gods tegenover
de «heerschappij van den Satan en moet dus bij de ultdmkking „Korinkrijk
Gods" vooral op het „Koning zijn" van God nadruk vallen. Het gevaar ligt
toch voor de hand, dat men van een „rijk" sprekende op bijzaken let en
de hoofdzaak uit het oog verliest. Maar — men kan toch moeilijk spreken
van „het beërven" van het Koningschap 'Gods of „het ingaan" in het Koningschap Gods?!
Brengt dan misschien het békende antwoord van den Heer eenig licht,
het antwoord namelijk, dat Hij gaf aan de Farizeeën, die vroegen: wanneer zal het Koninkrijk Gods komen? De Heer zeide toen immers: „Het
„Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat en men zal niet zeggen,
„zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden."
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Dat „binnen ulieden" kan natuurlijk niet beteekenen „ons diepste zelf", „de
grond van ons wezen", ons „onderbewustzijn". Dan toch zou de komst van
dat Koninkrijk in weinig meer dan in den inkeer tot ons zelven bestaan, „een zich verdiepen in den afgrond der ziel." Maar wat beteekent
het dan wel? Wijst de Heer daarmede op Zich zelf? Of op Zijn woorden
en werken? En zou dus dat „binnen u" moeten geinterprêteerd worden als:
„in uw midden"? Zou het beduiden: het Koninkrijk Gods is zuiver geestelijk en inwendig dus ook onzichtbaar? Maar wat dan te denken van hetgeen in het aangehaalde hoofdstuk n.l. Lukas 17 verder staat: „Want gelijk
de bliksem, die sthijnt van het ééne einde onder den hemel, tot het andere
einde, alz(56 zal ook de Zoon des Menschen wezen in Zijn dag"? Ziet dat
niet op een plotseling komen, zonder dat de menschen het weten en te
voren berekenen of vermoeden kunnen? Zou het dus zóó moeten gelezen
worden: Eer ge het weet of vermoedt, is het in uw midden? Want ge voelt
dat dan het Koninkrijk Gods alleen eschatologisch moet worden opgevat,
dat op de vraag: is het Koninkrijk Gods heden of toekomst? het antwoord
moet luiden: natuurlijk toekomst. Cri is dat juist? MI niet! Ik geloof integendeel, dat het Koninkrijk Gods is heden en toekomst. „Het i s er reeds in een
klein maar beslissend begin, maar het is er nog niet in de groote ontplooiïng, die de geheele wereld in beweging brengen zal. Het is dus heden
en houdt niet op toekomst te zijn. Hierin blijkt het tegenstrijdige, het paradoxale van deze prediking — inderdaad de grondgedachte van het Evangelie is een paradox. En dat blijkt, dunkt mij, duidelijk uit de gelijkenis
van het onkruid onder de tarwe, een van de weinige gelijkenissen, die de
Heer zelve verklaart. Wat zegt de Heiland: de oogst is de voleinding der
wereld als de maaiers, zijnde de engelen, zullen uitgaan en uit Zijn
Koninkrijk vergaderen alle de ergernissen en degenen, die de ongerechtigheid doen." Dat is dus de toekomst, maar het heden is de langzame
ontwikkeling, de groei! We onderscheiden dus twee phasen: de groei,
thans — en de oogst — straks!
Ge ziet dus, dat er vragen genoeg open blijven — dat niet alles even
duidelijk is — en als ge met aandacht de gelijkenissen leest, dan ziet ge
ook duidelijk in, hoe moeilijk het is, een juiste, korte maar toch volledige
definitie te geven, daar in elke gelijkenis weer een andere trek van het
Koninkrijk aan den vorigen wordt toegevoegd. De langzame groei en de
toekomstige heerlijkheid komen in de bovengenoemde gelijkenis duidelijk
uit; de gelijkenis van het mosterdzaad doelt meer uitsluitend op het kleine
begin en de groote uitgebreidheid later, terwijl die van het zuurdeeg ook
die uitbreiding schetst, maar meer nog de karakterverandering, die door
de komst van het Koninkrijk bij elk mensch in het bizonder en bij de
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menschheid in haar geheel wordt teweeggebracht; het geheele deeg toch
werd gezuurd, d.i. in zuurdeeg veranderd!
En zóó zouden we kunnen voortgaan! an ding is zeker: Het Koninkrijk
komt, want Jezus komt? „Zoo wacht dan," zegt de Heer, „want in welke
ure ge het niet meent, zal de Zoon des menschen komen." „Zalig is die
dienstknecht, welken zijn Heer ,als Hij komt, wakende zal vinden"!
Een en ander zal, hopen we, duidelijk worden in de volgende stukken,
waarin we nader ingaan zullen op de gelijkenissen, haar verdeeling en
methode van verklaring. Tot nog toe zijn we slechts in het voorportaal van
het heiligdom geweest; straks hopen we de schatkameren binnen te gaan,
„waar voor alle treurigen Sions zijn zal sieraad voor asch, vreugde-olie
„voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest."
Zwolle.

J. H. FRANKEN.

HOE KUNNEN ONZE KINDEREN DE
PSALMEN VERSTAAN?
Om bovenstaande vraag te beantwoorden, wil ik eenige psalmen
bespreken met het oog op het schoolkind. En daar wij de gewoonte
hebben alleen de berijmde psalmen te onderwijzen, beperk ik mij tot de
berijming. Enkel uit practische overwegingen dus.
Vooraf echter eenige opmerkingen, die den sleutel willen bieden voor
de methode, die wij bij de behandeling der psalmen willen volgen.
1. Het gaat hier over het verstaan van taal in de eerste plaats. a dat
kan op verschillende wijze gebeuren. Ik wil u dat in een paar voorbeelden
laten zien.
Jehu, de hoofdman, zat , eens in een gezelschap officieren, toen daar
een Profetenzoon binnentrad. In de stilte, die daarop volgde, zeide hij tot
Jehu: „ik heb een woord aan u, o hoofdman!"
Hij ging met den Profetenzoon mee naar een binnenkamer, die hem
daar zalfde, terwijl hij sprak: „Zóó zegt de Heere, de God Israëls: Ik
heb u gezalfd tot Koning over het volk des Heeren, over Israël. a gij
zult het huis van Achab uwen heer, slaan, opdat ik het bloed van mijne
knechten wreke.... (2 Kon. 9: 6-10).
Wat blijkt nu, als Jehu terug komt onder zijn vrienden en zij hem
dwingen te zeggen wat dat „woord" van den Profetenzoon was?
Dat Jehu in hoofdzaak heeft gehoord: Zóó zegt de Heere: Ik heb u
gezalfd tot Koning over Israël.
DM was door Jehu verstaan.
Dat was het woord, dat tot hem gesproken was.
Het ging hier niet om woorden of zinsbouw of woordschikking, maar
om datgene, wat hem als een onverwachte heerlijkheid had getroffen.
Nu een ander voorbeeld. Gal. 3 : 16.
Paulus houdt den Galatiërs voor oogen, dat de belofte aan Abraham
reeds doelde op Christus — zoodat het genadeverbond in Christus reeds
430 jaren bestond vóór het verbond der Wet op den Sinal.
Om dit te bewijzen haalt hij de belofte w000rdelijk aan „en uwen zade"
(enkelvoud) dus Christus — en niet „den zaden (meervoud, de Joden).
Hier is niet enkel een luisteren naar wat in hoofdzaak gezegd wordt --maar een indringen in de beteekenis van een enkel woord.
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liet verstaan van Jehu is het gewone. Zóó verstaan wij spontaan, wat
de menschen tot ons zeggen, we _nemen intuïtief scherp in 't oog, wat ze
bedoelen, en... wat ons 't meeste interesseert. 't Gaat niet om de woordjes
maar om het woord, de boodschap, om — wat ze ons te zeggen hebben.
Deze taalopvatting is zeer subjectief. Meestal luisteren wij niet objectief
genoeg en hooren of lezen wat ons treft. liet verstaan van Paulus, in ons
tweede voorbeeld, is wat men noemt de exegese
de uitlegging — het
wegen van elk woordje in zijn beteekenis.
Had Jehu maar wat meer aan die exegese gedaan. 2 Kon. 10 : 31. De
Profetenzoon noemde Jehova „de God Israëls" en het volk „van Jehova".
Wat inhield, dat hij niet zou mogen doen wat hij wilde op den troon
van het tienstammenrijk.
Maar exegese is een werk voor wijzen.
En het verstaan van de hoofdbeteekenis gaat steeds vooraf. Ook in de
exegese. Anders wordt het woordengeknutsel.
—

Daarom moet ook ieder mensch als kind beginnen met een verstaan
van taal als Jehu deed.
Kinderen verstaan niet woordjes en volzinnen, maar zij hooren een
woord, in den zin van wat de Profetenzoon zeide: ik heb een woord aan u.
Een kleuter, die nog maar de eerste schreden deed op taalgebied, kruipt
op den vloer en trekt de poes aan den staart. Vader ziet dat — steekt den
vinger op — en zegt: Wimpje mag niet de poes plagen, paatje is boos
hoor. Verstaat dat kind het woordje plagen? 't Woordje niet, 't woordje
mag? Weet dat kind van woordschikking? Kan dat kind die zinnen
nazeggen met verstand? In 't geheel niet.
En toch verstaat de kleine het woord van vader opperbest. Z'n lipje
trekt omlaag en hij pruilt: paatje boos — ikke tout. Als moeder straks in
de kamer komt en vader zegt: „daar zat me zooeven die kleine rakker
de poes te plagen," dan verstaat de kleine alleen „poes" en hij ziet beiden
naar hem kijken. Dan flitst weer door zijn kinderzieltje: paatje boos, ikke
fout en.... poes.... en hij beseft, dat poes bij de scène behoort.
Deze manier van taal-verstaan, intuïtief, spontaan, meestal gehecht aan
een paar woordjes, die in het bewustzijn fel belicht worden, is typisch
voor heel den kinderleeftijd — zelfs ook voor de meeste menschen in het
dagelijksch leven.
Met deze eigenaardigheid van het kind dienen wij terdege rekening te
houden bij ons taalonderwijs — en ook bij ons onderwijs in de psalmen.
Wie eischt, dat eerst alle woordjes bekend zijn, dat de draagkracht der
zinsdeelen, het verband-leggen der voegwoorden en de kracht van het
zinsverband klaar-bewust moet „gemaakt" wonden en de beteekenis van
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ieder woord „aangebracht" moet worden, die begint zijn lessen' met
exegese.
Maar dan begint hij bij het einde.
Een psalm verstaan beteekent vooreerst voor het opgroeiende kind:
den psalm — of een deel er van — verstaan als „woord".
En eerst daarna — als nadere aanvulling — volgt de exegese # die elk
woordje in 't volle licht doet komen.
De hoogmoedige eisch: „alles of niets", die onder Christenen nogal
eens gehoord wordt — ook ten opzichte van het „verstaan" van Psalmen
door het kind — loopt steeds uit op „niets". Verstaan wij ouderen alles
van de Psalmen??
Daarom is het heelemaal niet erg als onze kinderen bijv. van Ps, 118
alleen verstaan, dat deze psalm Gods goedheid bezingt.
Als de onderwijzer zegt: „Komt kinderen, laten wij van Gods goedheid
zingen," dan verstaan zij, naar de mate van hun verstand en van
hun kinderlijk geloof, -dien psalm zelfs beter, dan wanneer de onderwijzer
zou trachten een „korte inhoud" er van in te prenten. Als het kán, is
dat ook kostelijk — maar .... als dat niet kan, behoeft men nog niet te
zeggen: Och, daar verstaan de kinderen toch niets van, ik zal ze dien
psalm maar machinaal laten leeren, op hoop, dat ze 't later zullen
verstaan. Dat wordt wel eens onder ons gezegd — maar... machinaal leeren
van onverstaanbare „heilige" woorden,- is m.i. een zeer gevaarlijk werk.
De fout van hen, die meenen, dat de Bijbel niet voor kinderen is, ligt
niet daarin, dat zij de waarde van 't geleerde voor de toekomst overzien
— maar hierin, dat zij meenen dat het kind Gods Woord niet verstaat als
„Woord" van God.
En dat is vierkant in strijd met onze dagelijksche ervaring op school.
Kind en Bijbel hooren bij elkaar. En ook de Psalmen zijn voor het kind
verstaanbaar.
En daarom moeten wij het den tegenstanders nooit toegeven, dat ze het
niet verstaan — ook al verhaspelen ze wel eens een woordje. 't Gaat niet
om woordjes, maar om het woord.
2. Mijn tweede opmerking gaat over de vraag: hoe zijn de Psalmen
als woord te verstaan? Welk woord brengen zij ons? Wat willen zij ons
zeggen?
Wij belijden, dat de Psalmen niet maar schoone producten van Oudliebreeuwsche letterkunde zijn, maar dat zij Gods Woord zijn, waarin Hij
tot ons spreekt door den dienst van de Profeten-Zangers — en waarin
Hij ons openbaart de wereld der geestelijke dingen, die wij niet kunnen
waarnemen met het oog.
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Geestelijke dingen.
Deze uitdrukking is vaak misverstaan.
De wijsgeer Cartesius meende al het bestaande te kunnen terugbrengen
tot twee wereldsubstanties: denking (= bewustzijn) en uitgebreidheid
(= stof, lichaam).
De onzienlijke dingen behooren dan tot de denking, tot het bewustzijn,
tot het begrip.
Ons bewustzijn werd uitgangspunt om de onzienlijke dingen (ziel, God)
te verklaren. „Cogiio ergo sum" was het uitgangspunt van Cartesius.
Zoo lag het voor de hand, dat de geestelijke dingen tot zuivere
begrippen werden. Immers, ze werden niet ervaren als de zienlijke dingen
en kwamen op aarde alleen voor als objecten in ons denken
(Gegensdnde).
God, liefde, deugd, barmhartigheid, goedheid, genade, werden altemaal
begrippen, die ons denken vormde en die stonden naast de zienlijke
dingen.
Dat dualisme van Cartesius heeft ontzettend veel kwaad gedaan. Ook
in de kerk.
Men heeft uit het oog verloren, dat de onzienlijke dingen óók realiteit
bezitten, ja, dat de zienlijke uit de onzienlijke zijn voortgekomen en dat
de onzienlijke zich openbaren in het zienlijke. God openbaarde zich aan
de Profeten, in Christus Jezus, en ook nu nog door Zijn Woord. Dat boek
op onze tafel, de Bijbel, is een zichtbare, tastbare, hoorbare openbaring
van God aan ons.
Evenals de openbaring van Zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid in
de natuur. Elk boomblad, iedere bloem, een simpel ei, waaruit een
kuikentje uitbreekt — 't is alles openbaring van onzienlijke dingen, die
even reëel zijn als de dingen om ons heen.
Door het dualisme van Descartes werden de geestelijke dingen verlaagd
tot een begrippenwereld.
Wat is het woord „barmhartigheid" als we het in de kerk hooren? Is
het niet veelal een begrip? En dan nog een begrip waarbij we niet eens
denken. Eigenlijk meer „Tegenstand" dan „begrip", zoodat we er soms
evenwel bij denken en begrijpen als dat iemand tot ons zegt: „de dief gebruikte een houten breekijzer", en wij het zonder erg zoo overnemen.
De oude Egyptenaars stelden barmhartigheid tenminste nog voor door
een hand, die een brood geeft.
Doordat ons Ik — en niet de Openbaring Gods in natuur en Bijbel —
het kernpunt van de menschelijke kennis, het centrum van ons denken
over het heelal, en het eenige geloofwaardige criterium werd, dat tegen
den Cartesiaanschen twijfel kon blijven bestaan — m. a. w. doordat de
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wereldbeschouwing anthropo-centrisch (de mensch middelpunt) werd, in
plaats van Theo-centrisch. (God, de Souvereine Koning, uit wien en
door wien en tot wien alles is), daardoor werd voor ons de zienlijke wereld
de eigenlijke en de onzienlijke werd alleen kenbaar in het begrip.
Zoo hebben vorige geslachten in de Psalmen leeren zingen van
on-bijbelsche begrippen als „Opperwezen", „deugd", „hoogste goedheid" enz.
En de kracht der Bijbelsche termen werd verzwakt, doordat men ze
niet wist over te brengen in de wereld om ons hen. God was een ,,Wezen"
boven ons. Deugd een begrip in den zin van 19de eeuwsche „deugdzaamheid".
Ik heb wel eens Psalm 1 gezongen als volgt:
Welzalig (begrip: zalig worden — in den hemel komen) hij die in
der boozen raad (begrip zonder inhoud) niet wandelt (die geen kwaad
doet, kwaad: vaag begrip) noch op 't pad (denk heelemaal niet aan een
pad) der zondaars (dat zijn we allemaal!) staat. Noch nederzit, daar
zullen samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst (begrip)
spotten. Maar 's Heeren wet (vaag begrip) blijmoedig dag en nacht
(altoos) herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. (Wát herdenken,
bepeinzen, betrachten???).
Maar laten we 't nu eens lezen net zooals 't er staat en dan reëel
opvatten.
Welzalig (= gelukkig) hij, die in der boozen raad niet wandelt (niet
de metgezel is van booze lieden, die onrecht, diefstal, moord, overspel
onder elkaar overleggen);
noch nederzit daar zullen samenrotten, die roekeloos met God en
godsdienst (bijv. kerkediense spotten, (die niet thuis is onder spotters in
herberg, kazerne, schaftlokaal e. d.), maar 's Heeren wet (dat is de
Bijbel!), blijmoedig (met lust, zie Ps. 1 in het 0. T.), dag en nacht (bij
elke voorkomende gelegenheid) herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.
(Drie uitdrukkingen voor „overdenken": Gewoon denken, diep nadenken
en... ook ernstig nemen in het leven... óók doen.)
In het tweede voorbeeld hebben we den geestelijken inhoud van den
Psalm: gelukkig is hij, die bezig is met den Bijbel — gezet in het volle
leven. We kunnen het dan zingen met het oog op het kerkgaan, op het
Schriftlezen in ons huisgezin, op de school met den Bijbel, op onze
Knapen-, Meisjes-, Jongelings- en Jongedochtersvereenigingen — op
wandteksten boven het bed der kranken — ja op al wat ernst maakt met
de overdenking van Gods Woord — den Bijbel.
En zóó nu gelezen met een simpele verklaring: zie kinderen, daar
staat: Gelukkig hij, die den Bijbel overdenkt... kunnen onze kinderen dat
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abstracte psalmvers in eens zien als een Woord van God van rijken
inhoud en vol belofte.
Volwassenen kunnen soms een zeldzaam genoegen smaken in het
zingen van dit vers als abstracte begrippen. Dat „genoegen" moeten we
onze kinderen niet gunnen.
Want het is zeldzaam gevaarlijk!
En absoluut onnoodig.
Onze abstraheerende Westersche begrippen-manie, voortkomende uit
de te hooge waardeering van het ik, dat een typisch Indo-Europeaansche
fout is, doet aan de Psalmen tekort.
Want de Psalmen zijn practisch — vol Semitisch realisme.
In de mate als we gaan naderen tot dat practische, in diezelfde mate
zullen we ook aansluiting vinden tusschen kind en Psalmen.
We behoeven niet eerst op het voetspoor van Herbart zuivere en
heldere begrippen aan te brengen van boozen raad, zondaars, God!
godsdienst! deugd! ! etc., maar we zullen lezen wat er staat — practisch
— en met een enkel woord het „Woord" Gods-voor-kinderen plaatsen in
het volle leven.
En dan geven ons de Psalmen zulke kostelijke woorden voor ons
en voor onze kinderen.
Als daar zijn: fijne plastische uitdrukkingen, natuurbeschrijvingen,
stukjes historie uit het gewone menschenleven, uit de geschiedenis van
David — en (profetisch) van Christus Jezus.
Van elk een typisch voorbeeld.
A. Plastiek. Hoe zal hij zijn, die Gods Woord ernstig overdenkt en
betracht? Ps. 1.
„gelijk een frissche boom
in vetten grond geplant — bij eenen stroom" ...
hij is met vruchten beladen,
zijn blad valt niet af van de zomerdroogte.
En hoe zal hij zijn, die 't kwaad bemint? (Graag kwaad doet!)
„Als kaf, dat wegstuift voor den wind".
(Dat zien boerenkinderen ieder jaar.)
Psalm 1 wordt voor ons in school de psalm van den boom en het kaf.
En dringt aan op Bijbelonderzoek.
Zijn de Sankey-liederen e. d. misschien kinderlijker?
De woordenrompslomp van de berijmers nemen de kinderen gratis
mee. Ze hebben wat te denken en de rest der woorden deelt in het
lot van voegwoordjes, bijwoordjes, lidwoordjes, die in het bewustzijn van
een spreker bijna niet belicht worden, daar alleen de kernpunten van zijn
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gedachte-zinnen zijn opmerkzaamheid hebben. Misschien beginnen ze
later aan de exegese — maar dan komt ook de kfitiek als ze den
oorspronkeliiken Psalm in zijn eenvoudige schoonheid er naast leggen.
Maar dat gaat in vele gevallen nog boven den gedachtengang van de
kinderen uit. We kunnen er hen wel eens op wijzen, maar ze gaan er —
gelukkig! — nog niet op in. Kritiek is niet „des kinds".

B. Geschiedenis van David.
Hoe gaarne hooren onze kinderen daarvan. Ze weten van Absaloms
opstand. En nu hooren ze in Ps, 3 David klagen:
„Zij maken niet alleen den opstand algemeen
om mij mijn kroon te ontrukken.
Maar velen doen van mij...
nog deze smaadtaal hooren,
God zal hem nu niet meer verlossen" ....
Wat is David — zonder God?
„Maar trouwe God — gij zijt mijn schild" (vertel even, hoe een schild
heerlijk beschermen kan, plastiek).
En God „hoorde mijn gebeden".
En daarom sliep David zoo gerust. (Verstaat een kind!) 1)
Genoeg: David sliep gerust als men „zijne ziel zocht", omdat hij geloofde
dat God zijn gebed zou verhooren.

C. Menschenleven Ps. 6. David ziek.
David was ziek. Voelde dat als straf op de zonde. Ook onze ziekte is
dikwijls straf op zonde. Kind loopt lichtgekleed en bezweet op den tocht.
Moeder waarschuwde — luisterde niet — Eert uw vader en moeder. —
Gevolg: ziek. Bang om te sterven.
David ook zoo.
Bad: „Sla mij met medelijden als een Vader," vs. 1.
„Genees mij", vs. 2.
„Mijn ziel schrikt voor U", vs. 3.
,,Red haar van 't verderf". vs. 4. Kerkhof, graf.
Anders kan ik U niet meer prijzen met psalmen hier op de aarde. vs. 5.
„Ik voel Uw slagen klemmen". vs. 6.
„Mijn oog is rood van 't schreien", vs. 7.
De fleere hoort het gebed Zijner kinderen.
„De Heer wilde op mijn kermen,
Zich over mij ontfermen," vs. 9.
1) De onderwijzer onderstrepe in zijn psalmboekje de woorden waar het voor
kinderen op aan komt. Dat geeft veel gemak.
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Is dat alles ook geen kinder-ervaring? Meer dan wij wel weten, wordt
daar op kinderziekbedden geworsteld met God op kinderlijke wijze.
Geven wij ze dan den steun in deze geloofsworsteling van Psalm 6.
D. Natuurbeschrijving.
Psalm 19 zingen we bij mooi helder weer.
„De heldre lucht" — „het ruime hemelrond" — „net een koepel"!
„verkondigen Gods werk".
„Des Heeren wet" Oe Bijbel) „nochtans, verspreidt volmaakter glans"...
Maar vooral Psalm 29 zou ik willen nemen als type van een
natuurpsalm.
Ik begin met vs. 2.
De donder — des lleeren stem — „rolt en klatert door de lucht"... dat
kennen de kinderen. En dan dat „bersten" van die knetterende donderslagen, waarbij ze van angst ineenkrimpen.
We spreken daar niet veel van.
Liever teekenen we een kaartje van Palestina met enkele krijtstrepen,
zee blauw, bergen bruin.
't Onweer komt op boven de zee. Precies als bij ons op Walcheren,
uit het Westen:
vs. 2. „Op de groote waat'ren."
Dan draait het onweer boven den Libanon:
VS. 3. „Zijn grimmigheid ontsteekt
het ceedrenbosch van Libanon,"
Zware cederen worden getroffen en storten van de steile hellingen als
huppelden zij naar omlaag.
Vervolgens drijft het onweer over de woestijn (vs. 4), de dieren zijn in
grooten nood. („Hinden werpen in dien nood haar jongen" is voor bij den
geheelen Bijbel opgevoede en aan het natuurleven gewende kinderen van
't platteland niets oneerbaars of buitengewoon interessants. Trouwens,
wanneer Gods Woord heilig (= afgezonderd) wordt gehouden ook door
onze klas, dan is de Bijbel juist een goed boek, waaruit het oudere kind
de noodige kennis omtrent het geslachtsleven opdoet. Zelfs Rousseau
moest bekennen, dat de Bijbel een rein Boek is.)
Vers 5 verplaatst ons gedurende het onweder in den Tempel. Het
Huis van Jehova. 1)
En dáar is het veilig. Want „de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede",
Daar kan het niet „inslaan".
1) Ik volg hier de berijming. Volgens de vertaling van Dr. A. Noordtzij in „Korte
Verklaring der H. S. met nieuwe vertaling", uitgave Kok, Kampen — is hier sprake
v het hemelpaleis wboven den oervloed" waar de engelen Hem lofzingen.
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liet onweder is vreeselijk — ook mooi — 't drijve ons uit naar God,
die daar dondert. — Bij Hem is het veilig.
E. Profetische Psalmen.
We hebben verteld van het lijden van Christus. We zeggen dan: David
heeft reeds een psalm gezongen, waarin hij profeteerde wat de Heere Jezus
zou lijden. Het is de Heere Jezus zelf, die hier David zóó liet zingen, van
wat Hij later in Gethsémané en op Golgotha zou ondervinden.
De Psalm opent met het roerende: „Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en redt mij niet.... terwijl ik brullend klaag' in d'angsten die ik lij".
(Denk dat de Evangelisten verhalen dat Hij riep „met groote stem"rvs. 1.
De vaderen riepen tot God en werden gered, „Ik ben een worm" -(Gethsémané) vs. 3.
„Men steekt de lip mij toe". vs. 4.
Denk u een weerlooze in de velden van Bazan — waar zooveel vee
graasde. Een kudde booze stieren (boerenkinders kennen de boosaardige
woeste dieren goed!) omringt hem.... vs. 6.
Zóó zag zich de Heere Jezus omringd door Zijn vijanden.
Of ... zooals een leeuw op iemand afkomt met groote sprongen —
al brullende.... ze kennen wel die ijselijke leeuwenverhalen.
Koorts ondermijnt het leven van den kruiseling vs. 7.
Koorts kennen de kinderen — hoofdpijn, hitte, dorst vs. 8.
Zijn handen en voeten doorboord, (vs. 8.)
Uitgeteerd, mager, (het doorgestane leed sinds Donderdagavond moet
den Heiland ook physiek uitgeteerd hebben) vs. 9.
Mijne kleederen verdeelen.... eigendommen aan anderen, hen er om
te zien dobbelen met begeerige oogen is ook lijden.
En dan die heerlijke overgang van het donker in het licht der verlossing
— na het gebed van vs. 11.
„Ik loof eerlang U in een groote schaar." vs. 13.
„Zelfs uit de wildste volken" (Batavieren, Germanen!) cs. 14.
„Zij komen aan." vs. 16. Ook wij. Of zouden wij Hem niet loven?
Kunnen wij ons leven redden (vs. 15)?
Wij „'t nakroost, dat den Heer wordt toebereid."
Hoe kunnen onze kinderen ontroerd zijn bij de lijdensgeschiedenis. Hoe
innig doorvoeld kunnen ze —* zóó verklaard met zeer spaarzame woorden° — dezen psalm zingen.
Wij wijzen alleen op de woorden, die het vers typeeren en laten de kinderen
dat zelf meelezen in hun boekje — zoo leeren ze ook hoofdgedachten in lange
zinnen naar voren halen.
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Hoe kan de liefde van Christus voor Zijn volk (niet altijd weer direct
op dat eigen Ik betrekken!) hen ontroeren en dringen tot aanbidding.
Wie in zulk een °ogenblik in onze klas durfde komen en zeggen, dat
die Jezus een bedrieger was (Joden) of maar een gewoon mensch
(modernen) of een martelaar in den strijd tegen het kapitalisme
(socialisten), of een brave man uit den ouden tijd, maar niet onze Zaligmaker en Heere, hij zou álle kinderoogen met schrik, als hoorden ze een
Godslastering, op zich gevestigd zien.
Want Christus is in zulke oogenblikken met Zijn Geest reëel tegenwoordig onder dat nakroost, idat óák voor Hem is en in Zijn Naam werd
gedoopt. En de leugen moge sterk zijn — tegen de realiteit der dingen
is ze op zulke °ogenblikken niet bestand.
Al die kinderen zijn gedoopt — zij dragen Mie het veldteeken van den
Koning. En als de Koning komt — en allen stil worden — en allen
eerbiedig opblikken, de een vertrouwelijk, de ander wat bang... is het
dan verstandig, hóórt het dan zoo, dat de opvoeder nog eens extra
uitlegt: Pas op, dat er geen oproermakers onder jullie zitten — want je
kunt alleen maar zalig worden ('t gaat weer om 't Ik!) als je gelooft, als
je bekeerd wordt.... als je goed naar dien Koning luistert.... als je
Hem veel liefhebt.... als je Hem niet verloochent....?
Och — dat weten onze kinderen.
Ze weten het uit de historie — onwraakbaar getuigenis, dat hen steeds
fel aangrijpt als werkelijk gebeurd.
Ze weten het uit onze vermaningen als ze kwaad gedaan hebben.
Ze weten het door gezegden als: Die niet uitverkoren is kan tóch niet
zalig worden. ,Zoodat het een kansberekening wordt. Met... voor optimisten
véél en voor pessimistische kindertjes (die er op dit gebied meer zijn dan
wij vermoeden!) weinig of geen kans om „in den hemel te komen."
Zullen we nu na het zingen van dien Psalm — (liefst een aantal verzen
in verband — neem er een Bijbelles voor), zullen we nu de eerbiedige
overdenking van Christus' oneindige liefde voor zondaars gaan verbreken,
door al die dingen op te noemen, die ze toch wel weten?
Zullen we met een zedepreekje eindigen als Hij bij ons en onze (Zijne)
kinderen is?
Neen.... wij zullen óók zwijgen. — Als we nog wat zeggen na het
ingen, dan zal het van Hem zijn.
Hoe meer Hij verheven wordt voor ons en voor onze kinderen, en hoe
meer we voelen Zijn recht op ons als gedoopten, hoe meer op andere
tijden de vermaning om toch niet als een muildier of als een paard te
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weerstreven -- om toch niet als Israël bij Massa en Meriba Hem te
verzoeken — zal ingrijpen in ons zielsbestaan.
Onze kinderen moeten weten: Ik ben Zijn eigendom — en zoo veelszins
denken ze: ik zal zalig worden of in de hel komen... en dat hangt af
van mij of ik wel gelooven zal. En dan gaan de stumperdjes soms — op
't voetspoor van vele ouderen — vragen: „geloof ik wel", en dan gaan
ze doen aan 't slechte soort zielkunde, dat er bestaat: graven in eigen hart
naar „geloof" en „bekeering" in plaats van gedurig het oog te richten op
Christus en naar Hem te luisteren en van Hem alles te verwachten.
Bij dat luisteren naar Hem zal het vanzelf wel gaan stormen in dat
kinderhart — zullen vanzelf wel bange vragen rijzen na donkere zonden
— zal vanzelf wel de twijfel opkomen ... daar zal „het vleesch" wel
voor zorgen — dat alles hoeven we heusch niet op te wekken door onze
zedepreeken.
We wekken trouwens niets daarmee op, doch stompen af.
En de „valschelijk gerusten in Sion" dan?
Er zijn twee soorten „valschelijk gerusten".
In „lijdelijke" streken een zeer groot contingent ouders en kinderen,
die daarhenen leven in de gedachte ik ben nog onbekeerd en ... meer of
minder gerust onder de practijk van het leven wachten tot het God nog
eens belieft.... de vereischte verandering aan te brengen in hun
psychische leven. Zulke menschen kan men niet beter ongerust maken,
dan door ze op grond van Gods beloften in den doop te rekenen bij Gods
volk. Bij de ouderen openbaart zich die onrust meestal in heftige ontkenning en verontwaardiging. Zij voelen intuïtief, dat het dan uit is met
hunne schemering van half licht (een klein „hoopje") en half duister
(„dood-onbekeerd"). En voor de practijk van het leven is zoo'n schemering nog zoo kwaad niet.
Niet weinigen schuwen daarom Paulus' raad om de roeping en verkiezing
vast te maken. En wanneer ze daartoe vermaand worden komen ze direct
aan met het andere uiterste op 't gebied van de „gerusten" in Sion.
(Zoo wijst u een gierigaard, als ge hem vermaant, steeds op den
verkwister en vindt zichzelf een degelijk mensch. En de losbol verafschuwt den vrek.)
Die andere „gerusten" zijn diegenen, die „naar het vleesch leven" en
toch meenen, dat het wel met ze schikken zal. Ze „hopen" dat ze
wedergeboren zijn — en dan komt de zaak wel terecht. Het spreekt
van zelf dat ze Jezus eigendom zijn en ze hebben Hem daarom ook wel
lief, gelooven ze.
Maar als we nu ernst maken van het recht dat Christus heeft op de
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gedoopten, en met het volgen van Hem en het gehoorzamen van Zijn
Woord, dan zal — onder Gods zegen — de onrust komen bij die gerusten.
Dan zullen ze niet „met zichzelf", maar met Christus te doen krijgen.
Want bij beide categorieën komt de gerustheid, doordat ze niet met
Hem te doen hebben: a. omdat ze „eerst veranderd" moeten worden; b.
omdat ze practisch zonder Hem leven.
Als wij onze kinderen het volle Woord Gods brengen — zonder „psychologische" idefinities van geloof, bekeering, liefde — maar practisch,
midden in de realiteit van het leven staande, dan zal de tijd en de latere
ervaring onzer leerlingen bewijzen, dat dit de eenig juiste weg was. om
hen op te voeden in de leering en vermaning des Heeren tot menschen
Gods.
En daarom zij Gods Woord ook hierin ons voorbeeld, dat we niet bij
iedere gelegenheid Gods Woord verzwakken, door onze systematische
opmerkingen.
„Het zaad zal Hem dienen", zegt Ps. 22: 31.
Wij zeggen dan: kinderen, gij zijt het zaad, het nakroost van die God
dienen en Jezus vraagt ook van u Hem te dienen.
Maar we zijn telkens weer geneigd om er direct als in één adem -zonder dat er een bepaalde reden is — bij te voegen: ten minste als ie
Jezus liefhebt, gehoorzaam zijt, je bekeert, bekeerd wordt....
En dat is niet goed. Wij willen daarmee telkens ons systeem van den
weg des heils uitwerken. 1)
Daarmee verzwakken we Gods Woord.
Gods Woord doet zoo niet. De Bijbel spreekt veel meer absoluut, dan
wij meestal durven.
„Bidt en gij zult ontvangen" ... absoluut. Wij zeggen: ja maar... als
't zoo voorbeschikt is, als 't gebed goed is, als 't naar Gods wil is... en
maken daarmee dat heerlijke woord krachteloos.
„Geloof in den Heere Jezus en gij zult zalig worden, gij en uw
huis" ... wij zouden zeggen: ja, maar, dat gaat zóó maar niet. Die
stokbewaarder — nou ja, ,die had veel ondervonden in dien nacht. Maar
zijn huis.... ja, áls ze bekeerd worden, áls ze niet later afvallen.... áls
't maar echt is ... Vergel. Hand. 8 : 13a, waar niets over de echtheid van
het „geloof" van Simon den toovenaar gezegd wordt.
1) Daarmee is niets gezegd tegen de Dogmatiek als systeem. Evenmin als bijv.
studie van Staatsinrichting gevaarlijk zou zijn. Integendeel. Maar, als de Koningin
jarig is en we zeggen vrij uit onze liefde voor onze Vorstin — gaan we dan onderzoeken in welke staatsrechtelijke verhouding wij tot haar staan en .... welke
gevallen van rebellie zich bij ons zouden kunnen voordoen ?
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„U komt de belofte toe en uwe kinderen" ... ja,Inaar; als die kinderen
luisteren naar het Woord Gods.... en zich bekeeren .... en gelooven....
en volharden ...
Zoo maken we met onze redeneeringen, dat de Bijbel niet meer spreekt.
De beloften hebben alle één voorwaarde: geloof.
Doch wij herhalen die voorwaarde bij elke belofte....
De H. Schrift weet ook van afval van verbondskinderen, maar zij haalt
dat niet overal bij.
Maar áls dan de H. S. zelve met hare schrikkelijke bedreigingen van
verlies der belofte, van dubbele slagen, van: „Ik ken u niet, ga weg van
mij, ik heb u nooit gekend", van „buitenste duisternis", van vuur, van
dood, tot onze kinderen komt, ja dan zijn ook deze bedreigingen door
ons verzwakt.
Wat is verlies eener belofte, die men nooit geloofde te zullen
ontvangen?
Wat zijn dubbele slagen, als men niet aan zegeningen dacht, doch reeds
op slagen rekende?
Wat is: „ik ken u niet" uit den mond van iemand, van wien men nooit
gedacht had, dat hij ons kende?
Wat is „ga weg van mij" — als we nooit hoopten te mogen naderen?
Wat is „duisternis" als men nooit hopen mocht op „licht"?
Wat is „vuur" en „dood" als men niet hoopte op „leven"?
Al deze ernstige bedreigingen van Gods Woord hebben eerst recht
kracht voor hem, die als „zaad" der Kerk, als „kind der belofte" op
grond van Gods Woord hoop mocht koesteren op de beloften Gods In
Christus Jezus.
En als we d& onzen kinderen onthouden, maken we eenerzijds de
beloften en anderzijds ook de bedreigingen krachteloos.
En daarom.... we moeten Gods Woord — ook de Psalmen, aan onze
kinderen brengen, zooals Gods Woord tot ons spreekt. We moeten Gods
Woord onderwijzen, zooals het er staat. Daarvoor is — onder leiding
van den H, Geest, die beloofd is aan de Kerk — noodig: ernstige, biddende studie en betrachting in de practijk van het leven. En we moeten
óók in ons Bijbelsch onderwijs niet anthropocentrisch, maar theocentrisch leeren denken.
Welzalig ook de school waar men 's Huren wet blijmoedig overdenkt.
Als een groenende boom zal ze zijn.
En... God houdt Zijn Verbond... „het zaad zal Hem dienen, het zal
den Heere aangeschreven worden tot in de geslachten."
Biggekerke, 19 Mei 1923.
A. JANSE.

BET
Nog zie ik ze voor mij, dof starend, lijdelijk, niet er bij. Ze was er
feitelijk nooit geheel bij. Ze onderging het onderwijs als een harde noodwendigheid, een last haar opgelegd, onvrijwillig, zooals alles in haar
leven, zooals het leven zelf, waar ze nooit om gevraagd had en waarvoor
zij nooit dankbaar zou zijn — naar het scheen. Ze deed nooit actief mee.
Was het onwil? Onmacht? Of beide, maar dan de een als gevolg van
de ander? Ik wist het niet. Dat kleine hoopje mensch, dat daar achteloos
in de bank hing, een weinig achterover, het hoofd scheef opzij gezakt,
was mij een raadsel.
Soms zag ze bleek, sterk leek ze mij niet, maar toch was ze nooit ziek.
Ze was kort, gedrongen, maar nog al stevig; in haar bollig, regelmatig
gevormd gezicht doften lichtgrijze oogen, moe meestal, als nachtlampjes
op 't uitgaan. Sluik, piekerig haar hing ordeloos neer.
Leelijk was ze niet, 't gezicht was wel regelmatig, niets ouwe-wijfjesachtig, wel een kindergezicht, behalve de oogen, die waren oud. Dat
kwam omdat Bets ziel oud was, een trieste, ruiende vogel, zangeloos, in
de enge kooi van Bets jonge kinderlijf. 't Leek mij of die ziel de herinnering als een zware keten achter zich aansleepte van veel beleefd leed
en nu opnieuw gedoemd was tot droeven dool over een donkere aarde.
In die oogen nooit lichtgetintel van blijde verwondering, maar altijd het
koud-wijze „ik weet het al -- ,ik weet het al zoo lang, 't is niets, ik heb
me al moe gezien". Die oogen lachten nooit, omdat de ziel nooit lachte.
Sets ziel zeide met Salomo, dat lachen onzinnig is.
Bet gevoelde een souvereine minachting voor de wetenschap en
weigerde hardnekkig elk korreltje wierook van bewondering of toewijdiag op het altaar dier koninklijke godin te ontsteken. Met de lijdzaamheid
haar eigen, zou ze martelares geworden zijn, als men ze hiertoe gedwongen had, en zij het al niet met blijdschap, gelaten zou zij den dood zijn
ingegaan, als heldin.
Ondeugend was Bet niet, lastig in 't geheel niet. Was ze 't maar
geweest! Schoollastig is overloop van levensenergie, van levensvreugd,
export van doen en willen over de door ons zoo eng getrokken grensjes
van betamelijkheid. Bets geheele wezen zeide: „laat me met rust, maak
het mij niet lastig, ik doe het jou toch ook niet!"
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Ik beleefde geen verdriet, maar nog veel minder plezier ;van Bet. En
— 't kind moest toch leeren. Wel zeker, zij moest. Lui was ze zeker. Ik
begon ze aan te zetten, vriendelijk eerst, welwillend, de andere kinderen
haar tot voorbeeld stellend. 't Had niet veel effect. Bet liet de woorden
van mijn sermoen over haar henengaan, dook als een eend wat dieper
en verrees weer als de golven weggerold waren, droog en ongedeerd.
Ze zei nooit iets , terug, weigerde niet, was niet brutaal, maar ze deed het
niet, spande zich niet in en bleef onaandoenlijk, eeuwig dezelfde. „Semper
idem". De eerste 3, 4 regels ging het soms tamelijk, als :zij schriftelijk
werk maken moest, maar al bleef ik naast haar staan om aan te moedigen
of te dreigen, het werd minder en minder. Ik zag haar energie wegvloeien
en opdrogen als een beek in lossen zandgrond. Bet was èn in kennis èn in
vaardigheid een achteraankomer; zij sleepte, onwillig, langzaam mee.
Toch scheen ze mij niet achterlijk of minder begaafd. Ze paste niet in
het gewone schoolkader. Geen „gewoon" kind, een uitzondering. Wie ze
was, wat ze was, voor mij was ze een vraagteeken, dat om verklaring,
om begrijpen riep, eiken dag weer, als het daar levend voor mij zat.
Een „interessant geval" werd zij meer en meer voor mij.
De gewone middelen uit de paedagogische apotheek had ik alle reeds
met volharding en afwisseling bij haar aangewend. Die gewone trucjes,
waarmee je kinderen vangt en ze weet te verbinden aan je zelf en ie
onderwijs, waarmee je ze Jekker" maakt, misten alle hun uitwerking op,
Bets hopelooze ongevoeligheid. Bet liet zich niet „lekker" maken.
„Liefde", de gouden sleutel op elk menschenhart, op ieder kinderhart
althans, dat ijzeren grendels van wantrouwen, van zelfzucht, van trotschheld verbreekt, met liefde zou ik overwinnen! Ik concentreerde alle
stralen van welwillende vriendlijkheld, van warme belangstelling als door
een brandglas op mijn arme. koude kleine Bet. Zonder schijnbaar gevolg.
Ik werd nog vriendelijker, nog liever, 't smeltpunt van metalen en ook
van menschenharten is verschillend. Bets hart bleef een ijsberg.
Mijn woorden ontroerden haar zooveel als 't citerspel den steenrots. Zij
reageerde niet op mijn experimenten. Ja — toch! Ik vond haar naam zoo
snijdend, zoo kort; zoo koud klonk dat „Bet". Ik maakte er op een keer
„Betje" van, dat dacht mij intiemer, zachter. En toen— toen kwam er, naar
't mij toescheen een flits van minachtenden spot in Bets grijze, koude
oogen en speelde er een zweem van glimlach om den mond die duidelijker
dan woorden zeiden: „Zeg, stel je nou niet zou flauw aan, doe nu niet zoo
extra tegen mij!" Ik voelde mij ontwapend. Maar juist die nederlaagprikkelde mij. Noemen de menschen ons niet, noemen we ons zelf niet:
„Meesters", dat zijn toch menschen die het weten en kunnen? Jawel!.
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Wat kunnen wij? Wat weten wij van het groote mysterie, de kinderziel,
waar we dagelijks mee moeten omgaan en waarmee wij moeten verkeeren? Hoe ruw gaan we soms te werk in onzen ijver om te ontwikkelen,
te leiden, te leeren! Strooien we niet vaak zand en steengruis in plaats
van „levend" zaad in den zielenakker der kleinen? En zijn we lankmoedig
over het uitgestrooide als , de groote Zaaier, verwachtende vrucht te
Zijner tijd? Hoe menige kinderziel smeekt in gebroken, of soms zonder
woorden, „ga mij uit de licht, ge onderschdpt mij de zon!"
Ik zou Bet winnen. Dat was ik aan mijn eigen eer als onderwijzer verplicht. Dat was, later zag ik het, geen waarachtige liefde tot het kind,
dat was eigenliefde, zucht naar succes. Was het daardoor, dat de uitkomst
niet bevredigend was?
Ik had , het op verschillende manieren beproefd met Bet en — 't was
mislukt. Ja, door die proefnemingen was zij in haar houding versterkt
en ik had het in mijn schoolmeesterwijsheid tegen haar afgelegd. Ik wilde
mij niet meer wagen aan een onzekere kans. Ik wilde nu met zorg de
vesting van alle zijden verkennen, de zwakke plaatsen uitvinden en dan
zou ze vallen door geweld of list.
Op een dorp, waar men leeft als in een groote familiegemeenschap en
men alles van allen weet, viel het mij niet moeilijk Bets doen en laten
na te gaan.
Te gemakkelijker werd dit nog daar zij niet ver van mij afwoonde en
ik ze dus buiten de schooltijden in 't oog kon houden. Zij was de oudste
van 't groote gezin. Vader was boerenknecht, moeder ging 's morgens
vroeg en 's middags mee de koeien melken. Als moeder weg , was, moest
Bet huishoudster en kindermeid zijn. Overdag deed Bet boodschappen,
veel boodschappen, want moeder liet bijna alles per ons gelijk halen, op
't moment dat zij 't noodig , had, dat gaf rente-besparing, soms wel eens
kapitaalbesparing, want moeder vergat wel eens te betalen. Waren er
geen boodschappen te doen, dan moest Bet met de kleine broertjes en
zusjes optrekken, ook moest ze vader helpen, die thuis zoo'n' beetje voor
eigen liefhebbrij en voordeel boerde. Er waren een menigte 'kippen en
eenden, twee varkens, een geit en konijnen. Bet was een gewenschte
werkkracht bij 't verzorgen van dien veestapel. En zij was handig. Met
een bewonderenswaardige vaardigheid kweet zij zich van haar taak. Alle
schooltraagheid had zij dan afgeschud. „Ze is handig als ze wil", zei haar
vader. En als zij soms niet zoo best wilde of in vlugheid of doorzicht bij
't werk tekort schoot, werd zij gescholden of uitgevloekt.
Want vloeken kon jonge Piet", zooals haar vader in de wandeling in
tegenstelling met „Ouwe Piet", Bets grootvader, genoemd werd. 't Was
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een ijverige, ruwe kerel, sterk en grof. Liefde en teerheid verkocht men
niet aan elkaar in dat gezin. Vader werkte, bij den boer en thuis en -pruimde en rookte en vloekte. Moeder werkte bij den boer, (het melken)
— thuis niet veel, dat deed Bet — en snoepte en loog en stal. Vooral als
't gezin stond vermeerderd te worden dan stal zij, wat te grijpen of te
vangen was. Dan ontwaakte het instinct van het moederdier, dat voorraad
aansleept voor haar jongen.
Bet leefde geen kinderleven, zij was groot-mensch, werd als grootmensch toegesproken en behandeld. Met het voortplantingsproces der
dieren was Bet volkomen op de hoogte, — en van den mensch? Moeder
besprak met opoe Trijn, als Bet er bij was, de dorpsschandaaltjes en zij
had aan Bet ook een heele aanspraak, trouwens een mensch en een beest
verschillen niet zooveel. Ik begon iets van Bets innerlijke leven te
begrijpen. Ik begreep nu, waarom ze geen vriendinnetjes had en nooit
vroeger bij school kwam om mee te spelen. Groote menschen spelen
immers niet? Zij deed het zelfs niet met broertjes en zusjes; zij hield ze
zoet, meer niet. Ja, soms leek het toch naar spel, soms kreeg Bet een
wilde uitgelatenheid. Dan gooide ze de eenden, zat achter de kippen aan,
vloog als een furie met fladderende haren door den tuin.
Dan gilde zij — joelend — straatdeunen of versjes, die zij op school
geleerd had. Dan plaagde zij haar broertjes en zusjes. Dan had Bet, „de
Duvel in", zei vader, en was weer heelegaar gek, beweerde haar moeder.
„Je mos ze maar laten uittuilen," want 't gaf toch niks of je ze d'er
voor op der ziel gaf!" 't Was weersverandering, er kwam misschien
storm. Gelukkig heb ik op school nooit zulke barometrische bevliegingen
bijgewoond van haar. Misschien was de ruimte in haar bank om zich zoo
uit te leven wel wat beperkt. Als ze na zoo'n uitbarsting weer terugkeerde
tot haar normale stemming, zonk ze nog dieper weg in haar apathische
rust, was ze stiller en onverschilliger dan ooit. De school paste niet in
Bets denk- en gevoelswereld. Wat konden haar al die malle dingen schelen, waar die gewone kindertjes van leerden. Uit zichzelf was er al geen
belangstelling en thuis hoorde zij er niet dan met verachting van spreken.
Een koe melken en varkens vetmesten, dat waren dingen, daar kwam ie
de wereld mee door. Moeder had 8 gulden in de week alleen van 't melken.
Bet gevoelde de school als een overbodige last, als iets vijandigs, dat
ook al beslag op haar leggen wilde, dat ook al haar vrijheid beknotte; dat
ook al maar eischte van haar. En er werd al zooveel geëischt van haar,
in ruil voor het beetje eten, dat zij kreeg en de weinige kleeren die zij
droeg. Zij moest al maar geven, geven van haar beperkte kinderkracht.
Het begon 's morgens al vroeg. Dan schreeuwden die nare kleine kinderen
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en dan moest zij opstaan, al suisebolde zij van den slaap. De „krengen"
schreeuwden je toch wakker, dan de een, dan de ander. En dan moesten
die kinderen aangekleed en geholpen, en dan moest ze brood snijden en
koffiezetten en de boel aan kant maken. Als moeder dan thuis kwam,
eten en dan voor de eenden zorgen en voor de kippen en dan naar school.
ja, je kon er heerlijk uitrusten, vooral 't eerste half uur — Bijbelvertellen.
Daar werd je niet wakker geschreeuwd; zat je lekker te soezen. 't Was
veel te gauw om, een half uurtje maar, 't leek vijf minuten. Dan kreeg je
dat lamme rekenen, bah, die breuken, ze begreep er niks van. Die andere
rommel — ook naar: taal, schrijven, aardrijkskunde en geschiedenis, wel
leuk als de meester maar vertelde; .dan had je niets te 'doen; luisteren,
ja wel eens, als 't lollig was, 't kon d'r anders niet veel schelen.
Toen ik Bets levensomstandigheden beter kende, groeide mijn medelijden. Neen, ik wilde het dat arme kleine menschenkind niet moeilijk
maken. Zooveel mogelijk wilde ik ze „rommel" besparen. Gelukkig was ik
maar onderwijzer aan een tweemans-schooltje, zoo'n snertschooltje,
paedagogische jammergestalte, waar de juffrouw en de bovenmeester
elk drie klassen heeft, soms had ik er wel eens vier, en waar je schipperen
mag en moet. Daar kan je je nog eens richten naar elken leerling afzonderlijk, en ze eens verschuiven in een lager of hooger hokje van een
enkel vak, waarin ze minder of verder gevorderd zijn dan de anderen.
Gelukkig ook had ik een wijzen en verstandigen schoolopziener, die zoo
eens een heelen dag in je school te visite was en met je meeleefde. Dit
alles bij elkaar genomen was voor Bet niet onprofijtelijk. Ze leerde nog
wat, het allernoodigste, en het schoolgaan was voor haar geen dagelijksche kwelling. Ik behandelde Bet voortaan als „groot-mensch"; deed niet
extra lief tegen haar, bleef welwillend, maar eischte een minimum van
haar met onverzettelijkheid. En om den schadelijken invloed van haar op
de anderen. te breken, zei ik: „Ja, jongens, je mag je met Bet niet vergelijken, die moet al zoo vroeg op, 's morgens als jullie nog slapen." Of —
„Bet kan nu eenmaal niet zoo mooi schrijven, maar werken, dat kan ze
wel, hé Bet? Zij kan weer veel, dat jullie niet kunt." En zoo won ik ze?
Dat weet ik niet. Of er mildere gevoelens in haar hart groeiden, liet zij
niet merken. Zij uitte zich niet. En ik wilde niet ruw een onderzoek instellen of er misschien kleine kiempjes van toegenegenheid uitsproten. Ik
hoopte, en — wat immers gezien wordt is geen hoop — want wat men
ziet, waarom zou men het hopen?
De verhouding werd in ieder geval gemakkelijk. Bet gevoelde, dat zij
met onderscheiding behandeld werd, dat ik mijn best deed, zij het ook
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met veel struikeling en tekortkoming, om haar leed te besparen en het
haar aangenaam te maken.
Als ik zeker wist, een goed antwoord te krijgen, vroeg ik haar iets. Ik
praatte ook wel eens met haar over de geit, of de eenden. Ik informeerde
naar broertjes en zusjes.
Er kwam eenige toenadering — en toch bleef de ondergrond van
Bets karakter wantrouwen. Stelselmatig weerde zij een te groote intimiteit. Zoodra ik dat terugtrekken merkte, liet ik van haar af, wilde niet
opdringen.
Bet leefde den schoolleeftijd uit. Ik zag ze gaan, met weinig droefheid
in 't hart. Pleizier had ik niet veel beleefd van haar. Dat niet lastige
kind, had het mij toch wel lastig gemaakt. Maar tevens had ze mijn
zelfkennis verdiept, mij dikwijls beschaamd doen staan over mijn eigen
leelijke natuur, mijn zelfzucht, mijn liefdeloosheid.
Ja, de vlugge, de lieve leerlingen, dat zijn onze overwinningen. Daar
jubileeren wij over; vooral op onze ambtsfeesten; die maken ons wat.
Daar is „eer" aan te behalen. En daar gaat het toch ten slotte om in de
wereld. Die bezorgen ons een lintje in 't knoopsgat; die andere, zooals
Bet, bezorgen ons grijze haren.
Ik veiloor Bet uit het oog. Zij ging van 't dorp. Ik ook.
Toen ik eens weer op mijn oude woonplaats kwam, 4, 5 jaar later, en
ik naar Bet informeerde, kreek ik tot antwoord: „Bet, daar gaat het heel
goed mee, meester. Ze is bekeerd". Ik hoorde verder, dat zij bij een
flinke, godsdienstige boerin in dienst was gekomen. En deze had de
gouden sleutel gevonden, die Bets hart geopend had.
Zij was er als kind in huis, en schikte zich gewillig onder de degelijke,
verstandige leiding. Bet was door Gods hulp aanvankelijk goed terecht
gekomen.
Eenige dagen later ontmoette ik ze. Daar ik in gezelschap was, kon ik
ze niet aanspreken, maar ze lachte tegen mij. Ze lachte — een blijden lach
van herkennen en toen ik ze verwonderd aanzag, was er een zachten
glans in de vroeger zoo koude oogen. Zij gevoelde zich gestreeld door
mijn verwondering, waarmee ik ze opnam. ,En haar oogen zelden: „Ja,
meester — dat had je niet van mij gedacht, hé! Dien avond heb ik
gedankt voor de redding van mijn kleine, 'koude Bet, waarvoor ik zelf
zoo weinig geweest was of had kunnen doen.

Charlois.

W. BLOK.

TIJDSCHRIFTENSCHOUW 1)
D r. Annie Wisse: Die Fakulttitsdillerenzen als psychologische
Gruppenunterschiede bei den Universittitsstudenten.
In dit artikel wordt 'n tweede bewerking gegeven van enquêtemateriaal,
dat oorspronkelik gediend heeft om gegevens over geslachtsverschillen
bij de akademiese studie 2) te verkrijgen. Ditmaal wordt getracht aan te
tonen, dat er tussen de studentengroepen, zooals ze in de verschillende
universiteitsfakulteiten gegeven zijn, kenmerkende verschillen bestaan,
zowel in betrekking tot hun verhouding tot hun studie, alsook in hun
psychologies karakter.
Het enquêtemateriaal werd door ongeveer 400 Nederlandse studenten
verstrekt, ook .de Techniese hogeschool werd in het onderzoek begrepen.
Het techniese studenten'-tiepe is van de Universiteitsstudent niet scherp te
scheiden, daar ook aan de Universiteit meer of minder vakonderwijs
gegeven wordt.
De behandelde studenten waren in twee groepen te verdelen. le in
studenten voor wie het studeren „doel" is (Mathematici, beoefenaars der
Natuurwetenschappen, philologen, een deel der theologen); 2e in die,
die door de later komende praktijk tot de studie aangetrokken werden:
(medici, technici, juristen en het andere deel der theologen). In beide
groepen zijn er 5tuderenden, wier geestelike behoeften door de studie
bevredigd worden en voor wie de studie 'n wezenlike levensinhoud is. In
bijna elke studiegroep treft de vaktrots. Deze bevrediging wordt echter
in beide groepen niet op dezelfde wijze gewonnen. Bij de studenten der
tweede groep is ze groter, naarmate het onderricht meer direkt op de verlangde praktijk gericht is, terwijl de studie der eerste groep van den
aanvang af bevrediging schenkt. Hier vinden we dan ook hen, wier aanleg
zich aan het door de Universiteit gebodene meer of minder nauw aansluit. Als eerste hier tuishorende studentengroep, die in dit opzicht misschien geheel geïsoleerd staat, moeten de reine mathematici genoemd
worden; het zeer speciale vermogen, zuiver abstrakte gedachten te vatten
en vast te houden, deze weer tot moeilike gedachtenkomplexen te kombineren en deze weer naar believen te ontleden, vereist 'n zeer biezondere,
1) Vereenvoudigde spelling.
Zeitschrift fr Angewandte Psychologie II, blz. 341-401.
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niet aan te leren begaafdheid. Hierbij sluiten zich de echte natuurvorsers
aan, wier belangstelling konkreter is en in de eerste plaats naar de
bbjektieve studie en de analiese der natuurverschijnselen en hun wetmatige ordening uitgaat. In de derde plaats komt de verzamelgroep der
philologen, historici en de histories geïnteresseerde juristen, wier veelmeer subjektieve studie, zich met de gezamenlijke uitingen der menselike
geest bezig houdt. Vooral deze laatstgenoemde groepen biedt de Universiteit 'n voortreffelike gelegenheid om de voorhanden zijnde aanleg en
belangstelling tot hun ruimste ontplooiing te doen komen, wat omgekeerd.
waardering der universitaire opleiding van de zijde der studenten tengeolge heeft. Onbevredigd zijn , de literatuur-studerenden, wier neiging
meer naar kunst, dan naar Wetenschap uitgaát, daar de studie altijd
examenstudie blijft, waarbij met de speciale belangstelling te weinig
rekening gehouden wordt.
De waardering van de professorale werkzaamheid door de studenten
is gering; van 'n onderlinge verhouding is nauweliks sprake. Professoren
en studenten leven ieder hun eigen wereld, er bestaat geen levenskontakt.
Vooral in de geesteswetenschappen is men naar algemeen inzicht hoofd.Aakelik op boekenstudie aangewezen en wordt aan de kolleges der professoren weinig waarde gehecht.
Daar het onderzoek !der fakulteitsverschillen geen diepgaande analiese
tnogelik maakte, zijn er maar weinig praktiese, voor de psychologies
geleide beroepskeuze te gebruiken gegevens verkregen. Er was te weinig
tnateriaal voorhanden en ook was de enquête niet op 'n dergelijk onderzoek ingericht.
De Medici komen, ingedeeld naar de psychologiese_ karaktertiepen van
Heymans, het meest met het sanguiniese tiepe overeen. Over het
algemeen is hun emotionaliteit geringer dan het gemiddelde, zijn ze
primair funktionerende en is hun aktiviteit groter dan 't gemiddelde. Hun
intellekt is gewoon middelmatig. De juristen stemmen met het sentimen.
tele tiepe overeen. (Emotioneel — sekondair — niet aktief).. Hun intellekt
ligt beneden het gemiddelde. De studenten aan de mathematies-filisofiese
fakulteit (mathematici, phisici, chemici biologen; pharmaceuten) komen
met het phlegmatiesè tiepe overeen. (Niet emotioneel — sekondair —
aktief). Hun intellekt is opvallend beter, dan het gemiddelde. Bij studenten aan de literair-filosofiese fakulteit viel het tiepe door gebrek aan
gegevens niet te bepalen. De primaire ftinktie was overwegend — over
aktiviteit en emotionaliteit viel niet te beslissen. Hun intellekt is minder
in de richting van exakte verstandsbegaafdheid ontwikkeld. Reeds op de
school toont de toekomstige philoloog 'n veel betere aanleg voor
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talen en geschiedenis, en 'n opvallend slechtere dispositie voor exaktverstandswerk. De theoloog toont overeenkomst met het sentimentele
tiepe (emotioneel — sekondair — niet aktief), het intellect is middelmatig.
Het tiepe van de student aan de Techniese Hogeschool te Delft viel niet
bepaald vast te stellen, noch over de emotionaliteit, sekondaire funktie of
aktiviteit was 'n bepaalde beslissing te nemen. Wel bleek uit het materiaal
'n vrij grote overeenstemming met de medici, maar toch kan niet tot het
sanguiniese tiepe besloten worden. Voorlopig kan het best 'n techniese
verzamelgroep, die zich in de drie richtingen van de hoofdeigenschappen
van het sanguinici-middelpunt verwijdert, aangenomen worden.
G. lleymans. Bemerkungen zur Tierpsychologie.
Schrijver geeft in dit artikel enige zeer belangwekkende aanwijzingen
enraadgevingen ter verklaring van verschillende problemen der psycholog.ie der dieren. Meer dan gewoonlik gedaan wordt moet het dierlik handelen verklaard worden, door die gevallen van menselik handelen, die er
sterk mee overeenkomen. In het biezonder wordt de aandacht gevestigd
op het verschijnsel der preokkupatie.
Analoog met het ondoelmatig handelen der dieren, gedraagt de mens
zich, als het te bereiken doel zeer sterk, en de middelen, die er toe leiden,
zeer zwak gefokuseerd zijn. Ook het leren, door proberen en mislukken
geschiedt bij het dier op overeenkomstige wijze, als bij de mens. Langzamerhand ontwikkelt zich 'n donker, onbepaald, niet op scherpe anallese
gegrond, weten van de zaak en de omstandigheden, waardoor nauweliks
bewust de volgende bewegingen beïnvloed, enige als zeker ondoelmatig
verworpen, andere, als misschien tot het doel voerend, erkend worden,
en ten slotte' het volledig aan het doel aangepaste handelen ontstaat. Dit
is nu meer dan eenvoudig associatie, daar de voorstelling van het doel,
zowel doelmatige als ondoelmatige handelingen begeleid, en de verwerkeliking dier voorstelling tengevolge van haar sterke gevoelswaarde
eerder de herinnering van de voorgaande beweging uitsluit, dan aan
zich bindt. liet is echter ook geen begripmatig opvatten der voorhanden
zijnde omstandigheden, als men tenminste slechts dan van begrippen
spreken wil, wanneer bepaalde komplexen van kenmerken afgezonderd
en sterk gefokuseerd worden. Maar bij, of onder de drempel van het
bewustzijn vindt er toch wel iets plaats, dat met de vergelijking en vor-ming van begrippen veel overeenkomst heeft, 'n zwak zich aanmelden
van verschillende, ieder hun biezondere gevolgen na zich slepende
mogelikheden, en 'n donker bewustzijn, welke waarde deze hebben voor
de bereiking van het doel. Overeenkomst is echter nog geen gelijkheid.
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Hoe komt het, dat mensen en onervaren kinderen door dat wat zij
zien werkelik ervaring opdoen, het dier echter niet, of nauweliks? Ter
verklaring hiervan moet niet aan eigenlike intellektuele defekten, niet
aan 'n algemeen onvermogen begrippen te vormen en konklusies te
trekken, maar veel meer aan de beperktheid der belangstelling, het
vastleggen der opmerkzaamheid op levensbehoeften en het daarmee
onmiddelik samenhangende gedacht worden. Het staat wel vast, dat bij
de dieren in het algemeen, en wel te duideliker naar gelang men tot lagere
diergroepen afdaalt, deze krampachtige koncentratie der opmerkzaamheid op beperkte doeleinden, in een mate waarvan we ons nauweliks 'n
voorstelling kunnen vormen, voorhanden is. Dat blijkt wel reeds bij de
eenvoudige reaktie op uitwendige prikkels, daar de drempel voor levensgewichtige prikkels sterk gedaald, die voor andere evenzo sterk verhoogd lijkt. Schrijver neemt aan, dat de dieren veel meer dan de mensen,
en de lagere • dieren weer veel meer dan de hogere, doorlopend
gepreokkupeerd zijn, d. w. z. zo door de behoeften van het ogenblik
ingenomen, dat daardoor alles diep onder de drempel van het bewustzijn
teruggedrongen wordt. Overal door het gehele dierenrijk, worden de in
het bewustzijn opgenomen ervaringen op dezelfde wijze geduid en bij het
handelen benut, maar de kring van deze in het bewustzijn opgenomen
ervaringen breidt zich hoe langer hoe meer uit en omvat steeds meer ook
die, welke _slechts indirekt of in 't geheel niet met deze noodzakelikste
levensbehoeften samenhangen.
Zoals het intellekt met de vrijheid, hangt het instinkt met de onvrijheid
van de geest nauw samen. In laatste instantie rust alle, ook het meest
intelligibele menselik handelen, op instinktieve, 4. w. z. aangeboren neigingen; waar voor 'n tijd het gehele bewustzijn door 'n enkele neiging en
een enkel tot bevrediging daarvan dienend middel ingenomen wordt,,
toont ons handelen dadelik dat „automaties" en „mechanies" karakter,
dat ons bij voorkeur van 'n dierlike handeling als zuiver instinktmatig
doet spreken. Raakt de neiging echter met andere, tegelijkertijd in werkzaamheid gezette neigingen in konflikt, of als er zich verschillende middelen ter bevrediging aan het bewustzijn voordoen, dan treedt 'n prakties
of teoreties overleg in, en de handeling wordt als intelligent erkend..
Zuiver fenomenologies_ is het onderscheid tussen instinktieve en intelliglbele handelingen niet van materiëele maar van formele aard, ze heeft
niet op het eigenaardige maar op het aantal van de in het bewustzijn
werkende motiefvoorstellingen betrekking.
Schrijver komt tot de konklusie, dat de door hem aangeduide gezichtspunten, zo ver hij zien kan, in principe voldoende zijn, om ook het men-
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selik en dierlik denken en handelen in een gemeenschappelike, nergens
een onoverbrugbare kloof aanwijzende, rij te plaatsen. Als we met het
aannemen van een werkelik algemeen psychiese wettelijkheid, die alle
bewuste wezens en al hun psychiese funkties omvat, ernst maken, zo is
uit het langzamerhand loslaten door de .opmerkzaamheidskramp, van de
meest nabij liggende doeleinden, zonder moeite te verklaren, dat de
meest gekompliceerde en hoogste openbaringen dier wettelikheid, in het
dierenrijk eerst stap voor stap, enkele slechts bij de mensen, misschien
andere ook bij den mens nog niet duidelik te voorschijn treden. Nemen
we nu aan, dat de uitbreiding van het psychies gezichtsveld, welke, bij
de overgang van de laagste naar de hoogste diervormen, de verschillende
psychiese functies in steeds groter aantal en ingewikkeldheid tot openbaring brengt, haar voorlopige begrenzing naar boven in den mens vindt,
zo laat zich tenminste vermoeden, dat ze ook naar beneden het gebied
der dierpsychologie overschrijdt en met haar begin tot in dat der
anorganiese natuur afdaalt. Want de molekulen en atomen, waaruit de
verschijnselen dezer anorganiese natuur werden samengesteld, tonen
juist in de pilerhoogste graad, dat automaties en mechanies karakter, dat
in geringere graad ons in het dierenrijk overal op een daarmee overeenkomende verenging van het bewustzijnsleven scheen te duiden.

Klein Warnsborn.

P. G. SCHREUDER.

BERICHT AAN DE LEDEN
Er gaven zich 29 deelnemers op voor den cursus in Paedagogiek,
te Amsterdam in de Kerstvacantie te houden.
Natuurlijk kan bij dezen stand der zaken de cursus niet doorgaan.

De Krim, 20 Juli 1923.

R. DIJKSTRA.

DE EENHEIDSSCHOOL.1)
Diep is de groeve en breed de scheidslijn tusschen verleden en toekomst getrokken door ,de geweldige wereldworsteling, waaraan een einde
is gemaakt, schoon de vredesduif nog immer haar palmtak laat wachten.
„Allen", zegt Dr. Bavinck in z'n: „De Nieuwe opvoeding", „die tot
oordeelen bevoegd zijn, spreken de meening uit, dat deze oorlog een
geweldige breuk zal slaan tusschen 't verleden en de toekomst. Niemand
hunner verwacht, dat straks wederom toestanden zullen intreden, vrijwel
aan die van vóór den oorlog gelijk. Allen houden zich overtuigd, dat
een zoo ernstige crisis, als de wereldhistorie thans doormaakt, diep zal
ingrijpen in het leven der volken en lang in hun ontwikkeling zal nawerken. Zooals de Fransche Revolutie een nieuwe periode inleidde, die op
alle gebied kenmerkend van de vorige onderscheiden was, zoo en in nog
sterker mate zal de wereldoorlog, die in 1914 losbrak, een tijdperk openen,
dat in allerlei opzicht een gansch ander karakter draagt dan dat, waarin
Wij vóór dien tijd verkeerden. Staat en Maatschappij zullen een andere
gedaante vertoonen en voor geheel nieuwe vraagstukken komen te staan.
Politiek en sociaal komen we te leven onder een ander régime,"
En dat .deze voorspelling in eerste instantie juist is gebleken, toonen wel
de toestanden in het eens zoo machtige Duitschland, dat in diepe vernedering zich de slavenboeien om de polsen ziet wringen en geen ander wapen
ter afweer heeft dan.... lijdelijk verzet. 't Zoo fiere „Wir gehen nicht
nach Canossa", is achterhaald door de bittere ironie der feiten, nu een
gehate 'vijand den gewonden leeuw nog trappen toedient!
Doch alle landen lijden nog onder den druk der ontzettende oorlogsnaweeën, de neutrale zoowel als de belligerente, doch deze vooral. Ontzaglijke verliezen van materieele en cultureele goederen hebben ze geleden: de volken verarmd, schier bezwijkend onder den enormen schuldenlast; een leger van invaliden, aanspraak makend — en terecht — op hulp en
steun. De bloem der naties, geknakt, gebroken, afgesneden op de bloedige
slagvelden! Op oeconomisch en wetenschappelijk gebied een haast onherstelbaar verlies aan uitnemende krachten! Wat spreekt dit niet huiveringwekkend sterk uit de cijfers, onlangs door 't Duitsche Rijksministerie voor
arbeid gepubliceerd:
De oorlogsverliezen bedroegen in totaal 1,846,293, en 't aantal verminkten was: 1.537.000.
1) Gelezen op de vergadering van het Distr. Groningen van de Vereen. van
Chr. Ond. enz. op 28 April '23.
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Nuchtere cijfers! Maar welk een ontzaglijke ernst!
Is 't wonder, dat men allerwege peinst en zint op middelen, om uit de
moeilijkheden uit te komen; om de wonden te heelen; om de opengevallen
plaatsen weer te bezetten; om zoowel financiëel als cultureel er weer
bovenop te komen?
„Wat moet er gedaan?" ziedaar de brandende vraag, die om antwoord
roept.
En dat antwoord luidt:
Allereerst is noodig, dat alle krachten en gaven, die er schuilen in het
volk, tot volle ontplooiing en ontwikkeling komen. Niets, dat er in zit, mag
er in blijven! Alles moet er uitgehaald! Daarbij moet men als één man
staan; allen gelijk. Rijk en arm, geloovig en ongeloovig, allen één en eensgezind. Dan alleen is weerstand te bieden aan den dreigenden ondergang;
kan het hoofd geboden aan de ontzaglijke bezwaren; is 't volk in staat alle
moeilijkheden te boven te komen.
En langs welken weg kan dat doel bereikt? En dan luidt bij velen onzer
Oosterburen 't antwoord: „Die Einheitschule". Deze alleen zal redding
kunnen brengen. Vandaar de dringende eisch tot invoering van de eenheidsschool. Daarbij is een stroom van lectuur in Duitschland over dit
onderwerp losgekomen. De Duitscher, hoorde ik eens, schrijft liever een
boek, dan dat hij er een koopt. 't Zal wel! Over dit punt althans is er vrij
wat inkt.... vermorst, had ik haast gezegd — maar laat ik liever zeggen:
verbruikt.
Dit is te opmerkelijker — en 't teekent tevens den ommekeer, die plaats
greep — als wij bedenken, dat nog pas vóór den oorlog de Pruisische
Minister van Eeredienst verklaarde, dat er aan invoering van de eenheidsschool in afzienbaren tijd niet te denken viel; en dat de encyclopaedie van Prof. Rein, waarvan de laatste uitgaaf in 1908 verscheen, den
naam eenheidsschool nog niet eens vermeldt.
Bij het .doorzien nu van enkele der verschenen brochures blijkt al spoedig,
dat 't begrip eenheidsschool allesbehalve scherp belijnd is, en men verstaat
't, dat 't in den Duitschen Rijksdag een zwevend begrip is genoemd, waarmee ieder zijn eigen idee aanduidt.
Vandaar de pogingen om de zaak nader te omschrijven, omdat anders
vruchtbare gedachtenwisseling afgesneden is. Evenwel de eene uitspraak
over 't wezen van de eenheidsschool, moest soms nog door een tweede
commentarisch gevolgd worden.
Een van de duidelijkste uitspraken, zegt Dr. Saupe in zijn brochure:
,Die Einheitschule", is die van de vergadering van de Duitsche onderw.vereen. in 1914 te Kiel gehouden.
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„De Duitsche onderw.-vereen. wenscht de organisch gelede nationale
eenheidsschool, waarvan eenheid in onderwijzersstand noodzakelijke
voorwaarde is, en waarin iedere scheiding naar sociale of godsdienstige
gegevens uitgesloten is:"
Ze bevat belangrijke kenteekenen van de tegenwoordige opvatting van
de eenheidsschool, voegt Saupe er aan toe. Doch al spoedig volgt er:
„Die Kieler Entscheidung ist verschieden ausgelegt warden."
Tews las er uit, dat er met den godsdienst niet gerekend zou worden;
de eenheidsschool dus godsdienstloos. Anderen daarentegen distilleerden
er den wensch uit, naar een godsdienstonderwijs á la Christendom boven
geloofsverdeeldheid.
Bovendien zijn in deze uitspraak twee opvattingen van de eenheidsschool samen genomen, n.l. de eenheidsschool in socialen zin: geen scheiding naar sociale gegevens, en de eenheidsschool in religieuzen zin: geen
splitsing naar de godsdienstige overtuiging der ouders.
Behalve in de boven aangeduide opvattingen, vindt men de eenheids--school in sexueelen zin bij anderen verdedigd, zoodat de gemengde school
voor jongens en meisjes wordt verlangd.
Weer- anderen pleiten voor een geheel afwijkende opvatting van de
eenheidsschool. Zij verstaan er onder, dat de Middelbare scholen zullen
aansluiten bij het Lagere; de Hoogere bij de Middelbare: een organisatie
dus, waarbij eenheid in vertikale richting wordt voorgestaan; hun leus is,
aaneensluiting van het onderwijs in zijn verschillende geledingen.
Ze onderscheiden met Prof. Rein van Jena, 3 groepen van standen in
onze tegenwoordige Maatschappij: den laagsten, den middelsten en den
hoogsten.
Tot den laagsten behooren de arbeiders en de kleine boeren; deze hebben algemeen vormend Lager onderwijs aan de „Grundschule" noodig.
„Stammunterricht" dus! Doch daarna moet voor hen lager vakonderwijs
volgen, dat aansluit bij de grondschool.
Tot den 2den groep rekenen ze den kleinen burgerstand, de winkeliers,
de kleinhandelaren, de grootere boeren enz. Voor hen moet het „Stammunterricht" gevolgd worden door een meer algemeen ontwikkelend onderwijs met Middelbaar vakonderwijs.
De derde groep omvat de grootere kooplieden, grootgrondbezitters,
hoogere ambtenaren, officieren, geleerden enz. Na de Lagere school moet
voor hen komen de H. B. S. of 't Gymnasium, terwijl voltooiing hunner
studiën \moet plaats hebben aan een of andere hoogeschool.
En steeds sluite het hoogere aan bij het lagere; het volgende bij het
voorgaande.
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Dan treft men een opvatting van de eenheidsschool in onderwijskundigen zin aan, waarbij voor alle scholen een uniform leerplan bestaat. Tot
op zekere hoogte kon de 4Duitsche volksschool tot dusverre zoo genoemd
worden; alleen in 't taalonderwijs en in de zaakvakken waren kleine
plaatselijke verschillen, maar overigens gold voor alle scholen 't zelfde
leerplan.
Een. laatste opvatting van de eenheidsschool is deze, dat 't onderwijs
door een Rijkswet voor heel Duitschland geregeld zal worden, zoodat dus
de regeeringen der Bondsstaten niet langer de uitwerking van de principes der Rijkswet zullen ter hand mogen nemen, zooals tot dusver gebruikelijk is.
Zoo alles samengenomen komt men tot 6 verschillende opvattingen van
de eenheidsschool.
1. in socialen zin.
2. in religieuzen zin.
3. in onderwijskundigen zin.
4. in sexueelen zin.
5. in organischen zin.
6. in politieken zin.
Nu kunnen wij de eenheidsschool in politieken zin gevoegelijk uitschakelen: ons land is geen statenbond, zooals de Duitsche republiek.
De eenheidsschool in organischen zin heeft zeker onze sympathie : dat
het volgend onderwijs aansluite bij 't voorafgaande; 't middelbaar niet
aangeve, hoever 't lager de leerlingen moet brengen; maar integendeel
aanvange, waar 't lager zijn leerlingen kan brengen, is eigenlijk vanzelf
sprekend.
Ook bij de eenheidsschool in sexueelen zin verwijlen we niet lang. Of
er aparte jongens- en meisjesscholen moeten zijn, dan wel of aan beide
geslachten gezamenlijk aan één school onderwijs gegeven moet worden,
is een vraag alleen van belang voor de grootere steden. De kleinere en
't platte land kunnen zich toch de weelde niet veroorloven, voor jongens
en meisjes aparte scholen te bouwen: 't zou 't onderwijs ontzaglijk duur
maken, is daarom reeds practisch onuitvoerbaar. Bovendien kreeg men
dan een aantal kleinere scholen, dat 't ach en wee! over de „paedagogische jammergestalten" zeker niet van de lucht zou zijn.
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Blijven dus over : de eenheidsschool in socialen zin, in religieuzen zin
en in onderwijskundigen zin.

De eenheidsschool in socialen zin.
Hiermee duidt men een schoolorganisatie aan, waarbij kinderen van
rijken en armen op dezelfde school, naast elkaar op dezelfde banken
zitten: 't kind van den boer naast dat van den arbeider; dat van den
fabrikant bij dat van zijn boekhouder, kantoorklerk, of fabriekswerkman.
Voor alle kinderen dezelfde school, 't zelfde onderwijs. De afstammeling
der bourgeoisie naast de proletariërstelg. Niemand om de financieele
positie der ouders van eenige school geweerd. Geen standenschool dus!
En 't is met pakkende leuzen en klinkende frasen, dat men deze vinding,
die trouwens reeds in 1904 door den heer J. B. Gerhard bepleit werd,
ingang tracht te doen vinden. Ziehier het trits:
Aufstieg der Begabten!
Dem Talente freie Bahn!
Freie Bahn den Tchtigen!
Onder allen rang en stand vindt men personen met gewone begaafdheden, met ondernormalen aanleg, en met buitengewone talenten. Nu is
de tegenwoordige regeling zoo, dat voor de hoogbegaafden de weg tot
ontplooiing hunner capaciteiten vrijwel versperd is, als zij tot de geringen
behooren. Dat is jammer! Voor de Maatschappij! Zooveel geestesgaven
blijven in zoo'n kind schuilen, kunnen niet tot ontwikkeling komen, ja,
zullen als in een zweetdoek begraven, verborgen blijven en feitelijk voor
land en volk verloren zijn. En dat mag niet! 't Vaderland heeft behoefte
aan alles, wat in 't volk schuilt.
't Is ook jammer voor het kind! Immers zijn aanleg en schitterende
bekwaamheden waarborgen, dat hij een hoogere plaats in de maatschappij
kan innemen, dan hij bereikt; dus moet hij blijven staan op een niveau,
dat eigenlijk voor hem te laag is; hij is gedoemd zich te bewegen in
een kring, waarboven hij gemakkelijk zich verheffen kon. Welk een aanzienlijke plaats zou hij kunnen bekleeden, en met eer!
Jn och, hoeveel laat dat juist onder de hooggeplaatsten te wenschen
over! Naar voren geschoven of gekruid om hun afkomst. bereikten ze,
dank zij den invloed van vrienden en begunstigers, een plaats waar ze
niet hooren; bekleeden ze een functie, waarvoor ze niet geschikt zijn;
wijten hun fouten aan de hun ondergestelden; zijn en blijven hun leven
lang maatschappelijke „mislukkelingen".
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Dat nu is een onrecht, een onbillijkheid, waarvan de arme de dupe is.
Dat moet weggenomen en daarvoor is het middel:
Plaats alle kinderen op dezelfde banken; geef ze hetzelfde onderwijs;
dan krijgt ge een stel leerlingen van dezelfde ontwikkeling. Laat dan door
den onderwijzer beslist worden, wie voor verdere studie geschikt is, en
in welke richting deze dient geleid te worden. Zonder aanziens des persoons, zonder op afkomst of stand te letten, moet iedere school, 't zij
middelbaar en (of) hooger voor hem opengezet. Dan komt elk, waar hij
krachtens aanleg en begaafdheid behoort, en krijgt men den rechten man
op de rechte plaats.
Dit is niet alleen sociaal rechtvaardig, doch geeft juist daarom, bovendien nog kostelijke voordeelen.
Zoo zal de „Aufstieg" van arme begaafden strekken tot verheffing van
de laagste klassen des volks. Immers deze „Aufgestiegene" zullen op hun
hooge plaats -zich 't lot hunner geringe broeders aantrekken; ze zullen
warm gevoelen voor de sociaal zwakken; hun pleitbezorgers zijn; hun
krachten, hun invloed aanwenden ter verbetering van 't lot dezer uitgebuite misdeelden.
't Zal dan ook een uitmuntend middel zijn om de standsverschillen zoo
al niet weg te nemen, dan toch te verzachten, de tegenstellingen te verzwakken, de verhoudingen te verbeteren.
Wanneer 't kind van arbeider en fabrikant samen schoolgaan, in één
schoolgemeenschap worden opgenomen, zullen ze elkaar leeren begrijpen,
achten en liefhebben; en dat zou zoo kostelijk zijn; en mogelijk is 't zeker!
Let maar op de gunstige toestanden in Beieren, waar men al lang de eenheidsschool in socialen zin heeft.
Dit zal dus ook ten goede komen aan de eenheid van 't volk. Allen
saam, rijk en arm, aanzienlijk en gering, hebben ze getoond in den
oorlog, die achter ligt, dat de vlag des lands ieder dierbaar is; hebben
ze hun bloed geplengd op Europa's slagvelden. Nu weer den mindere
achteruit te zetten, ware krenkend; zou een diepe klove brengen tusschen
de verschillende standen, en dat zou te betreuren zijn. Eigenlijk, zeggen
velen, moest dat heele standsverschil. de wereld uit. Is 't niet een kunstmatige schepping der heerschende klasse, in 't aanzijn geroepen om den zwakkere er onder te houden? 't Land heeft zoo álle, álle krachten noodig in de
benarde tijden, die 't doorworstelt. Laten toch allen eensgezind en eenparig
hun schouders zetten onder de lasten van oorlog en.... vrede! En daarom
vooral geen standenscholen, maar aan allen, zonder onderscheid 't zelfde
onderwijs.
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Oppervlakkige lezing van deze beschouwingen, met warmte voorgedragen, met gloed verdedigd, brengt licht onder de bekoring van 't aantrekkelijke, dat ze kenmerkt.
„Dem Talente freie Bahn!" Wat prachtige leuze, die inslaan moèt.
Denk u een jongen, begaafd met een uitmuntend verstand; wat intellectueele kop; wat helder oog! Hoe dorst 't hart naar kennis en wetenschap!
Helaas, de weg der studie valt niet saam met 't doornig pad der armoe!
Vader en moeder behoeven den steun van 's jongens krachtige armen, en
hij wèrkt, wèrkt tot verlichting van den strijd om 't bestaan!
Niet waar, 't spreekt ons toe, dat de baan hem geëffend, 't pad hem
geopend wordt, waarlangs hij de begeerte van zijn hart kan bevredigen;
zijn gaven voor de maatschappij kan rentegevend maken!
Evenwel, is de eenheidsschool wel 't meest gew.enschte, 't meest geschikte en doeltreffende middel om daartoe te geraken?
En zelfs, zoo ja, is 't aantal hoogbegaafden niet zoo enorm klein --percentsgewijs — dat 't toch niet aangaat, op hun behoeften de heele
organisatie van het onderwijs in te richten? Dr. Bavinck deelt in zijn
„De nieuwe opvoeding" mede, dat van 2000 leerlingen slechts 3 % extra
begaafd bleken. Welnu, 't is beslist verkeerd, dat men naar deze 3 % 't
onderwijs der 100 % regelt. Sterker! Deze hoogbegaafden zullen 't meest
lijden onder de eenheidsschool.
In zijn „Kernpunkte der Schulorganisation", zegt Dr. Weisz, prof. in de
paedagogiek te Jena:
De democratische gedachte op 't gebied van 't onderwijs, dat allen van
't geestelijk bezit van 't volk een zooveel mogelijk gelijk aandeel moeten
verkrijgen, is een hoog doel, doch wie meent, dat de weg daartoe gewaarborgd is door alle inrichtingen van onderwijs voor alle menschen gelijk te
maken, vergist zich. Want de praemisse, vanwaar men uitgaat, deugt niet.
't Is niet waar, dat aan alle kinderen slechts dezelfde leerstof behoeft
aangeboden te worden, om ook gelijkheid van geestelijk bezit te verwerven. De verschillen in aangeboren en in de eerste levensjaren verworven
bekwaamheden worden er niet door weggenomen, dat men ze niet zien
wil. De genetische natuurwet, dat een lichamelijk en geestelijk bijzonder
flink en werkzaam vader, en een bijzonder kloeke en verstandige moeder
voor hun kroost energie en „aufspeichern" en zoo verschillen in 't leven
roepen, zal nooit door Staatswetten en nivelleeringsmaatregelen ter zijde
geschoven kunnen worden. En van de kinderen geldt ook : wie heeft, dien
zal gegeven worden, en wie niet heeft, van dien zal genomen worden.')
I) pag. 60/61.
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In denzelfden trant schrijft Bavinck in zijn ,De nieuwe opvoeding" 1):
„De begaafdheid is ook van biologische en sociologische voorwaarden
afhankelijk. De overgeërfde en aangeboren gaven zijn niet in alle lagen
des volks gelijk. Ouders en familieleden, levensomstandigheden, omgang en
verkeer oefenen invloed uit; kinderen uit de hoogere standen hebben veel
meer gelegenheid tot algemeene ontwikkeling; en de aanleg zet zich
voort en erft over in de geslachten. Ook een volk, een ras, heeft tijd noodig om rijp te worden en den aanleg tot ontwikkeling te brengen. die er
van nature in zit."
Daar komt nog wat bij.
Dr. A. H. Oort heeft „Proeven over verstandelijke ontwikkeling op
Leidsche scholen" genomen en de resultaten gepubliceerd in 't Nederl.
Maandschrift voor de Geneeskunde. Die zijn van belang ook voor 't onderwerp, dat ons thans bezig houdt. Hij heeft meer dan 1800 proeven genomen
en gecontroleerd, bij leerlingen van Gymnasium, H. B. S., Mulo en gewone
lagere scholen.
En wat bleek?
Allerlei factoren waren van invloed op de verstandelijke ontwikkeling:
de klasse, de sexe, 't milieu, de maatschappelijke welstand en de aangeboren aanleg. De jongens behaalden gemiddeld hoogere cijfers dan de
meisjes! Ook 't milieu en de maatschappelijke welstand bleken verrassende resultaten op te leveren, van groot belang bij de beoordeeling van
het vraagstuk der standenscholen: de leerlingen uit hoogere standen en
intellectueele kringen toonen meer begaafdheid en worden door nivelleering in hun geestelijke ontwikkeling benadeeld, terwijl die uit lagere
milieu's er niet door worden opgeheven. Hij komt dan ook tot de conclusie,
dat hem de eenheidsschool ongewenscht voorkomt')
Ik onderstreep en herhaal: de meer begaafden worden in hun ontwikkeling benadeeld, en de minderen worden er niet door opgeheven. Men
verkrijgt dus een gelijkheid, waarvan ook geldt 't teekenachtig woord
van Bavinck, in zijn Paed. beg. (pag. 74): „de (socialistische) geluksstaat
valt feitelijk met den dood, en hun gelijkheidsideaal met het kerkhof
samen".
Op deze gevaren wordt door velen in Duitschland wel terdege gewezen,
o.a. door Dr. Wejsz, ,die in zijn „Grundschule" een differentiëering naar
de begaafdheden bepleit, op de manier van het Mannheimer schoolstelsel.
Anderen daarentegen strijden voor wegneming der verschillen reeds voor
1) pag. 46/47.
2) Uit „Het Onderwijs" van Zaterdag 24 Maart 1923.
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de schooljaren, en nemen hun toevlucht tot de „Kindergarten", die de
sociaal-democraten, althans velen hunner, verplichtend verlangen.
Men ziet reeds hieruit, waartoe .dit stelsel leidt, en leiden moet: dwang
voor en na!
Doch daarover straks.
Eerst werp ik de vraag op, of „Aufstieg der Begabten" inderdaad verheffing der lagere standen zal brengen.
Neen, zegt Dr. Weisz, dat bereikt men niet door de geheele schoolorganisatie in te richten op behoeften van enkele hoogbegaafden. Reeds
Pestalozzi heeft eens geschreven, dat volledige opvoeding van een l5eduidend getal individuen uit de lagere volksklassen alleen dan eenig
resultaat voor de verheffing dier klassen zou hebben, als deze kinderen
door hun opvoeding niet uit hun kringen getrokken, maar juist omgekeerd
daaraan vaster verbonden werden. Dat gebeurt echter niet. Men ziet, dat
zulke omhoogstrevers zich wonderlijk gauw aanpassen bij de kringen,
waarin ze door hun ontwikkeling behooren.
„Als niet komt tot iet,
Kent iet zichzelven niet!"
't Resultaat zal dan ook zijn, dat aan de Aufstieg der Begabten ten
offer wordt gebracht de verheffing van 't volk.
Immers 't volk wordt beroofd van zijn heldere koppen, die 't leiden
kunnen, naar wier raad geluisterd kan, dtie hun belangen bepleiten.
't Wordt dan een schare, die de wet niet weet.
Dan is 't werk voor de dommen!
En is 't voor zoon heldere kop zoo'n ontzaglijke ramp, dat hij geen
geleerde wordt? Is de gymnasiast van Keuning er ook maar een greintje
minder om, dat er geen student, maar wel een flinke boer in hem steekt?
Heel dit streven is op de spits gedreven intellectualisme, en behoort
tot die eigenaardige inconsequenties van 't socialisme, die men meer
daar aantreft. Voelt nu de sociaal-democraat wel ooit veel voor den
arbeid van het intellect in de bedrijven? De patroons werken immers
niet; die mesten zich vet van het bloed der arme proletariërs! Eischen
zij (ook niet, dat de geleerden een handwerk zullen leeren, om althans
eenige „productieve" arbeid te leveren? En meldden de kranten niet
eens, ,dat in Rusland de professor lagPr beloond werd dan zijn handlanger?
Bovendien! Wie brengt het 't verst in 't leven, de heldere kop of de
werker? Om vooruit te komen en hooger te stijgen op de maatschappelijke ladder, is een heldere kop niet 't eenig vereischte; wel van belang,
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maar toch niets, als ijzeren wilskracht en stalen volharding zich er niet
aan paren.
Datzelfde intellectualisme proeft men uit de bewering, dat Aufstieg der
Begabten den rechten man op de rechte plaats zal brengen. Alsof voor
't bekleeden — met succes — van een hoogere maatschappelijke positie,
't eenig vereischte is een met een flinke dosis kennis gevulde mars.
Zijn daar niet tal van andere eischen voor noodig? Immers voor 't waarnemen van allerlei beheersfuncties spreekt ook 't hart een woordje mee!
En de gaven des harten vallen allerminst onder de maat van 't verstand.
Terecht zegt dan ook Bavinck in „De Nieuwe Opv." (pag. 93), dat men
„op de intellectueele begaafdheden den meesten nadruk zal laten vallen,
wijl deze vanzelf 't eerst de aandacht trekken, en 't duidelijkst waar te
nemen zijn. Daarbij zullen de zedelijke eigenschappen, die op zichzelf
en voor tal van beroepen veel grooter waarde hebben, onwillekeurig
terugtreden en slechts den tweeden of derden rang innemen. Men kan
ze immers niet gemakkelijk controleeren, en is buiten staat, over 't innerlijk leven, over de gezindheid en 't hart te oordeelen. Zoo komt men tot
een intellectualiseering van het maatschappelijk leven, die in den tegenwoordigen tijd eerder tegengegaan dan bevorderd moet worden, en
loopt men gevaar de hoogere scholen meer dan wenschelijk is te bevolken
en aan een ongelukkig geleerd proletariaat het iaanzijn te schenken."
En ook wat de harmonische „Ausbildung" aller krachten en gaven
betreft, het is een mooi klinkende, pakkende leuze, die echter bij nuchtere
beschouwing een holle klank, een leege frase blijkt; immers ze houdt geen
rekening met de werkelijkheid.
Het is een eisch in het maatschappelijk leven, dat bij de onderscheidene
menschen onderscheidene gaven tot ontwikkeling komen. De beperktheid
van ons rnenschelijk kennen ,en kunnen, laat geen alzijdig uitblinken toe.
Enkele genieën kunnen dat — misschien! De doorsnee-mensch niet. En
dat is goed ook voor ons menschelijk samenleven, met zijn velerlei terrein
en velerlei arbeid daar op!
En dan die verzachting of wegneming van 't standsverschil door de
eenheidsschool! Als men sommigen gelooven moest, dan was de school
een echt „manusje-van-alles".
Alsof 't bloote naast elkaar zitten op dezelfde schoolbank nivelleerend
zou inwerken op de onderscheiden standen!
't Is waar, in de kinderjaren — althans in de eerste schooljaren —
worden de sociale verschillen 't minst gevoeld; maar na den schooltijd
keeren de kinderen weer in hun maatschappelijke positie terug.
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't Is waar, er is sociale hoogmoed! Maar die is vóór alles een product
van huiselijke toestanden, en vormt zich eerst mettertijd, vooral in die
jaren, die op iden leertijd der lagere school volgen, en dus daarbij niet
meer gerekend kunnen worden.
Nog eens, 't is waar, dat in de kinderjaren kinderen uit verschillende
standen, evenals van verschillend geslacht, vrij en ongedwongen met
elkaar omgaan, maar dat is een gevolg van den aan dien leeftijd eigen
zielstoestand, waarbij zich 't standsbewustzijn nog niet ontwikkeld heeft.
Dat begint bij 't ouder worden, inzonderheid als de puberteitsjaren naderen,
ie veranderen, en dan blijkt, dat de school volstrekt niet 't leven beheerscht; dat niet met de, werkelijkheid rekent en den invloed der school
overschat, wie waant dat toenadering, waardeering, misschien wel meerdere gelijkmaking der standen onderling, vruchten der eenheidsschool
zullen zijn.
De plattelandsscholen zijn daarvoor het bewijs. Daar gaan de kinderen
van den notaris op school met die van zijn tuinknecht, en spelen en
stoeien samen, zonder dat men standsonderscheid waarneemt. Maar later
treedt scheiding in, en werkt 't sociale verschil door, dat in de maatschappij
bestaat, zoowel in als buiten de school; ook op inrichtingen van voortgezet
onderwijs, op H. B. S. en Gymnasium; zelfs, beweert men, bij de studenten
aan de hoogeschool. „Het machtige leven", zegt Bavinck, „is sterker dan
het jarenlange schoolonderwijs."
Standen zijn ook geen willekeurige instellingen van menschen, maar
sociale ordeningen en verhoudingen des levens. God, Die armen en rijken
schiep en ze elkaar doet ontmoeten, heeft de standen gewild, en al heeft
ook de zonde hier ontreddering gebracht, en schaduwen geworpen, 't is
altijd nog beter dan de klassenstrijd, waarbij 't volk verdeeld wordt in
kapitalisten en proletariërs, in uitbuiters en uitgebuiten, waarvan vele
voorstanders der eenheidsschool vurige predikers zijn.
Wie zich de eenheidsschool als ideaal der schoolorganisatie stelt, voegt
er gewoonlijk aan toe, dat ter bereiking harer resultaten de onderwijzer
na volbrachte schooljaren zal moeten en kunnen beslissen, of en hoe het
kind verder moet. 't Is 'derhalve de Auswahl der Begabten, die hem op
de schouders wordt gelegd. Hij kán dat; immers jarenlang heeft hij 't kind
onder zijn bearbeiding gehad; heeft hij 't kunnen gadeslaan, zoodat hij
weet, wat er in zit. Is hij er niet genoeg mee op .de hoogte, laat hij dan
een onderzoek instellen naar de bereikte intellectueele ontwikkeling, en
op grond van de resultaten daarvan beslissen. Staat de onderwijzer in
't algemeen daarvoor nog niet hoog genoeg — en dat is te duchten —
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laat dan zijn opleiding verbeteren; desnoods, ja liefst academische vorming voor hem verplicht zijn.
Toch mag gevraagd, of hij zelfs dan er toe in staat is. 0, dat oordeel
over begaafdheden! Bij Bavinck vond ik een geval vermeld van een
6-jarigen knaap, die door zijn onderwijzer voor een domkop, door zijn
speelmakkers voor een onnoozele gehouden werd, terwijl zijn oudere
zuster hem weinig begaafd, zijn vader daarentegen hoog begaafd, en de
onderzoeker (Dr. Holmes) meer dan begaafd achtte.
En dat laat zich m. i. gemakkelijk begrijpen. Niets is moeilijker dan te
oordeelen over ,de parate kennis van een kind. Er zijn er, die met weinig
kennis den indruk weten te wekken van heel wat in hun mars te hebben;
anderen, die uitstekend op de hoogte zijn, maken een minder goeden
indruk; en dat komt, doordat de een gemakkelijker over zijn voorstellingsmateriaal beschikt.
„Een examen is toch waarlijk geen onfeilbare waardemeter van de
kennis, welke iemand verworven heeft", zegt Bavinck en wie zal hem
hierin weerspreken?
Bovendien is aan 't eind der schooljaren dikwijls nog lang niet uitgekomen, wat in 't kind steekt. Genieën onderscheiden zich vaak in niets
van andere leerlingen; zijn dikwijls heel gewoon.
En 'dat geldt van anderen — minderen — eveneens. Wat 'n kind in 't
leven presteeren zal, is in de schooljaren nog lang niet gebleken. Velen,
die men heel gewoon zou noemen, stijgen tot een aanzienlijke hoogte;
anderen •— hoogbegaafden schijnbaar — laten 't spoedig zitten, vallen
deerlijk tegen en beschamen de hooggespannen verwachtingen.
Dit wordt geheel bevestigd door Prof. Ziehen, te Halle, die op pag. 16
en 18 van zijn „Das Seelenleben der Jugendlichen" den invloed beschrijft
van de puberteit, en meedeelt, dat deze soms een „Verlangsamung" in
de geestelijke 'ontwikkeling bewerkt, zoodat op 20-jarigen leeftijd 't peil
beneden 't gemiddelde is gebleven.
Omgekeerd komt ook als gevolg der puberteit een versneld tempo in,
de ontwikkeling voor, zoodat aanvankelijke achterstand „fiberkompensiert" wordt. Prof. Ziehen en Haecker vonden tot hun eigen verrassing,
dat buitengewone muzikale aanleg soms eerst na 't 15de jaar te voorschijn komt.
Hij schrijft dan ook, „dasz unsere Begabungsuntersuchungen im 10.-12.
Jahr doch in einzelnen allen zu einer irrtiimlichen und zwar bald zu
giinstigen, bald zu ungfinstigen Diagnose und Prognose führen Iffinnen".
Men kan 't verstand niet rechtstreeks waarnemen, men kan het alleen
benaderen; en daarom is 't onmogelijk, dat een .onderwijzer over de toe-
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komst van 't kind 't beslissend woord Uri spreken, hoe hoog hij ,00k sta.
Ja, hoe hooger hij staat, èn in ontwikkeling, èn in waarachtig verantwoordelijkheidsgevoel, hoe minder hij deze beslissing op zich durft
nemen. Niet om het kind; niet om .de ouders, niet om de maatschappij.
Verwijzing naar de beste methodes om de intelligentie van een kind te
onderzoeken baat hier niet. Immers zij kunnen nooit anders dan bepalen
— en dan nog in 't gunstigste geval, wat 't kind bereikt heel t, doch
geven n ooi t eenig uitsluitsel over den verderen •ontwikkelingsgang,
dien een kind •doormaken moet met het oog op zijn geestelijk bezit en
zijn geheele persoonlijkheid. En dat moet toch eerste en ,onafwijsbare voorwaarde zijn, waaraan echter nooit kan worden voldaan. Op ,dit punt is in
elk geval aan de zielkundige vooruitberekening een onoverschrijdbare
grens gesteld.
Daarbij komt nog, dat 't recht èn de plicht om over de toekomst van
een kind te beslissen alleen en uitsluitend aan de ouders behoort. De
onderwijzer kan desverlangd raad geven, moet er daarom naar streven
zijn kinderen zoo te kennen, dat hij dien raad gronden kan op een welgevestigde overtuiging omtrent de vermogens en hoedanigheden van het
kind, maar de beslissing zelve zij en blijve aan de .ouders. Wel is die
beslissing moeilijk, vooral ,doordat 't kind vaak zoo weinig openbaart wat
't wil, doch dit ontslaat de ouders niet van hun roeping. Om daaraan te
beantwoorden moeten ze hun kinderen nauwkeurig gadeslaan, en er naar
streven 't vertrouwen hunner opgroeiende kinderen te winnen, opdat deze
voor vader en moeder nooit verborgen houden, wat daar woont en woelt
en werkt in hun hart.
't Is waar, een groot gevaar ligt hier in de eerzucht der ouders, die
dikwijls hun kinderen gaarne ,hooger zien stijgen dan zij zelf, alleen maar
om er mee te pronken. En dan strooken aanleg en neiging van het kind
vaak slecht met de wenschen der ouders. Zulke kinderen loopen gevaar
mislukkelingen in de maatschappij te worden; en daaraan zijn dan de
ouders in de eerste plaats schuldig.
Ernstig is de verantwoording, die deze bij de beroepskéuze op zich
laden; toch mogen zij ze niet aan den onderwijzer overlaten, omdat dezé
vaak zoo weinig kan oordeelen over de gaven van 't hart, welke voor 't
met goed gevolg waarnemen eener maatschappelijke positie in vele gevallen van hooger waarde zijn dan 't intellect.
Ik kom nu tot

Çle eenheidsschool in religieuzen zin.
Ik kan hier kort zijn, omdat wij in deze kwestie in ons land reeds tot
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een beslissing en ,oplossing zijn gekomen, na een bangen schoolstrijd van
80 lange jaren.
In Duitschland is de strijd echter nog gaande. En daarbij merkt men,
hoe precies dezelfde worsteling daar doorstreden wordt als bij ons. Geen
wonder! Immers 't is daar als hier, ,de tegenstand van de menschelijke
rede tegen 't Goddelijk gebod; 't is de vijandschap van den mensch, die'
zich zelven ten wet wil zijn, tegen de ordinantiën des Heeren; 't is in
den grond de kamp tusschen 't „neen" van 't verwaten schepsel en 't „ja"
van den Almachtigen Schepper. En daarom vindt men ook daar dezelfde
wenschen, als hier zijn geuit; alleen soms een beetje anders getint, misschien als gevolg van de herleving van de belangstelling in de religie,
al is dat dan ook een religie van menschelijke vinding.
Wie nu ide eenheidsschool in religieuzen zin bedoelt, streeft naar een
school, waarin leerlingen van verschillende godsdienstige richtingen samen
warden gebracht, om eenzelfde onderwijs te ontvangen. 't Spreekt vanzelf, dat ook in Duitschland dan de vraag opkomt, hoe dat practisch moet
gaan, gegeven de verscheidenheid op religieus .gebied. En fdan wijst men
drieërlei mogelijkheid, drieërlei oplossing aan.
Er zijn er, die de school een bloot neutrale, zuiver wereldlijke school
wenschen. Op de manier dus als de openbare bij ons. Kinderen van de
verschillende kerkelijke gezindten, of ook geheel buiten alle kerk, ontvangen op school volkomen 't zelfde onderwijs. Alleen is de religie als
leervak absoluut buitengesloten, geschrapt uit 't leerplan. Daartegenover
is de school neutraal. Wil men, natuurlijk 'buiten de school en den schooltijd,
zijn kinderen godsdienstonderwijs geven, dan heeft de school daartegen
-- N. B.! — geen bezwaar!
Deze oplossing wordt vooral door de socialisten voorgestaan! Dat verwondert stellig niemand, die weet, dat ook bij ons vele sociaal-democraten
zijn, die — alle Groninger moties ten spijt — geen cent aan de Bijz. school
gunnen.
Voor ons — en Christelijk Duitschland met ons, is zulk een oplossing
onaannemelijk. De godsdienst is zulk een voorname factor in het leven,
dat 't nooit anders dan schade kan berokkenen, als 'deze wordt „vernachlAssigt"; de religie heeft zooveel beteekenis ook voor de maatschappij,
dat 't schadelijk is haar buiten 't onderwijs te houden.
Wat voor ons echter alles zegt: de eisch is in zoo flagranten strijd met
den geopenbaarden wil Gods, met onze opvatting over voorwerp en doel
der opvoeding, dat deze oplossing onmogelijk de onze kan zijn.
Voor ons geldt 't: „Gij vaders, voedt uw kinderen op in de leering en
vermaning des Heeren!"

111
Voor ons is 't kind, 't gedoopte kind, Gods eigendom, dat opgevoed
moet worden tot mensch Gods, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust..
Dus kán 't onderwijs niet zonder religie, is deze zelfs 't hart, de ziel
ervan. Ze geeft bovendien paedagogisch nog 't groote voordeel, dat ze
een kostbaar centraal punt biedt, waar rondom alle vakken gegroepeerd
kunnen; zoo geeft ze eenheid, maar ook stuur en richting aan het onderwijs. Ze kán dan ook niet Clan tot groote schade als leervak verdwijnen.
Reeds deze gronden zijn volkomen voldoende tot verwerping van de
hier aangeprezen oplossing, zoodat wij over de onmogelijkheid om neutraal
te zijn in 't godsdienstige kunnen zwijgen.
Een tweede weg, die gewezen wordt is deze: Geef alle kinderen precies
't zelfde onderwijs in alle vakken, behalve in de religie; daarvoor worden
ze .gesplitst naar de gezindte der ouders en ontvangen daarin onderwijs
overeenkomstig hun confessie. Dat wordt dus een eenheidsschool in
religieuzen zin zonder eenheid in reli g ieus onderwijs.
Ook hierover slechts een kort woord. De voorstanders van deze oplossing geven blijk van een absoluut gemis aan juist begrip van de religie.
Ze is centraal en kan dat ook alleen zijn! Een religie als aanhangsel is
geen religie. De religieuze geest moet heel het onderwijs doortrekken.
Deze voorstanders begaan dezelfde fout als onze liberalen vroeger,
voor wie Christelijk onderwijs de som was van openbaar neutraal onderwijs en Bijbelsche geschiedenis, en die daarom zelden: Laat de openbare
school neutraal zijn, en dan aan den godsdienstleeraar de gelegenheid
gegeven worden godsdienstonderwijs te geven.
De derde voorslag luidt: Laat alle kinderen godsdienstonderwijs gegeven worden, maar Iaat dit 'interconfessioneel zijn.
Dat is ook voor ons niets onbekends. Daar hebt ge 't Christelijk vernisje,
dat nog een schoonen glimp. moet geven aan iets, dat innerlijk niet deugt
Een Christendom boven geloofsverdeeldheid, waarvoor de natelg van
den Jood Godefroy kan gevoelen. Maar een Christendom zonder Christus!
een religie zonder belijdenis; een schijn zonder wezen; een lichaam
zonder ziel!
In religieuzen zin is daarom voor alle belijders van den Christelijken
godsdienst de eenheidsschool een onmogelijk iets en daarom absoluut
onaannemelijk.
De eenheid.sschool in onderwijskundigen zin
vrage nu nog een. ,00genblik onze aandacht. Daarmee wordt- beoogd. een
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school met uniform leerplan, vast te stellen bij de Wet of, vermoedelijk
nog liever, bij K. B. Afwijking van dat leerplan zal streng gestraft moeten
worden. Op zijn hoogst mag er nog zoo iets in de Wet voorkomen als:
„Onder zeer bijzondere omstandigheden kan door onzen Minister met de
uitvoering dezer wet belast, na ingewonnen advies van den Onderwijsraad
en den Inspecteur, op desbetreffend verzoek ontheffing worden verleend
van " Maar dan is het .00k uit, en absoluut uit ook!
Bureaucratie en centralisatie zullen alsdan hoogtij vieren, als alles
door het Departement geregeld moet. Daar trekt men aan het touwtje,
en als een kunstig mechaniek loopt alles als gesmeerd. De chef du bureau
neemt op zekeren voormiddag kwart voor tien den tijd op, en 'denkt of
prevelt: „Op dit oogenblik begint in alle lagere scholen in Nederland in
de iderde klas de behandeling van lesje , uit 't boekje van
over , zeg maar: vaderlandsche geschiedenis."
Nu moge zulk een regeling in Duitschland vroeger mogelijk geweest
zijn, ze is absoluut onnederlandsch. Wij zijn nu eenmaal niet gewoon in
alles „gemaszregelt" te worden — en vermoedelijk zijn we ook niet
geneigd ons dat zoo maar te laten welgevallen. De storm, die er opstak
bij de bekende geschiedenis-historie uit de Inspectie Deventer, bewijst
dat genoeg. Ik meen dan ook, dat zij als beslist onhistorisch en onnationaal
pertinent van de hand moet warden gewezen.
Doch er is meer!
Zal 't doel bereikt worden, dat de eenheidsschool met uniform leerplan
zich stelt, dan is het In. i. zeer noodig, dat de Wet aangevuld wordt met
enkele zeer straffe verbodsbepalingen, als daar zijn:
1. Het is ,den ouders absoluut verboden kinderen te verwekken, die
anders dan in lichamelijke uiterlijkheden in eenigerlei opzicht verschillen.
2. Het is hun eveneens absoluut verboden, hun kinderen, om welke redenen dan ook, anders dan in de vacantiën de school te doen verzuimen.
3. Het is den kinderen verboden, anders dan in de vacantiën, ziek te
worden, aan kinkhoest, mazelen, influenza en dergelijke kwalen te
gaan lijden. Bijaldien zij in de vacantiën ziek geworden zijn, zijn ze
gehouden voor den aanvang der lessen weer hersteld en op krachten
te zijn.
4. Het voorgaande artikel is ook op de onderwijzers van toepassing.
5. Het is den onderwijzers verboden, in school zich zelf te zijn.
Behoeven deze verboden toelichting? Voor vakmenschen is 't niet noodig
te betoogen, dat overtreding dezer bepalingen gde zoo kunstig opgezette
gelijkheid onherstelbaar zal verminken.

113
Dan zullen er paperassen van de school naar Departement of Inspectiebureau voortdurend onderweg zijn; dan zal 't ambtenarisme geheel de
school overheerschen. Doch dan is ook alle particulier initiatief, alle persoonlijkheid op onderwijsgebied meedoogenloos om hals gebracht, en 't
onderwijs, hoe vindingrijk ook ineengeknutseld, geworden een mechaniek
— met sierlijk blinkend koperwerk, zeer zeker — maar d o o d, zonder
leve n.
Want — en zie hier nu mijn bezwaren tegen de eenheidsschool, onver,
schillig of men ze sociaal, religieus of onderwijskundig neemt: ze kan niet
bestaan zonder een volstrekt gemis aan vrijheid en een allesbeheerschenden dwang. Beide is noodzakelijk, omdat ze uitgaat van een geheel verkeerde opvatting van 't doel der opvoeding en van iden plicht van den
Staat ten opzichte van het onderwijs; omdat ze als gevolg daarvan miskent de rechten van het kind en die van de ouders.
De eenheidsschool gaat uit van een verkeerde opvatting van het doel
der opvoeding.
Doortrokken van den geest der moderne paedagogiek, antwoordt de
voorstander van de eenheidsschool op de vraag naar 't doel der opvoeding,
dat dit de mensa, en .de mensch alléén is. Hij wordt in 't centrum der
opvoeding geplaatst en tot haar maatstaf verheven. En dan niet als
individu, maar als lid der gemeenschap. Immers, alles moet dienen om
de belangen der gemeenschap te bevorderen, aan haar moet alle kracht
zich wijden, en haar moet alle gave ten goede komen.
Zoo wordt de persoonlijkheidspaedagogiek met voeten getreden, en
overheerscht de sociale paedagogiek geheel.
En dat is geheel verkeerd. Niet de mensch kan maatstaf en doel der
opvoeding zijn. De mensch is en blijft een schepsel, eindig, beperkt,
afhankelijk, zwak. Laat men dat ontkennen! Laat een Perk zeggen, dat
hij in 't diepst zijns wezens een god is; of een ander: „Mir geht Nichts
ber mich!" Het is gewoonweg belachelijke verwatenheid. De mensch i s
niet van zichzelf, niet uit en door zichzelf; niet tot zichzelf; hij is niet
autonoom!
Daar komt nog bij, dat hij niet slechts een lichaam, maar ook een ziel
heeft; dus redelijk-zedelijk wezen is. Hij heeft zintuigen, doch ook een
verstand en een hart. Daarmee moet rekening gehouden.
Zoo is de mensch uit de hand Gods voortgekomen, en daarom gebonden
aan de wet van zijn almachtigen Schepper. En dus kan ook alleen Gods
Woord ons juist uitsluitsel geven over 't doel der opvoeding, en dat is
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naar luid van 2 Tim. 3 : 17 : dat de mensch Gods volmaakt zij, tot alle
goed werk volmaaktelijk toegerust.
Dan heeft men een opvoedingsideaal, waarbij èn de rechten der persoonlijkheid, èn die van de gemeenschap tot volle uitdrukking komen.
De eenheidsschool gaat in de tweede plaats uit van een verkeerde
opvatting van de plicht van den Staat.
Haar grondslag toch is ideze stelling: de Staat bepaalt wat goed en
nuttig is voor de maatschappij, en beslist dus hoe en wat er onderwezen
zal worden. Hij beslist derhalve over allerlei paedagogische vraagstukken,
en daartoe ontbreken hem de bekwaamheden en de organen. Wie de
eenheidsschool voorstaat, maakt hem tot heer en meester in en over de
school, gaat idaarmee in tegen de souvereiniteit in eigen kring. De Staat
zij geen „Schulherr"! Hij zij haar vriend, haar beschermer; hij bescherme
haar, voorzoover noodig, steune haar financieël, maar hij heersche niet.
Hij regele, en ga op dit gebied losbandigheid, vrijbuiterij, paedagogische
vivisectie en dergelijke uitwassen tegen; zorge voor een behoorlijk verband tusschen de verschillende geledingen van het onderwijs, maar beslisse
niet in allerlei paedagogische kwesties.
Dat gebeurt, wanneer de Staat -- dus de politici — besluit tot de
eenheidsschool. Want of kinderen uit verschillende standen samen, dan
wel gescheiden onderwezen zullen worden; of er godsdienstonderwijs zal
gegeven worden ja dan neen, en hoe dit zal zijn, confessioneel ,of interconfessioneel; of jongens en meisjes gezamenlijk dan wel gesepareerd
onderwijs zullen ontvangen; of een uniform leerplan wenschelijk, mogelijk
en uitvoerbaar is, dat alles zijn in den grond der zaak vraagstukken van
paedagogisch karakter.
Reeds al te veel bemoeit de politiek zich met de schoolorganisatie. Zij
houde zooveel mogelijk haar handen thuis. Dan ontkomen wie ook aan
den noodzakelijken dwang. Immers 't niet ontzien van ,de rechten der
belanghebbenden zal moeten gepaard gaan met vrijheidsbeperking en
dwang.
En rechten worden er miskend.
Allereerst .die van het kind. Dit heeft als individu en als lid der gemeenschap rechten, waarmee gerekend moet worden. „Wanneer," zegt Bavinck,
„de imensch tot maatsaf der opvoeding gemaakt wordt, gaat óf 't individu,
óf de gemeenschap ten gronde." Te ver gedreven individualisme breekt
de gemeenschap den nek; doorgedreven sociale paedagogiek doodt 't
individu. En daarom bezondigt de moderne paedagogiek zich allereerst
aan den »rnensch zelf, aan 't kind dus.
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Dit heeft als individu recht op onderwijs, waarbij de hem geschonken
gaven tot ontwikkeling worden gebracht, waarbij hij wordt, wat door
God in hem gelegd werd. En dat kan niet tot zijn recht komen al alle
onderwijs naar denzelfden maatstaf gegeven wordt.
't Wekt dan ook bevreemding, dat nu zooveel propaganda voor de
eenheidsschool wordt emaakt, waar juist de laatste jaren in onderwijskringen zoo op 't individueele den nadruk gelegd werd. De eenheidsschool
doet juist dit individueele te loor gaan, tenzij.... men zijn toevlucht neme
tot de.... gedifferentiëerde eenheidsschool, een term, die doet denken
aan de quadratuur van den cirkel.
Ook de rechten van de ouders worden miskend, • en dat is een niet
minder ernstig bezwaar.
In alle 'opzichten zal de Staat door zijn organen bepalen, wat 't kind
zal moeten leeren. En toch, of 't van 't eene vak meer, van 't andere
minder zal leeren; of 't godsdienstig of buiten alle godsdienst; confessioneel
of interconfessioneel zal worden opgevoed, is in laatste instantie alleen
door de ouders te beslissen. Wel zijn deze daarbij niet vrij en ongebonden,
doch dit geeft den Staat geen vrijbrief, 't ouderrecht aan te tasten.
Immers dat recht hebben de ouders niet van overheidswege, maar door
't enkele feit, idat zij ouders zijn, de kinderen hebben verwekt, alzoo door
Gods beschikking. Daarom zijn zij ook niet aan de overheid verantwoording schuldig, hoe zij zich van dezen plicht gekweten, en van dit recht
gelbruik gemaakt hebben: zij hebben voor God rekenschap af te leggen
van de wijze, waarop zij hun oudertaak vervullen. Hij verleende hun
opdracht, aan Zijn wetten zijn ze dus gebonden.
Doch de Staat neme hun dit werk niet uit de hand. Hij ontzette hen
niet uit dit recht, dan in geval van ernstige, schromelijke verwaarloozing.
Dat doet echter wel ide van overheidswege opgelegde eenheidsschool; en
vooral als daar nog bij komt, dat de beslissing over de toekomst der
kinderen in de. handen ider staatsorganen gelegd wordt.
Zoo komt ten slotte de vraag, of er een eenheidsschool in socialen,
godsdienstigen of onderwijskundigen zin zal zijn, hierop neer,
of er op 't gebied van onderwijs en opvoeding dwang zal heerschen,
waarbij een kunstmatig gewerkte schijneenheid zal warden in 't leven
geroepen,
dan wel,
of de vrijheid zal bloeien, om langs organischen weg in de historische
lijn 't onderwijs zich te laten ontwikkelen en zoo voort te varen naar
de volmaaktheid.
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En dan is de keus niet moeilijk, maar besluit ik:
Tegen den dwang!
Op! voor de vrijheid!
Zuldhorn, April '23.

P. TIMMERMANS.

LEVENDE WEZENS.
Er is een diepgaand verschil tusschen de wereld der levende wezens
en het gebied der doode stof.
Daar is een vogelei. — 't Ligt daar even „dood" als het nestje, dat
van strootjes en klei werd gevormd. Wordt nu echter dat brooze dingetje
enkele weken op een bepaalde temperatuur gehouden, ,dan komt daar
op een goeden dag.... een vogeltje uitkruipen! Een levend-warm
wezentje, met kloppend hartje, dat met zijn geel-omrande kraaloogjes ons
opmerkt en dat ineenkrimpt onder onze grijphand.
Hadden we enkele weken geleden het eitje gebrokén, we zouden niets
levends daarin gezien hebben — 't leek al vloeibare doode stof. En nu
kwam er dát uit!
We nemen het diertje mee — geven het voedsel, houden het warm,
maar het diertje kan niet tieren in ons kooitje en sterft.
Wat we n u vinden i s geen vogeltje meer — 't is dood aas, doode
stof — nu voor alt ij d beroofd van leven. En geen macht ter wereld
brengt in die doode stof het vogelleven weer terug.
Wat i s dan toch dat vogel-leven, ,dat we niet waarnamen in het
eitje en dat daar toch was -- en dat we wél zagen in het vogeltje, maar
dat daaruit verdween voor altijd?
Dat levende vogeltje bestond eerst als kiem in het ei — daarna
als •embryo — vervolgens als jong vogeltje — en nu is het
w e g.
't Bestond niet buiten de stof (zonder celstof kon het niet bestaan).
En toch bestond het niet puur van cellen: vleesch, gebeente, bloed
enz., want ál ,die gegevens zijn er nóg als 't vogeltje zoo net gestorven is.
Er moet iets zijn dat die gegevens een levend wezen maakte.
De stof was zelfs niet eens van overheerschende beteekenis, want
hetzelfde vogelleven bestond eerst als één cel, vervolgens als
een klompje cellen, en eerst later kwamen er beenderen, huid, spieren,
veertjes, enz. Het vogel-leven als geheel beheer schte als 't ware
de stof.1)
Zelfs ide doode stof idie het tot zich nam (voedsel) werd in voeding en
groei dienstbaar gemaakt door het levende wezen.
Vergel. Dr. J. de Haan, Het levende protoplasma en zijn omgeving. Groningen.
1921, pag. 12
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Niet de cel, de stof, beheerscht het leven, maar omgekeerd wordt ze
van het leven beheerscht en geleid in een bepaalde richting.
Dat le ven is een mysterie.
En toch is het levende een der meest voorkomende gegevens in de
ons omringende wereld. Ja, we vinden het ook reeds in ons eigen bestaan.
Wat al levende wezens, wat al leven omringt ons dag aan dag!
Menschenleven: van eicel tot afgeleefde. grijsaard, wiens levenslamp
langzaam uitflakkeren gaat. Dierenleven: van de kleine amoeben tot de
groote viervoeters. Plantenleven: van de bacteriën tot de hooge 'Doornen
met zware kruinen.
De proeven van Pasteur kunnen ons eenig besef geven, hoe moeilijk
het zelfs is om een klein deeltje van de lucht absoluut vrij van levenskiemen
te maken.
Levende wezens overal. Tot in het water dat we 'drinken — tot in de
lucht die we inademen. Levenskiemen ,overal!
Maar als 'ons vogeltje sterft — of als onze kamerplant verdort — dan
kunnen wij er niet eens leven in brengen.
We kunnen water ontbinden in zijn elementen: C, H, 0, en vervolgens
deze elementen weer samenstellen tot water.
Maar een vogeltje ontbinden in dood aas
leven en dan die twee
weer vereenigen tot een levend vogeltje, dat gaat onze macht te boven.
Een dood aas wordt nooit of te nimmer weer een vogeltje. Want het
levende wezen is als zoodanig een ondeelbaar g ehe e 1.1) Wel
kunnen we vele gegevens onderscheiden en analyseeren, maar nimmer
uit het totaal 'der gegevens het levende wezen verklaren. Omgekeerd
worden de gegevens verklaard uit het levende wezen.
Een levend wezen kan zich voortplanten door ei, zaad, stekje, enz.,
maar het blijft een levend wezen van een bepaalde soort. Zelfs wanneer
we een poliepenlichaam in vieren verdeelen en dan vier le vende
poliepen krijgen, hebben we alleen maar voortgeplant
door deeling. Maar we hebben h et 1 ev end weze n: poliep niet
ge de el d. Dan zou elk stuk moeten heeten (ni e t: poliep) maar „kwartfactor-poliep". Dat is zoo n i e t, want leder stuk zet een eigen ong edeeld poliepenleven voort. Of daar nu maar 2 armen aan zijn inplaats
van 8, doet er-niet toe. Ons vogeltje was zonder veertjes al evengoed
een vogeltje als m e t veertjes. De hoeveelheid stof is niet primair.
1) Dr. F. J. J. Buytendijk: Oude problemen in de moderne Biologie, Haarlem,
1919, pag. 10.

119
Ontbinding in samenstellende gegevens (ook metaphysische) is bij
het levende wezen totaal uitgesloten.
Wie een levend wezen in factoren ontbindt, doet • °ogenblikkelijk de
dood intreden.1) Zoo bijv. wanneer men een cel chemisch ontbindt i s
het geen levende cel meer en heeft men geen levend protoplasma, doch
slechts ,dood eiwit voor zich.
Om de levende cel te onderzoeken moet men dus het leven intact laten.
Precies zoo is het met alle levende wezens. Niet de physica en
chemie en anatomie, maar alleen de biologi e, die het leven intact
laat en de levensreacties en levensverschijnselen aan het levende wezen
zelf nagaat, kan onze kennis van het levende-wezen-al s-z oodanig
verrijken.
Zoo is het 'ook met de psychologie van mensch en dier. Wie gaat
ziel% of denken
willen
voeontbinden in factoren als: lichaam
len% of onderbewuste
bewuste, doet onmiddellijk ide dood intreden en
is zijn object: „de levende ziel') kwijt.
En evenmin als men ooit een vogeltje in factoren kan ontbinden en
daarna weer samenstellen — evenmin zal het de psychologie gelukken
om uit lichaam en ziel, denken en voelen en willen, onderbewuste en
bewuste, een levensbeeld te componeeren. Want „de levende ziel", het
levende wezen, is geen samenstel van gegevens, maar een eenheid
van z ij n en een eenheid in warde n.
Ik b e n geen geest, ook geen „ziel" i n een lichaam, maar een levende
z i el in 13iibelschen zin.
En als ik d e n k, is daar niet i n mij een denkvermogen of associatiemachine bezig, maar i k, als levende ziel, d e n k. — Door de kracht van
mijn geest en met hersenen onder bepaalden bloeddruk.
Water kunnen wij verklaren uit C. H. 0.
Maar voor .de elementen (koolstof, waterstof, zuurstof, goud, zilver enz.)
blijft de chemicus staan als voor een niet nader te verklaren eenheid.
1)Buytendijk, Oude Problemen, pag. 10.
2) Scholastiek, in de metaphysica.
3) Vermogenspsych. die 't bewustzijnsleven daarin doet opgaan, terwijl 't
bewustzijn eerst vanuit 't geheel kan worden verstaan en daarna de analyse.
Vgl. de vraagstelling in Dr. Dee's anders heel mooie dissertatie: „Het Geloofsbegrip bij Calvijn"; Is 't geloof denken, of voelen of willen of alle drie. —
M. i. veel meer — wat ook in de diss. telkens weer uitkomt. Vooral daar voelde
ik een schreiend gebrek aan een eigen psychologie.
4) Vergel. Genesis 1 : 20, 21, 24 en Gen. 2 : 7, waar dieren en menschen genoemd
worden: „levende ziel".
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De samenstelling dier elementen is vooralsnog een mysterie.
Precies zoo is het met het levende wezen.
Het levende wezen als eenheid van le ven is óók een mysterie.")
Wel kunnen we de kenmerken van een element nagaan — zoo
ook de kenmerken van een levende ziel. Maar kenmerken zijn ge en
f a ctor e n. Bijv. water is vloeibaar, doorschijnend, heeft oppervlaktespanning, enz. Dat zijn altemaal kenmerk en van water. Maar d e
factoren zijn C. H. 0.
Zoo is de mensch uit celweefsel bestaande, hij kan denken en willen,
waarnemen, herinneren, enz. enz., maar ,dat zijn altemaal kenmerk e n,
en functies waarin hij zich openbaart, maar geen factoren. Wie de
levende ziel: mensch, zou willen verklaren uit celweefsel') (materialisme),
denking (rationalisme), wil (Schopenhauer), is even dwaas als hij, die
het water zou willen verklaren uit vloeibare dèeltjes, doorschijnendheid, oppervlaktespanningen, enz.
Er i s voor het levende wezen als zoodanig geen v erklaring uit
factoren te vinden.
Toch bestaat de „levende ziel" met een veelheid van gegevens: cellen,
weefsels, vochten, bewustzijn, activiteit, enz. enz. En al die gegevens
worden dienstbaar gemaakt in het eene levende wezen als organisme.
Bijv. ál wat in en aan een vogeltje is behoort bij het geheel en heeft
zijn eigen plaats in het vogelleven. Uit die gegevens wordt niet
het vogeltje verklaard, ..eerder omgekeerd uit het vogeltje die
gegevens.
Het is daarom geen wonder, dat de biologie van alle eeuwen — uitgez.
de mechanistische, die k enm erken voor factoren verklaarde —
telkens weer behoefte had aan de hypothese van een levenscentrum (ziel,
levenskracht, „Zentral-bezogenheit"). Na de mislukking van de mechanistische en chemische verklaring van het leven, neigt de nieuwere biologie
weer tot het Vitalisme (Driesch).
Verklaren doet men hiermee niets. Alleen verlegt men de levenseenheid
in een mystische „kracht", ,die men niet verder „verklaren" kan.
Of men het levende wezen terugbrengt tot de levende cel (Materialisme),
. 1) Buytendijk, Oude Problemen . . , pag. 32.
2) Men moest voor deze „verklaring" natuurlijk beginnen met het aanvaarden
wan één levende cel! En dat levende wezentje „cel" werd nog grooter mysterie
dan het volgroeide dier. Want de levende hond openbaart nog zijn leven in
blaffen, bijten, spelen enz. maar hoe mysterieus is de levende eicelvan een hond!
Vgl. De Haan, Het levende protoplasma, pag. 11-15.
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of tot een „levenskracht" (Vitalisme), of tot twee „substantia incompleta"
(ziel als ge est el ii k e substantie in lichaam als stoffelijke substantie)
(Scholastiek), het blijft als geheel een mysterie, dat aan alle verdere
„verklaring" door de wetenschap weerstand biedt.
De telkens weer herhaalde pogingen om het levende wezen te verklaren
uit de afzonderlijke gegevens, hebben doodelijk gewerkt op onze kennis
van het levende als geheel.
In de letterkunde is menige kostelijke bijdrage geleverd tot de kennis
van „de levende ziel". Ook over het kind. Een figuur als „Jaap Holm"
leeft voor ons.
Zóo zijn ook onze jongens vóor ons in ,de klas. Levende zielen van
vleesch en bloed! Dat is „psychologie", die zich aansluit bij de werkelijkheid — bij het gegeven der psychologie. Leg daarnaast een leerboek
der psychologie — taai, dor, abstract! Zenuwstelsel, gewaarwordingen,
voorstellingen, denken, voelen, streven, willen. Men voelt zoo maar, dat
men in 't knekelhuis is terecht gekomen.
Hiermee is niets kwaads gezegd van de feite n, die door allerlei
soorten van psychologie (scholastische, empirische, speciale) zijn aan 't
licht gebracht. Die zijn zeer interessant. En vooral voor degenen, die zich
bezig houden met levende zielen op te kweeken (bijv. pluimveehouders,
dierenpsychologie!) of op te voeden (ouders, onderwijzers).
Niet d ie feiten en onderscheidingen en analyses — maar de houding
tegenover de feiten hindert in de studieboeken der psychologie. De „verklarende" houding, die het „zelf" (de eenheid der levende wezens, die
tot in de mechanische functies als harteklop en ademhaling van de grootste
beteekenis blijkt) eenvoudig wegmoffelt, omdat dat niet te verklaren is.
Zoo komt men tot een beschrijving van h e t denken, h e t voelen, h e t
willen, d e levensfuncties, d e gewaarwordingen, d e voorstellingen. Je
reinste abstracties!
De letterkundige kent deze houding niet. Hij verklaart niet het levende'.
Het is hem een mysterie. En da a rom bemint hij het juist. Dát ontvonkt
zijn geest om dat wondere levende te beschrijven — zóó, dat anderen
ook zien en bewonderen dat mysterie van de levende ziel in al hare relaties.
Nu is psychologie geen letterkunde — maar als de psychologie in de
levenshouding van den letterkundige hare feiten in samenhang met
het levende wezen zag, zouden toch de leerboeken over psychologie
meer waarachtige kennis van het • levende wezen geven en meer
genietbaar zijn.
Biggekerke, 20 Febr. 1923.
A. JANSE.

MARIECHEN.
Uit het verre, vreemde tropenland is ze gekomen, zij en haar broertjes,
als drie kleine oorlogsslachtoffers. Hun vader was daar pionier van de
Europeesche cultuur op een klein stationsemplacement, ver iooruitgeschoven in de Afrikaansche wildernis, totdat ide groote menschenmoord
ook tot daar doordrong en mannen tot vijanden maakte, die elkander van
tevoren zelfs in gedachten geen kwaad hadden.toegewenscht.
Toen werd op een 'vroegen morgen Mariechens vader dood bij zijn
seintoestel gevonden en een uur later lag ook de moeder uitgestrekt op
den vloer van haar houten huisje en hoorde niet meer, hoe de kinderen
haar vroegen om brood, om den sleutel van de etenskast, hoe ze eindelijk
hartbrekend gingen zitten snikken, dicht op elkaar gedrongen, als een
hoopje ellende en zoo ver mogelijk verwijderd van hun moeder, die hun
plotseling zoo vreemden angst aanjoeg.
Daarna begon hun zwerftocht. Een oude negervrouw nam de kinderen
mee op haar vlucht naar de kust, en daar werden ze op een boot geladen
en overgeladen en nog eens overgeladen als stukken ballast, door
menschen, die hun taal niet verstonden en hun jammerlijke ellende niet
zagen, totdat eindelijk, toen de nood geheel onoverkomelijk scheen en
de verlatenheid aan alle kanten grijnsde, een veilig huis wijd zijn deuren
opende en een moederlijk hart zich over hen heen boog, en er met ze
gesproken werd in de taal, die hun moeder sprak in een ver, zonnig
verleden.
Toen 'had Mariechen weer iemand om „Mammie" tegen te zeggen.
En nu zit ze in de eerste klas, met haar geel tropen-gezichtje en zwarte
sluike haartjes tusschen al de blonde, blozende Hollandertjes, en luistert
naar het Bijbelverhaal, waarin verteld wordt van het allerergste, dat ooit
op deze wereld gebeurd is.
Daar, op dien heuvel buiten de stad, is het kruis opgericht, en men
heeft er aangehangen Hem, Dien alle kinderen hebben leeren liefhebben
en eeren op Zijn tocht door het Heilige land. Was Hij het niet, Die aan
het dochtertje van Jaïrus het leven teruggaf; Die den me1aatsche Zijn
hand op 't zieke hoofd lei, om hem beter te maken? De omstanders
hielden hun kleeren bij elkaar, om toch maar met geen tipje van hun
gewaad in aanraking te komen met die vreeselijke besmetting, maar Hij
was niet bang; Hij maakte den man weer gezond. En heeft Hij niet altijd
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de kinderen om zich heen geroepen en gezegd, ,dat ze Zijn schaapjes
waren, !die Hij zelf hoeden en verzorgen zou?
En nu hangt Hij daar aan het kruis en lijdt zulke vreeseliike pijnen, en
er is niemand, die Hem helpt of ook maar een vriendelijk woord tot Hem
spreekt. En al erger wordt de pijn, en de zon brandt zoo fel, en de Heiland
krijgt zoo'n dorst; och, daar vraagt Hij om water, maar niemand geeft
't Hem, niemand.
Dan wordt -'t heelemaal donker en sterft Hij. De zon kruipt er voor
weg achter de wolken en de menschen slaan hun handen voor de oogen;
ze durven niet meer kijken; ze worden bang voor het dreunen van den
grond onder hun voeten, en voor hun eigen geweten, dat hun zegt, dat
ze den Heiland vermoord hebben. Maar aan den voet van 'den heuvel
staat een klein hoopje discipelen, en vrouwen, die schreien. Die zijn niet
bang; wèl bedroefd, omdat hun Heer nu gestorven is, en omdat Hij eerst
nog zulke pijnen heeft pmoeten lijden.
En de kleintjes, die daar twee aan twee in hun bankjes zitten, met de
bandjes eerbiedig samen, zijn ook bedroefd. Hun oogen kijken groot naar
de juffrouw, die zoo ernstig is en met een andere stem spreekt dan
gewoonlijk. De juffrouw vindt het zelf ook erg, dat kunnen ze wel merken.
Daardoor komt 't zeker ook, idat ze niet met een paar vroolijke woordjes
van haar stoel afwipt, om de volgende les te beginnen, maar nog even
zitten blijft en naar buiten kijkt in de regengrauwe lucht. Dat is cie stilte
van Golgotha, die in de klas blijft hangen en alles en alles omhult.
En dan staat plotseling Mariechen op in haar bank. Ze heeft roerloos
zitten luisteren en haar gezichtje is mee betrokken, toen het allerergste
kwam, maar nu straalt het van vreugde.
„Ik weet, hoe 't verder ging," zegt ze; „ik weet het; en ze hoeven
niet bedroefd te wezen, want
De juffrouw roept ze met haar verheugde stemmetje weer tot de klas
terug. „Ja Mariechen, weet jij het?"
„Ja, en nu ben ik vandaag een béétje bedroefd, en Donderdag en
Vrijdag en Zaterdag ook, maar Zondag niet meer, want op Zondagmorgen
is ,de Heiland op , nou vertel ik niet verder", want ze ziet hoe de
juffrouw waarschuwend den vinger op den mond legt, daar ze voor
morgen de volle vreugde van het Opstandingsverhaal bewaren wil. „Nou
vertel ik niet verder, maar Zondag
Zoo'n kleine Mariechen, zoo'n Zondagskindje, dat de grootste van alle
vreugden zóó diep voelen kan. Haar ouders liggen begraven in 't verre
land; hun graf zal ze later niet eens terug kunnen vinden, en van haar
familie weet ze alleen, dat moeder een boek had, met veel portretjes
99
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er in, maar 't boek is verloren gegaan en de namen zijn vergeten. Ze is
zoo'n eenzame kleine zwerfster als misschien nog niet dikwijIss een kind
geweest zal zijn, maar achter haar leventje staat toch de Heer.
Zou Hij daarom misschien haar overgeplant hebben uit de wildernis in
een ,deel van Zijn Gemeente, omdat hij weet, dat niets dan die vreugde
haar ooit voldoening zal kunnen geven? Niets dan de vreugde van den
Opstandingsdag, niets dan Hij-zelf?
Z.
M. A. M. B.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Nciár de Vrijheid! Dát juist wil onze Belijdenisschool, zegt de Deutsche
Lehrerzeitung: vrijheid der ouders in de keuze der onderwijsinrichting
voor hun kinderen. En dan is ons streven, menschenkinderen te vormen tot
kinderen Gods. Zóó wordt ook het gezag der Overheid in de consciëntie
weer bevestigd.
Van Holland zouden wij kunnen leeren; maar in Duitschland is het nog
moreele nacht.
Om de volkseenheid te redden, eischt men nu de Eenheidsschool. Maar
waar blijft dan de vrijheid der ouders? Vrijheid in de keuze van den
onderwijzer wordt gewenscht, maar niet minder willen we ook vrijheid in
de keuze der medeleerlingen. Als volwassene zoek ik ook voor me zelf
den omgang, die me wenschelijk voorkomt. Wie kan me dan dwingen,
mijn kinderen school te doen gaan bij iemand, die met mijn heilige overtuiging spot?
De meeningen gaan uiteen in twee richtingen; ieder het zijne, of ieder
hetzelfde, zegt de schrijver, die maar al te duidelijk doet uitkomen, aan
wat kant hij staat.
Oordeel van Victor Cousin over het Godsdienstonderwijs. Men weet, dat
Victor Cousin in 1836 op last der Fransche regeering ons land bezocht
met de opdracht, om inzonderheid kennis te nemen van de onderwijsinrichting en de schooltoestanden. Op zijn uitlatingen heeft men zich
indertijd meermalen beroepen, teneinde de voortreffelijkheid van ons
openbaar onderwijs 'te betoogen. Cousin's oordeel op andere punten
schijnt men daarbij wijselijk te hebben verzwegen; inzonderheid over de
gemengde school. De Deutsche Lehrerzeitung herinnert er nog eens aan
in een hoofdartikel.
Ofschoon verschillende vooraanstaande mannen op kerkelijk gebied,
waaronder Hervormden, • Lutherschen, Katholieken en Doopsgezinden,
hun hooge ingenomenheid met „de schoonste uitvinding der eeuw" jegens
hem uitspraken, was hij zelf er niet van gediend, dat het religieuze zich
beperkte tot een algemeen godsdienst- en moraal-onderwijs. Te Amsterdam woonde hij een dergelijke les bij, maar erkende, dat hij aan de Duitsche methode (Bijbel en Catechismus op school, zooals hij het te Weimar
had gehoord, de voorkeur gaf.
Zulk onderwijs als bij ons moest „zeer nietszeggend en onduidelijk"
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zijn. School en Gezin moesten volgens hem in dezelfde richting arbeiden.
Hij had ook nog een onderhoud met Van den Ende, die dertig jaren lang
het onderwijs in ons land geleid had, en hem de wijsheid van 1806 verkondigde. „De volksscholen moeten nèch Protestantsch, nskh Katholiek
zijn, maar Christelijk, zonder positief dogma. Door een goede keuze van
Bijbelsche geschiedenissen moet de zedelijke en godsdienstige geest van
het kind worden ontwikkeld. Ik zoh het niet toestaan, dat een onderwijzer
dogmatisch onderwijs gaf."
Cousin drukte zijn vrees uit, dat het godsdienstonderwijs zóó geheel
uit de school zou verdwijnen.
Wie zag juist?
De schrijver in de Deutsche Lehrerzeitung (1' April '23), is van meening, dat zulk een onderwijs geen godsdienstonderwijs mag heeten; hoogstens een moraalonderricht met Bijbelsche aanknoopingspunten.
Vl.

T. v. d. K.

Cursus van Dr. Maria Montessori te Amsterdam,
van 1 Nov. 1923-15 Februari 1924.
Dr. Maria Montessori heeft zich bereid verklaard, bovengenoemden
cursus te houden voor hen, die een diepere studie wenschen te maken van
de Montessori opvoeding en het Montessori onderwijs.
Behalve het Voorbereidend en Lager Onderwijs zal Dr. Montessori
tevens haar algemeen opvoedkundige inzichten behandelen, welke speciaal
voor ouders en opvoeders van belang zijn.
Alle voordrachten zullen uit het Italiaansch of Fransch in het flollandsch
vertaald worden.
Voorts zullen aan den cursus hunne medewerking verleenen: Siga.
Maccheroni en de leidster der demonstratieklassen, terwijl op 't gebied
der Biologie en Psychologie bepaalde onderdeelen der methode nader
zullen worden toegelicht door enkele docenten, hiertoe door Dr. Montessori aangezocht.
Het plan van de indeeling van den cursus is, behoudens onvoorziene
omstandigheden, als volgt samengesteld:
Maandag-, Woensdag- en Zaterdagavond 7Y2-9 uur, Voordracht door
Dr. Montessori over de theorie "en praktijk harer methode.
Woensdag- en Zaterdagmiddag 21/2-41/2 uur, Praktijklessen met het
Voorb. en L. 0. materiaal door Siga. Maccheroni.
Voorts gedurende 2 ochtenden per week observatie in de demonstratieklassen voor het Noorb. en Lager Onderwijs.
In een daartoe beschikbaar gesteld lokaal zal ied'eren dag gelegenheid
zijn voor de cursisten zich persoonlijk met de leermiddelen te oefenen.
Voor leerkrachten buiten de stad zullen de Observatie-ochtenden op
Woensdag en Zaterdag gesteld worden, zoodat het schoolverlof ook voor
hen niet meer dan 2 ochtenden per week behoeft te bedragen. Zooveel
mogelijk zullen schil.áingen ter voorkoming van groote onkosten gemaakt
worden.
Voor hen, welke zich door een langeren studietijd voor de praktijk
wenschen te bekwamen, zal gelegenheid bestaan een cursus te volgen,
aansluitend aan die van Dr. Montessori, volgens een door haar aangegeven
programma.
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De duur van dezen cursus zal van de individueele capaciteiten en de
vooropleiding der a.s. leidsters afhankelijk gesteld worden.
De kosten van den cursus door Mr. Montessori te geven zullen maximaal
if 200.
p. p. bedragen. Bij groote deelname mogelijk vermindering.
Spoedige opgave gewenscht aan het secretariaat: Roemer Visscherstraat
14, Amsterdam. Zij, die zich reeds opgaven voor den vorigen te houden
cursus, zullen voorgaan bij de inschrijving.
Vervolgens geschiedt deze volgens datum van aangifte.
—

Het Uitvoerend Comité:
C. W. TROMP, Presidente.
M. R. GODEFROY—VAN MILL.
Dr. CHR. EGGINK, Voorz. Ned. Mont. Ver.
Dr. J. C. L. GODEFROY, Secr. Uitv. Com.
Bovenstaande circulaire werd verzonden met toestemming van B. en W. van
Amsterdam. Op hun verzoek wordt tevens medegedeeld, dat het Gemeentebestuur
aan 20 door hen aan te wijzen leden van het Personeel der Openbare Voorbereidende en L. 0. Scholen te Amsterdam een tegemoetkoming van f 100.— in
het te betalen cursusgeld zal toekennen.
Zij, die hiervoor in aanmerking willen komen, worden verzocht zich op te geven
aan bovengenoemd secretariaat.

HOE KOMEN WIJ NADER
TOT EEN CHRISTELIJK, NATIONAAL, VRIJ
SCHOOLWEZEN?
1.
Het onderwerp, dat ik voor U heb in te 'leiden, heeft niet de bekoring
van het nieuwe. Ik zou met het diakenhuismannetje uit de Camera haast
kunnen zeggen: het is zoo oud als de wereld. Als men namelijk onder de
wereld wil verstaan onze tegenwoordige, Christelijke Scholenwereld. Nog
geen twintig jaren na ,de oprichting der eerste Christelijke school komt
het reeds tot een zekere verwerkelijking, en sindsdien is het gedurig weer
op de dagorde onzer vergaderingen.
Schoolwezen, dat wil zeggen, het komen van alle scholen van eenzelfde
geestelijke gestalte tot een hooger, en tot een steeds hooger en meer omvattend verband om te komen tot een eenheid van gedachte en van uitwerking .dier eenheidsgedachte in arbeidsplan, in leerplan en opleiding,
om te komen tot zekere kracht en macht in 't land, om te weerstaan inbreuk op noodige en verkregen rechten.
Die eenheid bedoelt allereerst een inwendige eenheid, tot het opsporen
van de gemeenschappelijke beginselen, waaruit op den duur dient geleefd
en tot uitwerking dier beginselen.
Die eenheid bedoelt in de tweede plaats een vertoon van eenheid naar
buiten om tegenover andere machten, Staat of Kerk, vrij te kunnen zijn,
zoover 'dat noodig. is, opdat 'die 'diepere beginselen niet door druk zouden
worden gehinderd in hun zegenrijke doorwerking.
Die eenheid nu zien wij reeds, als de onderwijzers in 1854 hun behoefte
aan saamvergaderen gevoelen, en in 1860 bij de oprichting der Vereeniging, die hier vergadert. •
Zij 'stelde zich voor, bij monde van haar Eere-voorzitter, Mr. Groen
van Prinsterer, als een vereeniging, waar „om aan een Christelijke volksopvoeding getrouw te zijn, zich ontmoeten Hervormden, Lutherschen, Remonstranten, Doopsgezinden; hier geven zich leden van het Hervormd
Kerkgenootschap en Afgescheidenen, vrienden der Confessioneele en der
Ethisch-irenische richting de hand. De natuur zelve van dergelijke vereeniging onderstelt, dat iedereen, boven de openbare, zeer verre een Christelijke School, ook van elke richting, waartoe hij zelf niet behoort, Wenschelijk rekent; dat iedereen op billijkheid, niet op wederzijdschen naijver,
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vooral niet op overheersching van de algemeene kleur door het meesterschap van zijne schakeering bedacht zij.
En elders (Berichten der Vereeniging v. Chr. Nat. Schoolonderwijs)
schrijft hij: „Plicht en belang dringen allen tot onderling hulpbetoon, ter
oprichting en ondersteuning van scholen, waar de Bijbel en de volkshistorie aan Christelijke opvoeding dienstbaar kunnen worden gemaakt.
Daarom begeert de Vereeniging geen anderen kerkelijken grondslag dan
het Apostolisch Christendom,.... gelijk ze de Protestantsche Kerken niet
verdeelt, maar verbindt, en het eenstemmig getuigenis der Kerkhervorming tegen het ongeloof van onze dagen voortzet."
Hier vinden wij een omspannen van een grootst mogelijke verscheidenheid, een jagen naar eenheid zoo ver het kan. 't Getal der medestanders
was ook zoo bitter klein. Kuiper citeert (waaruit, kan ik niet vinden)
dat het concept-reglement en de uitnoodigingen werden afgeschreven;
afdrukken was niet noodig, zooveel belangstellenden waren er niet in ons
vaderland.
De man, die in Brussel de macht des vijands, de macht der Revolutie
had aanschouwd, die in Kamer en Commissiën de overstelpende overmacht had gevoeld der politieke machthebbers, die, wat hen ook verdeelde,
in vijandschap tegen Christus één waren, hij gevoelde het best de waarde
van het saamgaan van al wat zich om de ,Christelijke school wilde scharen.
Indien er één man was in 't land, die de noodzakelijkheid van eendrachtig
optreden gevoelde, die gevoelde wat het zegt: Wij toch zijn zwak, Zijn
sterkt' is groot. Dus zijn we elk oogenblik in nood, dan was het ,Groen.
Maar zacht aan groeit het getal der vrienden. Dan krijgt men de verschijnselen van gisting en scheiding.
Op dat oogenblik heeft Groen wel losgelaten de oplossing in de richting
der Staatsgezindheidsschool en gekozen voor de vrije school, maar een
nieuw geschilpunt vraagt om oplossing: de verhouding van Kerk en
School. De groote schare, die intuitief de noodzakelijkheid gevoelt van eenheid in opvoeding, van eenheid van inzicht in de hoofdzaken van belijdenis en leven, tusschen huis en school, voelt levendig het groote verschil,
of de onderwijzer ider kinderen kerkelijk met hen meeleeft of niet. Op vele
kleine plaatsen heeft eenvoudige kalme dorpsdiplomatie die kwestie practisch opgelost voor jaren. Maar niet overal bracht gemoedelijke verzoeningszin het zomer. Bovendien, in die eene kwestie zaten zoovele andere.
Moest de School van de Kerk uitgaan, was een vraag, die heelemaal nog
niet uitgemaakt was. Onder de Gereformeerden was men het onderling
1) Citaat uit Kuiper. Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland,
2e druk, p. 130. Schrijver wijst niet de oorspronkelijke vindplaats aan.
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oneens; onder de Nederlandsch Hervormden evenzeer. De Afgescheidenen
vroegen zich af, of het breedere standpunt van de Vereeniging voor C. N.
S. 0. niet op den duur zou schaden aan het Gereformeerd paedagogisch
In 1869 werd de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs opgericht. Daar was allerlei plaatselijk .geprik en gehakketak aan .vooraf gegaan. Dr. G. J. Vos Azn., had in '68 'verteld, dat ,elk onderwijzer Hervormd
moest zijn in kerkgenootschappelijken zin en 'dat deze zijn meening naar
den geest was van het reglement der Vereniging voor C. N. S. 0. De
Gereformeerde bezwaarden hadden verlangd, dat de hoofdcommissie dat
officieel zou wraken. Deze was daartoe niet bereid. Ook had dezelfde predikant de Vereeniging Schoolhulp opgericht, tot steun van kweekelingen,
doopleden der Ned. Hervormde kerk. Die ijver van Dr. Vos was voor de
Gereformeerden, verklaart Prof. M. Noordtzij later „pek in 't vuur". En
uit dat hoogoplaaiende ijvervuur van de overzij, is ;toen, in 1869, — men
veroorloove mij het aan heidensche mythologie ontleende beeld — genoemde Vereeniging opgestegen. Aanvankelijk is de verhouding niet vriendelijk: „de oprichting toch van uwe Vereeniging is uwerzijds een naar het
oordeel der Hoofdcommissie door niets gewettigde veroordeeling van de
onze" schrijft Feringa, de secretaris der .Hoofdvereeniging. Toch stellen
beide prijs op goede verstandhouding en zooveel mogelijk op samenwerking. De laatste zal, vreest Feringa, slechts zelden mogelijk zijn, alleen,
„waar wij moeten opkomen tegen belemmerende en bezwarende bepalingen op het gebied der wetgeving". En dus — let wel A. D. 1923 —
„zelden mogelijk".
In 1901 vinden wij de beide vereenigingen naast elkaar in verzoende
verhouding. In 1902 en 1903 komen de beide algemeene vergaderingen op
denzplfden dag terzelfder plaats saam. 's Morgens doet iedere Vereeniging
haar huishoudelijke zaken iaf. 's Middags vergadert men samen. Aldus na
ruim 30 jaren. Er was in dien tijd ook heel wat gebeurd.
In 1886 valt de Doleantie; in 1887 verschijnt de brochure-Woltjer: „Wat
is het doel van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs?"
Op de algerneene vergadering van de Hoofdvereeniging (d.i. C. N. S. 0.)
in 1885 leidt Prof. J. W. Gunning een voorstel in van de Hulpvereeniging Amsterdam tot benoeming van een Commissie met opdracht een
zakelijke, ,duidelijke en practische omschrijving uit te geven van het doel
der Vereeniging. Met 44 tegen 4 stemmen wordt het voorstel aangenomen.
In ,de Commissie zitten Prof. Gunning, A. Meyer, 'Ds. H. Pierson, H. Bijleveld en Prof. Woltjer. De laatste zal een concept-beantwoording schrijven.
Dat is het bekend werkje. Op de vergadering van 16 Mei 1887 verklaart
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Prof. Gunning, na kennisneming van het geheel, dat „gebleken is, dat de
meeningen in de commissie zoover uiteenloopen, dat hij allereerst de vraag
wil stellen: Is het nog wel mogelijk een gemeenschappelijke basis te vinden, waarop wij kunnen voortwerken?" Hij bedankt in dezelfde vergadering als lid der commissie.
De gang van zaken is te begrijpen.
Woltjer toch had in zijn „Wat is het doel" een waarlijk niet onduidelijk
geluid doen hooren.
Luister (p. 66): „De Republiek heeft bij haar geboorte op het onderwijs
den stempel van haar eigen karakter gedrukt; dat karakter nu is niet het
Luthersche, zelfs niet uitsluitend het Calvinistische, in zoover daarmee het
volgen van een persoon 'bedoeld wordt, maar het reformatorische in den
zuiversten zin, het gereformeerde." En dan, 'vervolgende, met een aanhaling van Fruin: „Zooals de Protestanten boven de Roomschen, zoo
muntten weder boven alle Protestanten de Gereformeerden uit in geloofsleer en geestkracht."
P. 107: Zijn er inderdaad onder onze onderwijzers mannen, die geheel de
Schrift als Gods Woord aannemen en de Geloofsbelijdenis kennen en
toch bezwaar hebben tegen haren inhoud en nog wel een bezwaar, dat niet
kan worden weggenomen 9 Wij gelooven het niet. Natuurlijk zonderen
wij onze Luthersche broeders uit. Hun zouden wij volgaarne hun Augsburgsche confessie laten behouden en toch lid blijven onzer Vereeniging....
Maar de Luthersohe broeders zullen toch wel niet willen ontkennen, dat
onze Christelijke natie een gereformeerd, een calvinistisch karakter
draagt en dat daarom, waar er in ons land van Christelijk-Nationale
Scholen sprake is, in tegenstelling met Duitschland bijv., daaronder zeer
bepaaldelijk' niet de Luthersche, maar de Gereformeerde moeten worden
verstaan. Er behoeft daarom van uitsluiting geen sprake te zijn. We willen
slechts het karakter, dat God aan !onze natie in zijn wijs bestel door hare
geschiedenis schonk, handhaven.
Men ziet, in Woltjer's exegese staan de Remonstraten en Doopsgezinden, die ,Groen in 1860 nog binnen den kring rekende, er buiten. Aan Prof.
Gunning's „behoefte aan preciseering" was voldaan. Al te precies, naar
veler meening. C. N. S. 0. had de Gereformeerde vlag geheschen met die
der Luthersohen op den bezaansmast. Remonstranten en Doopsgezinden
konden ápart gaan varen. En.... dezelfde Woltjer is straks 20 jaar aaneen
voorzitter van de Hoofdvereeniging.
In 1886 was de Doleantie gekomen; kerkelijk gingen broeders uiteen. In
de scholen zelf, in het onderwijs aan de scholen, in het werk der onderwijzers heeft men rechtstreeks maar weinig of niets van de scheuring ge-
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voeld of gehoord. Zoo min als in 1869 kwam de dreigende splitsing voort
uit de scholen. Maar er waren aanleidingen genoeg. De algemeene vergadering der Hoofdvereeniging van 1887 te Amersfoort was een dag van
stormen. Er was een „nederlaag" geleden. Het voorstel Van Veen-Vos .was
met 52 tegen 43 stemmen verworpen. Dat voorstel bedoelde, dat geen
gebouw van een door C. N. S. 0. gesubsidieerde school zou mogen gebruikt worden voor kerkelijke vergaderingen door een der beide partijen.
Die motie was verworpen. Daarmede was, schrijft Dr. Vos, het verband
der Vereeniging voor C. N. S. 0. tot de Ned. Herv. kerk verloochend
geworden tengevolge van de uitgebroken doleantie (Kuiper, t. a. p. 286).
In hetzelfde jaar reeds vergaderde de bezwaarden. Na een italmtijd van
drie jaren — in dien tijd is de Schoolraad opgericht, ,dien zij een geheel
overbodige instelling achten (Kuiper, p. 287) — komen zij tot stichting
van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs, die nauwe aansluiting
zoekt aan de Ned. Herv. Kerk, o.a. door het, zoo mogelijk, leggen van een
verband met de plaatselijke Ned. Herv. kerk, en door de bepaling, dat
niemand in het Hoofdbestuur mocht zitting hebben, die niet lidmaat was
der Ned. Herv. kerk.
Wij hebben dus gezien een dubbele scheiding, eerst van een deel der
Gereformeerden, daarna van een deel der Ned. Hervormden. Een poging
om in de Vereeniging van Christelijke onderwijzers een splitsing te brengen (1884) liep dood.
Tot zoover het proces der ontbinding. Men leefde in de vrijheid; men
kon elkaar niet deren en hinderde elkaar niet; ieder schoolbestuur beheerde zijn eigen zaken, „belemmerende en bezwarende bepalingen op het
gebied der wetgeving", (om nog eens Feringa te citeeren), men weet er
nauwelijks van. Dan komt ide wet-Mackay (1889), het Rijk vangt aan waarborgen te vragen, er worden nieuwe banden gesmeed. Het kerseneten
begint en men voelt, men zit aan met groote heeren.
Op twee dingen dient men bedacht: ten eerste op versterking der kiemkracht van eigen paedagogisch 'denken, van principieel en technisch leven
— opdat macht van buiten en valsch sleurleven die niet verstikken — en
ten tweede: versterking van beschuttende kracht van macht tegenover
machten van buiten.
Eerste eisch is voor beide: eendracht, samenwerking, organisatie.
Met de nieuwe wet komen nieuwe banden. De vrijheid krijgt haar beperkingen, men gevoelt de mogelijke dreiging, en daarmee de behoefte aan •
meer maat en daartoe aan meer eendracht, samenwerking.
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De man, die .daarvan 't eerst getuigt, is de geleerde en godzalige Dr.
Willem van den Bergh, predikant te Voorthuizen. Hij, als voorzitter, en
de nog onder ons werkende en werkzame Van ,der Waals roepen nog, vóár
de wet-Mackay er is, namens ,de commissie voor het Rapport over inwendig en uitwending Schoolverband, en de vergadering van Schoolbesturen
van de Noordelijke Veluwe (en Schaarsbergen), besturen en onderwijzers
en de groote Vereenigingen (C. N. S. 0., G. Sch. 0. en Unie) op hun adviezen
en opmerkingen omtrent het opgesteld en besproken en nader vastgesteld
Rapport vóór 1 Januari 1890 op te zenden aan het adres van den heer R.
Ferwerda te Harderwijk. Zij vreezen „voor inzinking der veerkracht en
voor afdrijven op de regeling van den Staat." Zij spreken van inwendig
en uitwendig Schoolverband. Onder het eerste verstaan zij „de goede inrichting van de afzonderlijke scholen" door „een behoorlijk samenwerken
van de noodige organen in de gemeente zelve."
In .dit rapport, waarin men reeds de dubbele tweedeeling ziet, ten eerste:
het welwezen van de plaatselijke school en het welwezen van het landelijk
verband, ten tweede de innerlijke groei en de zelfhandhaving naar buiten,
wordt meer uitsluitend behandeld dat inwending verband, dat plaatselijke
in het „zoeken van de juiste verhouding tusschen Gemeente, Schoolcommissie, Ouders, Onderwijzers, Armverzorgers, Kerkeraad en Overheid".
De commissie, .die telkens getuigt, dat zij niet op den voorgrond treden
wil, zag haar wakker initiatief en haar bescheidenheid maar sobertjes beloond: er kwamen maar 3 â 4 (ik citeer Kuiper p. 281) adhaesie-betuigingen in.
Was 'dat getal zoo gering gebleven, doordat de Anti-revolutionaire Kamerclub in 't begon van 1890 een oproep van gelijke strekking had doen
uitgaan?
Feit is, dat in 1890 de Schoolraad tot stand kwam, een centraliseerend
college, dat zich ten doel stelde, de Scholen met (den Bijbel te hulp te
komen in al 'datgene, wat geacht kan worden aller gemeenschappelijk belang te zijn. De totstandkoming van dezen Raad getuigt van niet geringen
parlementairen zin, tegelijk van te prijzen onderlinge waardeering en
van waarlijk broederlijke overgave voor een .hooger doel niet zoo
rijk groeiende kruiden in Neerlands tuin. Alleen „Christelijk Volksonderwijs" hield — na 33 jaar houdt — zich afzijdig. Voorloopig. —
Over ide historie, de historische beteekenis en de wijze van de oprichting
van den Schoolraad kan ik hier 'zwijgen, omdat ik bij de bespreking van
mijn vraag vooral omtrent de inrichting toch straks breeder moet
uitweiden.
Een nieuwe alarmroep om organisatie klinkt, als de Vereeniging voor
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Gereformeerd Schoolonderwijs in 1900 zich wat oud begint le voelen en
de vraag ter sprake brengt, „op welke wijze het best aan de Vereeniging
nieuw leven kon worden ingestort."
De beantwoording van die vraag vinden wij in het bekende rapport:
„De Toekomst van het Christelijk Onderwijs" (1904), onderteekent o.a.
door Prof. M. Noordtzij, Prof. Bavinck en den heer Wirtz, en in „De taak
van het Gereformeerd Schoolverband" (1905; waarom is de uitgave toch
zonder jaartal?)
Men is gekomen tot een Scholenbond, die met andere scholenbonden
wenscht samen te werken en „voor gezamenlijke belangen, inzonderheid
bij de Overheid gezamenlijk" wil optreden.
't Eind is geweest, dat Gereformeerd Schoolverband" na eenig gehaspel
over en weer in het Schoolraadverband is gekomen.
Ook in deze brochures een nadruk leggen op dreigend gevaar voor de
verstrooiing om haarzelf, om het gevaar voor het beginsel, om het gevaar
voor verzwakking tegenover de Overheid, en voor inzinking der opleiding.
„Als de financiëele zorg voorbij is, kan er licht verslapping van ijver intreden
en inzinking van kracht." Als men het recht van 'benoeming in beginsel en
hoofdzaak nog maar aan de besturen „overlaat". „Niet meer om
maar voor de Christelijk School loopt in de eerste plaats nu de
strijd, voor haar innerlijke 'bevestiging en versterking." En daarom hebben
wij de gemeenschap van noode. (Taak, p. 15).
't Is 1923, drie jaar na de wet-De Visser, met de'algemeene stemmen der
rechterzijde aangenomen en met gebed en dankzegging in den lande ontvangen. De Overheidszorg is toegenomen, eigen zorgen en zuchten zijn
voorbij. Grooter zijn dus de gevaren geworden, noodiger de verwakkering.
Ook de samenbinding om haarzelf, maar ook op de principiëele verdieping
in hoogere en lagere studie, om krachtiger indenken in den aard en de
behoeften der plaatselijke en algerneene organen, om versterking van
macht en verscherping van beleid tegenover de Overheid.
Ik zou dan nu, na deze historische uiteenzetting kunnen overgaan tot
mijn eigenlijk onderwerp, oud van jaren, toch nog jeugdig en belangwekkend.
Vergun mij echter, ter betere oriënteering, U vooraf nog van een schoolstrijd te vertellen, die door zijn vele punten van overeenkomst en van verschil, U in staat zal stellen, Uw kijk meer te objectiveeren en daardoor Uw
inzicht te verhelderen. Ik bedoel ide ontwikkeling der scholen in de oude
landen van Gulik, Berg en Kleef, zooals Diirpelfd ons die teekent in zijn
nog steeds frissche boek ('t is van 1892): Das Fundamentstiick einer
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gerechten, gesunden, freien und friedlichen Schulverfassung" een werkt
indertijd o.i. door Jhr. Mr. De Savornin Lohman warm aanbevolen.
Het werk was een protest tegen de wetsontwerpen van Minister Von
Goszler (1892), dat ,de rechten der bestaande schoolgemeenten ophief. In
de Middeleeuwen bestonden reeds de dom- en kloosterscholen, later de
stadsselolen: scholen der burgerlijke gemeenten onder kerkelijk toezicht
en daarnaast, in concurrentie niet deze, private scholen. De Reformatie
wordt, zoodra en zoolang zij krachtig doorwerkt, de moeder der algemeene
volksschool, in Nederland, ook hi de landen van Gulik, Berg en Kleef. Kleef
wordt na de Gulik-Kleefsche erfopvolgingsoorlog (dus na 1610) protestant; Gulik en Berg komen onder •Roomsche vorsten. In die beide vorstendommen nu met hun kerken onder • het kruis ontwikkelt en handhaaft zich
onder dat kruis krachtig en vrij een eigen schoolwezen. Eerst heeft men er
kerkelijke scholen: de kerkeraden vormen het schoolbestuur. De
Roomschen volgen het goede voorbeeld. In Kleef daarentegen komen de
scholen onder den invloed der geestverwante, vriendelijk gezinde landsregeering. 't Verschil ten gunste van Culik en Berg, dus van de scholen in
druk, merkt men, verzekert Do5rpfeld, ten huidigen dage nog in de
meerdere belangstelling voor het onderwijs en in een betere geschiktheid
in het zelf regelen van publieke aangelegenheden door het volk.
Maar nu komt er iets nieuws. Er zijn buurtschappen, die ver van de kerk
liggen. Voor kinderen van daar is de afstand tot ,de school te ver. En nu
ontstaan daar scholen onder het bestuur niet \;'an ,de kerken, maar van
een Schoolgemeente, een vrijen kring van kerkelijk eensgezinde huisvaders. Soms dwingt dan de oude school die huisvaders om ook nog bij
te dragen in de kosten der school, idie in het kerkdorp staat. Dat is echter
maar tijdelijk. 1) Omgekeerd veranderen die kerkelijke scholen vaak in
vrije scholen, er ontstaan ook bij .de kerk echte schoolgemeenten.
Nu iets over die vrije schoolbesturen. Meest bestonden zij uit twee of
drie leden, bij voorkeur mannen, die ook in den kerkeraad zaten.
De keus van de onderwijzers geschiedde door alle stemgerechtigde
leden der schoolgemeente, overeenkomstig de wijze, waarop opzieners in
de kerkelijke gemeente werden gekozen. De kerk had in zoover invloed,
dat ide predikant het (vergelijkend) examen der onderwijzers afnam voor
de voordracht, en het toezicht had over de school.
Er waren wel gebreken: de schoolgebouwen waren weinig geschikt, de
Woltjer (t. a. p. p. 73) vertelt van iets dergelijks in ons land : ,.De genoemde
schoolorde van Drente bepaalde, dat buurtschappen verder dan een kwartier gaans van
de Carspelschool gelegen, bijscholen mogen houden : de ingezetenen behoeven dan
niets aan den schoolmeester van het Carspel te betalen."
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salarissen karig. Men koos dan ook voor die schooltjes jonge mannen, die
dan genoten van den „Wandertisch". Om de beurt namen de gegoede
families den man in den kost; wilde hij trouwen, dan moest er eerst een
huisje gezocht of gebouwd.
Deze uit het leven opgekomen schoolvorm handhaaft zich — bewijs van
zijn deugdelijkheid — daar en in Oost-Friesland twee eeuwen. Dan komen
de Franschen. Dat brengt verandering. De Fransche regeering vaardigt
een besluit uit, dat de burgerlijke gemeenten voortaan de kosten zullen
betalen voor gebouwen en leermiddelen en verder — om den „Wandertisch" den genadeslag te geven — tot aanvulling van het schoolgeld: een
normaal salaris van frs. 250. — Waarborgen werden 'daartegenover niet
verlangd. „Wat" — schrijft Mrpfeld (t. a. p. p. 12) „de Regeering tot dit
optreden dreef, was dus niet de lust naar •heerschappij over de scholen,
maar de zorg voor beter volksonderwijs."
Berg komt pas later onder Fransche opperhoogheid, dus iets later aan
de beurt (1806). En ook weer anders. Fijt normaal salaris wordt ingevoerd, maar — en dat is een in onze wetgeving onbekend element — de
vergoeding voor kosten voor gebouwen enz. moet, zegt de Regeering,
geregeld worden na overleg tusschen de burgerlijke gemeente en de
schoolgemeente. Zij streefde dus naar het invoeren van een vrij, onderling
overleg (freiwillige Verinbarung). Mrpfeld beschouwt die gemeentesubsidie — ik laat die gemeenterechtelijke rechtsphilosofie voor zijn rekening — als een uitweg: de schoolgemeenten waren ten deele te arm voor
recht beheer; nu verbonden zij zich tot een gemeenschappelijke schoolkas
en het beheer dier kas vertrouwden zij aan de burgerlijke gemeenten, die nu
uit naam van de gezamenlijke schoolgemeenten in haar gebied de uitwendige verzorging der scholen op zich namen. De gelden voor de scholen
kwamen ook nu toch uit dezelfde zakken, namelijk van de huisvaders.
Juristen mogen deze redeneering eens nakijken (p. 12-13). Schoolrechten
kreeg de nominale drager der schoollasten, d.w.z. de burgerlijke gemeente
niet.
Als de Franschen weg zijn, komt er een Interum. Minister Von Stein
stuurt den staatsraad Justus Gruner naar het oude Bergsche land. „Deze
man," zegt Mrpfeld, „is voor het Bergsche land van grooten zegen geweest." Ook hij erkent, evenals tde Franschen, de schoolgemeente als „iets
heilzaams en waardevols." En streeft er dus naar, haar „verder uit te
bouwen en op vasteren grond te zetten." En vaardigt twee verordeningen
uit „die to;t op den jongsten tijd maatgevend zijn gebleven en in hooge
mate gezegend gewerkt hebben." Wij, Nederlanders, jaloersch op onze
rechten en rechtjes, zouden Gruner en zijn wijsheid minder roemen. vermoed
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ik. De eerste verordening ging over de organisatie der schoolgemeente.
Er was, zeide ik reeds, een bestuur van twee of drie leden, gekozen door
de schoolgemeente. Deze koos ook zelf, onder leiding van haar bestuur,
de onderwijzers. Maar daarover bestonden geen wettelijke bepalingen. Die
moesten er nu komen, meende Gruner. De schoolgemeente bleef nummer
een. Maar die diende, zou het wel zijn, in organisch verband te komen
met de kerk en ide burgerlijke gemeente. En de staat moest de opperste
leiding hebben van de school. Dikpfeld is dat (blijkens zijn thesen aan
het slot van zijn boek (p. 349) geheel met Gruner eens. De predikant en
de burgemeester zouden lid zijn van het schoolbestuur; er was dan organisch verband en verder zouden de leden voortaan worden benoemd op
voordracht van schoolopziener, predikant en burgemeester door het gemeentebestuur. De predikant was voorzitter.
Wij gaan verder. De keuze van onderwijzers werd anders geregeld. Niet
langer zouden alle leden van de schoolgemeente kiezen. Er zou komen een
kiescollege door de ouders gekozen uit mannen, die in den kerkeraad
zaten of gezeten hadden of in den gemeenteraad. En dat kiescollege zou
met het Bestuur de onderwijzers kiezen. Diirpfeld, echte Duitscher, die
hij is, prijst dezen nieuwen regel als een stuk „Steinscher" staatsmanswijsheid en hij zegt: Wij mogen wel vragen, of ergens in het iheele Duitsche
vaderland zoo'n geschikte organisatie der schoolgemeente te vinden is.
Wij zeggen weer: in dezen prijs 4k u niet. En de ervaring heeft geleerd,
dat Gruner het Trojaansche paard in de oude, historische veste heeft
gesleept.
Toch heb ik deze regeling van de onderwijzerskeuze niet zonder zekere
instemming hier overgenomen. Ik geef het in overweging aan vereenigingen, die, gelijk bij ons in Rotterdam, istatuair de keuze van het hoofd
leggen in handen van de ledenvergadering. Van deze regeling heb ik
weinig goeds gezien en beleefd. Ik zou zulk een vereeniging in overweging
durven geven: Zoek, tot compensatie, een middenweg en geeft aan ouders
het recht bij elke keuze van een hoofd een getal vertrouwensmannen te
kiezen, die met het gewone Bestuur het hoofd benoemen. Daarmee bedoel
ik niet, dat ik dit ook raad aan scholen, waar het Bestuur zelf ide benoeming uitbrengt. Daar moet het liefst maar zoo blijven.
Gruner heeft ook regelen gemaakt voor de schoolopzieners. „Schulpfleger," schoolverzorgers, noemt hij ze eigenaardig. Wij, die voor onze
eigen scholen ook 'n woord zoeken, mogen dit onthouden. Ook deze aanhaling uit de instructie: „De Schulpfleger moet voor den onderwijzer een
vriend zijn en hem op de rechte wijs helpen.... Het komt er niet zoozeer
op aan, slechts zijn fouten na te sporen, dan wel door alle middelen moed,
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lust, liefde, vreugde in zijn werk in hem te bewaren." En als bijzonderheid
vertelt Mrpfeld hier, dat de bekende Dr. Diesterweg, die leeraar aan een
gymnasium was, door het in dien kring gewekte paedagogische leven zoo
getrokken werd tot het lager onderwijs, dat hij daaraan verder geheel zijn
krachten is gaan wijden.
Een halve eeuw gaat het stille voort. Maar idan komen de gevaren. Men
had met vuur gespeeld. De Pruisische regeering wil in de school, waar zij
voor zorgt, ook de hoogste zeggenschap hebben, nog erger: de uitsluitende
zeggenschap.
In 1869 petitionneert men bij de Overheid om gedaan te krijgen, dat de
schoolbesturen zullen mogen worden aangewezen voor een derde door de
burgerlijke gemeente, voor een derde ,door den kerkeraad, voor een derde
rechtstreeks door de ouders. Vergeefs.
In 1871 is ,de kwestie opgekomen, of de schoolrepresentatie (d. z. de
door de ouders rechtstreeks aangewezenen, die hielpen bij de benoemingen) enkel moet meehelpen bij ide keuze van den hoofdonderwijzer, of ook
bij die van de gewone onderwijzers. Dan beslist de Regeering, dat de
heele schoolrepresentatie afgeschaft wordt, waardoor het ouderrecht schromelijk werd geknot en geschonden. En als later den predikanten het oude
recht wordt ontnomen, ambtelijk voorzitter van het schoolbestuur te zijn,
dan vindt D.E•rpfeld daarin (p. 49) een straf, omdat zij bij het schenden
van de rechten der ouders hadden gezwegen. En dan komt het eindoordeel in Von Goszler's wet. Dan klaagt Dbrpfeld (p. 18, noot): „nu
dreigt de Schoolgemeenteverordening, miskend en belasterd en verlaten,
in den strijd met alle machten, die der vrijheid vijand zijn en vrienden zijn
van voogdijschappen (bureaucratie, hiërarchie, conservatisme, pseudoliberalisme, enz.) onder te gaan.
't Zou ons te ver voeren het verder verloop van deze neergaande lijn
te volgen. Toch bleek de laatste jaren, dat Ds5rpfeld's werk en van zijn
landgenooten niet tevergeefsch was geweest. zuivere gedachten sterven
niet.
R.

H. J. v. W.

TWEEËRLEI LEVENSHOUDING
TEGENOVER „DE LEVENDE ZIEL".
Het levende wezen is als zoodanig een mysterie.
Nu is tegenover het mysterie tweeërlei levenshouding mogelijk.
Hoogmoed — vooral intellectualistische — kán geen mysterie dulden.
Wie in deze levenshouding staat, zal niet rusten vóór hij het mysterie
heeft „verklaard" — óf genegeerd. Bewonderen kent hij niet. Alleen maar
begrijpen.
De natuurwetenschap stelt ons in staat heel wat natuurlijke gegevens te
verklaren uit factoren.
Geluid bijv. is trilling, warmte is ook trilling, en licht ook. Trilling —
ziedaar het wonderwoord, dat alle geluiden en klanken, dat warm en koud,
dat licht en duister, kleur en schittering „verklaart." En — wat .de levende
wezens betreft. Eerst was daar de cel; de eicel „werd bevrucht,"
zij „deelde zich" en die vele kleine celletjes „vormden zich" tot een
samenstel van weefsels (embryo) en al (die weefsels tezamen „ontwikkelden zich" tot een vogeltje! Is dat niet dood-eenvoudig? Niks aan!
Duizenden hebben op de scholen op deze wijze „alles" leeren „begrijpen"
en „verklaren". Alle levende wezens „ontwikkelen zich" uit ééne cel.
Mysteries? Ach kom — de wet van heit behoud van arbeidsvermogen
„bewijst" immers, dat de heele mechanische natuurbeschouwing sluit als
een bus? (Dat er geen plaats is voor andere wetten dan die der idoode stof!
Dat in de gegevens: „eicel," „zich deelen," „vormen," „ontwikkelen,"
ja zelfs in de elementen der „doode stof" en in (de „wetten" der natuur een
wereld van mysteriën lag — ja, dat zagen wel de wijzen van ons geslacht —
de echte mannen van wetenschap en.... eenvoudige menschen, die hun
orogen open deden, wier verstand niet beneveld was door derdehandswetenschap.... maar een groote massa z.g. „ontwikkelden" liepen daar
met gemak overheen. Hoogmoed maakt zoo dwaas en benevelt het
verstand.
De andere levenshouding is die van de ootmoed. Zij laat het mysterie
staan en verwondert zich. En.... die verwondering is de moeder der ware
wetenschap. Zij onderzoekt ook, speurt na, verklaart ook wel — maar zij
ziet bij elke nieuwe ontdekking de wonderen vermeerderen. De ontdekkingen van cel, celweefsel, celdeeling waren haar geen verklaring van
het leven, maar nieuwe gezichtspunten van waaruit met stijgende verwondering de werking van het levend organisme werd aanschouwd.
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Voor ,de wijze natuuronderzoekers worden ,de wereld van klanken, de
macht der temperaturen, de schakeeringen van het licht, de rijkdom van de
kleuren een overweldigende veelheid van wonderen, waarop door de
theorie 'der trillingen verrassend nieuw licht geworpen wordt.
Voor den waanwijzen modernen mensa is het eenvoudig allemaal trilling en daarmee uit.
Voor de wijze is het levende wezen een mysterie, van welken kant hij het
ook beziet.
Voor den „allesweter" is 't een mooi te verklaren cellenmechanisme
nog wat dat in de lucht hangt en buiten de „gesloten" natuurwetenschap
staat en derhalve gerust kan genegeerd worden als tot de onvruchtbare
metaphysica te behooren. 't Levende een machine. De mensch kan immers
ook iets maken, dat zich zelf beweegt?
Vandaar, dat men een oorlogs-tank, die op rupsenmanier voortschuift
en door menschen werd gemaakt heel wat interessanter vindt dan een
kruipende rups op koolbladnerf. Die is 't aankijken niet waard, of 't moest
zijn om de pootjes te tellen voor 't examen!
Ook in de psychologie heeft de verklaringsmanie opgeld gedaan om het
mysterie te elimeneeren.
Men heeft dat levende „in ons" willen terugbrengen tot één beginsel:
Bewustzijn (Descartes), denken (Rationalisme), voelen (Romantiek),
willen (Schelling, Schopenhauer), 't onderbewuste (Von Hartmann), voorstellingsmechanisme (Herbart), physiologische werkingen zonder meer
(Materialisme), wereldziel (Fechner, Heymans, Psychisch Monisme),
Libido (Freud) enz.
Men heeft dat levende „in ons" verdeeld in „vermogens" (2 of 3?) en
getracht uit de relaties van die vermogens een dragelijk levensbeeld te
ontwerpen. Men heeft den mensa gezien als ziel A-- lichaam, als geest + stof, als ,denking uitgebreidheid, als wezen verschijning, en
meende dan door samenvoeging dezer termen een levend mensch te
componeeren. 1)
En 't resultaat?
De eerstgenoemden deden tekort aan de veelheid van wonderen in de
ééne levende ziel. Niet maar één van de genoemde „beginselen", maar
precies alle en misschien nog vele meer werken in de levende ziel: Bewustzijn, denken, voelen, willen, 't onderbewuste, voorstellingsmechanis1) Geheel anders komt de psychologie te staan als zij „de levende ziel" als gegeven
aanvaardt en dat levende wezen bestudeert naar zijn innerlijke en uiterlijke zijde, naar
den geest die er in werkt, het leven dat er in leeft enz. Dan heeft zij echter de verklarende houding opgegeven.
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men (associaties), physiologische werkingen, verwantschap met hooger
leven, Libido — niet één, maar álle.
Laatstgenoemden kwamen in botsing met de eenheid van de levende
ziel, want wij kunnen geen ziel zonder lichaam, geen geest buiten stof,
geen idenken zonder hersens, geen wezen zonder verschijning waarnemen
en er bestaat geen denken buiten willen en voelen — of voelen zonder
denken en willen — of willen zonder denken en voelen — en geen van de
drie is los van het lichaam waar te nemen.
De levende ziel, die als gegeven in zoo overweldigende veelheid van
individuen en soorten voorkomt, is een mysterie, dat we zóó hebben te
aanvaarden.
En elke poging om het uit factoren te „verklaren" doet ons het levende
object verliezen.
Eenerzijds zien we dan philosophen en vermogens-psychologen worstelen met abstracties en aan den anderen kant wroeten de natuurkundigen
in het doode lichaam om daar het levende te bestudeeren.
De eenige weg om uit de nevelen der abstracties en uit het moeras
der doode stof te geraken is, dat de psychologie ter schole gaat bij de
nieuwe biologie, die het levende wezen als zoodanig bestudeert en het
leven intact laat.
Zóó eerst zal ook de Paedagogiek rijke vruchten ontvangen van de
Psychologie.
Wat wij vóór ons hebben in de school, dat zijn geen abstracte zieltjes
in lastig-bewegelijke lichaampjes, maar kinderen — levende wezens —
die denken met hersenen onder bepaalden bloeddruk, die voelen in heel
hun physisch bestaan, die willen met oogen, handen, voeten.
En als wij aansluiting zoeken aan hun gedachtenwereld om hun denken
te richten op de wonderen Gods in Zijn Woord en in de Natuur en in de
Geschiedenis, dan sluiten wij aan bij hun gansche bestaan als „levende
ziel" en niet bij een in de lucht hangend denkvermogen.

Dát levende wezen, dat eiken dag weer aan onze zorgen wordt toevertrouwd, moet ons een object voor gedurige waarneming en studie worden.
Dat is een voornaam deel van ons werk als onderwijzers-opvoeders.
Een pluimveehouder volgt met interesse zijn vakbladen en neemt gedurig zijn dieren opmerkzaam waar. Met liefde 1) voor zijn dieren bezield
kent hij ze. En hij laat ze zien aan bezoekers en raakt er niet over uitgepraat.
1) Niet sentimenteel op te vatten, maar in den zin van „Eros" bij Plato.
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Maar wij — die menschen opvoeden en onderwijzen staan in vakkennis
zeer ten achter bij paardenfokkers, pluimveehouders enz.
Laat ons dan alvast beginnen „de levende ziel," .d.w.z. het levend wezen:
kind, van een bepaalde zijde te bestudeeren. Bijv. de houding van het
lichaam, mimiek, oogopslag, uitspraak, zinsbouw, interessen, vaardigheden, handigheid, vlugheid, accuratesse, nadenken, geheugen, inzicht, wilskracht, wilsexpressies, gevoelskleuren, gevoelsexpressies, sociale houding,
eerbied, gehoorzaamheid, eerlijkheid, openhartigheid, enz. enz. enz.
Van welke zijde bezien, 't is overal een volheid van gegevens en van
waardevolle feiten voor de manier waarop wij het kind zullen brengen tot
het einddoel der opvoeding en van het onderwijs.
Alleen — we mogen in die veelheid nooit vergeten de eenheid — de
levende ziel zelf, die zich in al die feiten openbaart.
Nemen we bijv. de ademhaling.
• Heel het samenstel van longen, borstkas, 'middenrif en .de werking van
dat alles voor de in- en uitademing hebben we op het examen anatomisch
en physiologisch kunnen „verklaren"(?) Maar wat hebben we daaraan
voor de practijk? We hebben het „geleerd" als of 't een kunstige
mechaniek was!
Maar — letten we nu eens op de ademhaling van het levend wezen —
hoe geeft reeds deze uiterlijke functie van de levende ziel ons een beeld
van zijn fgansche bestaan.
a. De kinderen zijn rumoerig, druk: de ademhaling is dan ongeregeld,
onrustig — telkens weer versneld.
b. De kinderen zijn rustig ingespannen aan 't schrijven: de ademhaling
is diep, de rust des gemoeds weerspiegelt zich daarin. Er is concentratie
van krachten, doordat het kind gespannen is op zijn arbeid.
Hoe is het met het denken in die twee gevallen? Vanwaar die „domme"
antwoorden in 't eerste geval en die „mooie" in het tweede geval? 1)
Spreekt men niet van: „eens rustig en kalm nadenken, waarbij ook de
ademhaling een voorname rol speelt?
Ik wou maar zeggen: we kunnen geen psychologie bestudeeren los van
de levende ziel als eenheid. Daarom kan een psychologie, die uitgaat van
een „ziel," die onafhankelijk van het lichaam gedacht wordt, ons niet
verder brengen.
Object der psychologie is „de levende ziel" in den zin, waarin deze
uitdrukking voor mensch en dier gebezigd wordt in de H. Schrift. Zie
1) Hebben' wij in de practijk geen last van die dagen, dat er „wind in de lucht" zit
en de kinderen extra rumoerig en dom zijn door atmosferische invloeden ? Vgl. A.
Lehmann and B. A. Petersen, Das Wetter und unsere Arbeit, Leipzig 1907.
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Genesis 1. En dan die „levende ziel" van den kant der intro-spectie (innerlijke waarneming").
Maar niet de „substantia incompleta" — de geestelijke substantie —
de „ziel," die desnoods ook zuiver geestelijk kan bestaan — van de
scholastische psychologie. Want geestelijke substanties behooren tot de geestenwereld.
En alleen de werkingen van de geestelijke wereld in „d e levende
z i e 1" die (naar Abrahams woord) „stof en asch" is, vallen onder onze
waarneming en dus onder het gezichtsveld ider psychologie.
Al wat boven ide levende ziel als gegeven uitgaat verheft zich ook boven
de competentie der psychologie.
Waar zij wil oordeelen over waarheid, goedheid, schoonheid, gaat zij
ver boven hare bevatting uit.
Als we dit goed inzien blijven wij bewaard voor Psychologisme in de
Paedagogiek.
De psychologie kan ons leeren hoe de levende ziel (kind) i s, en hoe
zij zich ontwikkelt, maar zij kan niet zeggen vanwaar, waartoe en
waarheen.
Zij kan niet oordeelen over levenswaarden. Zij kan ons niet zeggen wat
wij ,onze kinderen moeten leeren.
Psychologie leert ons van een bepaalde zijde het kind kennen, ,dus het
object der opvoeding.
Maar het doel der opvoeding kan zij ons niet aangeven. En wat ,cle
middelen der opvoeding betreft: de psychologie leert ons de juiste middelen kiezen in een bepaald geval. Onze psychologische kennis ondersteunt
ons tactisch handelen. Tact berust op bezonken kennis — op levenswijsheid.
Bsluit: Psychologie is niet de leer van een abstracte „ziel" als een geestelijke „substantie" opgevat — maar psychologie bestudeert de levende
wezens van een bepaalde zijde.
Als wetenschap van het levende wezen is de psychologie van groote
waarde voor de Paedagogiek. Zij leert ons het object der opvoeding en
het subject van het onderwijs kennen. Maar zij kan geen normen stellen.
De moeder der waarachtige wetenschap is verwondering en die
wetenschap wordt alleen op den weg van ootmoed gevonden. En hare
vrucht is alweer verwondering, die tot aanbidding van God leiden kan,
wanneer wij in de levende ziel (het schepsel) het werk van den Schepper
zien, die alle levende ziel schiep naar haren aard.

Biggekerke, 27 Febr. 1923.

A. JANSE.

OOSTERSCHE OPVATTINGEN OVER
HET LEVENDE WEZEN.
Tusschen een levenden vogel en een dooden is een principieel onderscheid. De laatste is eigenlijk geen vogel meer, doch een lijk, een hoeveelheid doolde stof. In beide zien we chemische werkingen. Doch in den
levenden vogel werkten de chemische processen in dienst en onder leiding
van het geheel — bijv. de voeding tot onderhoud van het organisme en tot
opbouw van verstoorde deelen (bijv. nieuwe veeren). En in het lijk werken
de chemische processen ontbindend.
Er is dus een diepe kloof tusschen de levende ziel en de ontzielde
stof. t)
Daarom moet ,de natuurwetenschap zich splitsen in wetenschap der
doode stof en idie van de levende wezens. Alzoo Physica en Biologie (in
de ruimste beteekenis). De moderne natuurwetenschap heeft de gansche
wereld willen verklaren uit kracht en stof. Dus van de zijde der Physica.
Ook de Biologie werd aan de Physica dienstbaar gemaakt. (Materialistische en mechanistische Biologie). Daarmee werd echter tekort gedaan aan
de groote beteekenis van het levende wezen, dat als eenheid gegeven is.
In de laatste kwart-eeuw is in de Biologie een kentering gekomen. 2)
Vooral ook door den arbeid van mannen als Hans Driesch is het oog
weer geopend voor de .geheel bijzondere plaats, die het levende wezen
inneemt in de wereld om ons heen. De mechanistische Biologie moet meer
en meer voor de Vitalistische wijken.
Voor een deel zien we hier een aftakeling ider moderne natuurverklaring
en een teruggrijpen naar de practische kennis van het levende of ook naar
de Scholastiek. 3)
Buiten .de sfeer van onze moderne natuurbeschouwing vinden we overal
een groote waardeering voor het levende als voor iets geheel eigensoortigs.
Dat het 'hoofdbestanddeel van zijn koeien „slechts" koolstof is, dat de
ademhaling en spijsvertering en melkafscheiding „maar" chemische pro1) „Leven een afzonderlijke categorie", Buytendijk, Oude problemen in de moderne
Biologie, Haarlem 1919, pag. 12.
2) Id. pag. 17.
Driesch bijv. sluit zich weer gedeeltelijk aan bij Aristoteles. Driesch, „Philosophie
der Organischen", Leipzig 1921, pag. 139.
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cessen zijn, dat het loeien om voeder en het opspringen, als de boer met
een kruiwagen klavers aankomt, „slechts" reacties op zenuwprikkels zijn
— het valt een eenvoudigen boer moeilijk om zulks te verstaan. Hij ziet
iets eigens, iets levends aan zijn beesten, dat hij niet kan aanpassen aan
zijn idee van koolstof, chemisch proces, mechanische prikkel en dergelijke
gegevens uit het gebied .der doode stof. En zoo is het nog altijd geweest.
Menschen, die niet onder den ban van een „stof" en „kracht"-systeem
gevangen waren, hebben nog altijd het levende wezen als zoodanig gezien
tegenover de doode stof.
Of — sterker nog — ze hebben de ,doode stof verklaard uit en naar het
levende wezen.
De natuurvolken zijn steeds en overal zoo onder den indruk van het
levende geweest, dat zij alle natuurgebeuren als levend zagen.
Zoo hoorden onze voorouders in den donder den toorn van Donar, zij
zagen aan den Noorderhemel den Wagen van Wodan rijden. De beweging der sterrenbeelden was hun een verschijnsel van een heele levende
wereld boven hunne hoofden. En wat al doode dingen schrijven de Animisten ziel toe. Het Animisme ziet de wereld vál leven. Wij vinden het
erg dwaas, dat een heiden leven vermoedt in een klokje, omdat het tikt.
Maar zij zouden met evenveel recht den materialist een dwaas kunnen
noemen, omdat hij een paard een ingewikkelde machine van doode stof
noemt.
En hoe taai de Animistische wereldbeschouwing is, blijkt wel op Java,
waar ondanks eeuwenlange heerschappij van het Mohammedanisme de
landman zijn padi snijdt met een mesje, halm na halm, en de „levende"
rijst voor geen geld ter wereld zou doen schrikken met een sikkel of maaimachine.
Heel de Oostersche levensbeschouwing (Egypte, Babylonië, de Veda's,
Buddhisme) is doortrokken van den eerbied voor het levende en van
pogingen om van uit het levende wezen de wereld te verklaren.
En ook de Grieksche wereld met haar nuchtere schoonheidszin zag
haar schoone bergen en haar prachtige kunstwerken heel anders dan de
moderne mensch. Alleen een enkele philosooph greep vooruit in de richting van de moderne natuurbeschouwing.
Doch ook zelfs de Grieksche philosophen, die de heele wereld uit een
wereldstof verklaarden, zagen die wereldstof bezield, (Thales, hylozoïsme)
of als „adem" (Heraclitus) of als zielestof (Democritus).
En Plato's Demiurg (wereldvormer) vormde eerst een wereldziel, die
de oorsprong van alle beweging, van alle bewustzijn, kennen, wetmatig-
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held, harmonie en ordening is. In aarde, water, lucht en vuur is ziel: de
wereldziel. Alle hemellichamen ziet Plato als bezield. ')
Ook Aristoteles beschouwde de sterren als levende wezens, bewoond door
goden. 2)
De H. Schrift huldigt niet het Animistische standpunt, De afgoden zijn
zilver en goud, zij hebben ooren, maar hooren niet. Ook is er geen adem
in hunnen mond. Ps. 135.
„Zou ik nederknielen voor hetgeen van een boom gekomen is?" Jesaja
44 : 19. De afgodendienaar warmt zich er bij, bakt fer brood bij en....
van het overige maakt hij een beeld.
Maar evenmin huldigt de H. S. onze moderne opvatting, die de doode
stof en de natuurkrachten primair stelt en van daaruit het levende wil
verklaren.
De Eeuwig Levende is de Schepper, en Onderhouder der gansche wereld.
Alle dingen zijn het werk Zijner handen. Alle dingen — ook de doode —
kunnen als werkstukken den Werkmeester loven en worden daartoe dan
ook opgeroepen. Ps. 148.
En de krachten der natuur zijn werkingen Gods. Hij 'dondert, Hij geeft
sneeuw als wol, rijm als asch, Hij zendt zijn woord en doet het ijs smelten,
Hij 'doet Zijn wind waaien. Ps. 147.
Dit zien van de werkingen van Den Eeuwig Levende in álle natuurgebeuren staat dichter bij de voorstelling van een „wereldziel," dan bij de
moderne natuurbeschouwing als een in-zich-zelf-gesloten-autonoomsysteem.
Toch is ook niet het levende primair in de H. S., zooals bij de Grieksche
philosophen.
De levende God is in de H. S. ook de Gever 'van alle levensadem in de
levende schepselen. Maar Hij is niet de Albezieler, doch de Schepper en
Onderhouder van levende wezens en van doode stof. 8)
Als idan de Israëliet zingt van bergen, die sidderingen voelen en als
jonge stieren springen, is dat niet een soort Animisme, doch een verklaren
van bewegingen der doode stof naar analogie van liet levende.
De Levende is Onderhouder \''ran beide. 3) Hij heerscht over idoode
stof en levende zielen. Maar op .de wereld zijn ,de levende wezens weer
primair.
1) Dr. T. Hoekstra, Gesch. der Philosophie I. Kampen 1921, pag. 100.
2) Id. pag. 131.
3) Er is daardoor harmonie, samenhang van levende en doode natuur. Vgl. Dr. Buytendijk, Oude problemen in de moderne Biologie, pag. 30, 31.
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Van een mechanistische biologie is daarom in de H. S. geen spoor te
vinden.
Vandaar, dat we nergens in de H. S. aansluiting vinden voor onze moderne physiologische en mechanistisch-biologische begrippen als spijsvertering, bloedsomloop, zenuwprikkel, zenuwwerking, ademhaling. En
evenmin voor anatomische gegevens als: zenuwdraden, hersenen (niet
eens in de H. S. genoemd!), bloedlichaampjes, cel, celweefsel en dergelijke.
Dat is nog geen reden voor ons om deze feiten minderwaardig te achten,
maar wel een aanwijzing, dat we deze feiten niet van wereldbeheerschende
beteekenis (cel, Haeckel!) of van leven-beheerschende gewichtigheid (zenuwstelsel!) zullen achten. „Het leven is meer dan het voedsel." Het zien
is meer dan de gezichtszenuw.
Doch er is in de H. S. wel biologisch geduide physiologie.
De Oosterling kent wél ingewanden, 'doch 'daarin woont de barmhartigheid, het medelijden, de spanning om woorden voort te brengen _(Elihu,
Job 32 : 18, 19).
Hij kent wel het hart- — maar niet als een spierzak met 2 boezems en
2 kamers — doch als levend hart, waaruit „de uitgangen des levens zijn,'
die ook in verband staan met iden bloedsomloop. Dat hart bezwijkt,
Ps. 73 : 26; wordt heet, Ps. 39 : 4; keert zich om, Ps. 38 : 11; wordt
gesterkt door brood, Richt. 19 : 5, (ten onrechte noemt de volksmond een
glas sterke drank „hartversterking," omdat de alcohol tijdelijk den hartslag versnelt); wordt verheugd door wijn, Ps. 104 : 15 en door olie en
reukwerk, Spr. 27 : 9.
Niet ide zenuwdraden, maar hare periphere uiteinden (de zintuigen)
staan bij ,den Oosterling voorop. En dan weer niet als ingewikkelde celweefsels, maar als levende ooren die hooren, ,00gen 'die zien, handen die
tasten.
De feiten der moderne natuurwetenschap geven ons een nieuw gezichtspunt te meer om de wondere werking van „de levende ziel" van den kant
der stof te bezien. Maar dit is onze fout, dat wij dit gezichtspunt tot het
allesbeheerschende hebben gemaakt, terwijl het betrekkelijk maar een
zij-aanzicht was.
Biggekerke, Maart 1923.

A. JANSE.

INDO-GERMANEN CONTRA SEMIETEN
OVER DE LEVENDE ZIEL.
Er is in de laatste halve eeuw een toenemende waardeering van het
levende wezen als zoodanig (Bergson, Driesch, Montessori). Philosophie
des Levens is in de mode. Rickert schreef een critiek op de „Philosophie des
Lebens" met den ondertitel: Darstellung und Kritik der Philosophischen
Modestrs5mungen unserer Zeit. Tübingen 1920.
Als voorloopers noemt hij de Romantiekers (Hamann, Herder, F. H.
jakobi, *Goethe, Fichte, Shelling, Fr. Schlegel, Novalis).
Van directe beteekenis noemt hij Schopenhauer, Nietsche, en „der
eigentliche Philosoph des Lebens": Bergson. In Amerika: William James.
Ook Husserl 'en diens aanhanger Max Scheler noemt hij verwant aan
de genoemden.
Rickert rekent zich „zu denen, die sich urn eine Weiterbildung ,des in der
Philosophie des Deutsc'hen Idealismus Begonnenen bemiihen" 1) en kan
daarom het Realisme van Bergson c.a. niet volledig waardeeren. 2)
Toch is er veel in zijn critiek, dat ons manen kan tot bezonnenheid tegenover de Philosophie des Lebens. Maar aan den anderen kant is het toch ook
waar, dat, vooral in de kennis der levende wezens de moderne wetenschap
een groot onrecht beging aan het levende, door het alleen te zien van den
kant van de .doode stof.
En in zoover wij door deze nieuwe strooming weer dichter gebracht
worden bij het Oostersche denken, is het ons een reden van groote
vreugde.
Alleen is het ons niet onverschillig tot welk Oostersch denken men ons
leiden zal.
De Indische philosophie trekt al meer de belangstelling. Paul Deussen
gaf in zijn „Allgerrneine Geschichte der Philosophie" 3 .deelen over de
Indische Philosophie tegen 1 over de Grieken. En de snel op elkaar
volgende „Auflage" bewijzen, dat dit werk veel gekocht wordt.
De Indiërs hebben echter als Indo-Germanen met ons gemeen, dat zij
hun eigen „leven" projecteeren op de wereld, op het heelal — ja op God.
Rickert, Die Phil. des Lebens. Tübingen 1920 pag. 34.

2) vo. W. Schirren. Rickerts Stellung zum Problem der Realiffit. Langensalza 1923.
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Wij neigen voortdurend tot het Pantheïsme, tot ide vereenzelviging van
God en imensch of tot „Einfiihlung" van eigen leven in den Kosmos.
Indische levensphilosophie maakt ons leven tot wereldleven en ons leven
tot God.
Zulk een Lebensphilosophie is ons een gruwel.
Als de nieuwe strooming ons in •dát vaarwater meezuigt — als wij
Christenen aan psychologie gaan doen in dezen zin — als ide H. S. wordt
gelezen alleen van het gezichtspunt van de psychologie van het menschenleven — als de „psychologische sfeer" bij ons de hoofdzaak wordt — als
ons leven primair gaat worden bij 't lezen der H. Schrift — als Gods Wet
moet gaan staan i n ons zieleleven in plaats van er boven — dan kunnen
we beter maar de heele „Lebens"-philosophie en -biologie en -psychologie
laten varen.
Als Indo-Germanen hebben wij ons in de „bevindelijke preeken" en in
de Ervaringstheologie en in de „Ethische Richting" meermalen daaraan
vergrepen.
Als de „Lebensphilosophie" ons nu voert in de armen van ons Indisch
broederras — dan zou dat een ramp zijn voor de Kerk van Christus.
De H. S. spreekt van God (en soms van de natuur) anthropo-morph,
maar nergens anthropo-centrisch. Nergens is in haar het levende wezen
centrum der wereld. En evenmin een functie van het levende wezen als
Wil (Schopenhauer), Rede (Rationalisme). Niet het levende wezen — hij
moge dan zelfs „beelddrager Gods" zijn — maar de levende God is de
Heer, de Koning van alles, voor Wien alles zich ook buigen moet.
•

Daarom: geen „Lebensmonismus" 1), geen Bio-centrische 2) wereldbeschouwing, maar een Theo-centrische.
Voor ons — Christenen, levende onder den druk van de anthropocentrische levensbeschouwing van het Humanisme — 3) is ,er maar één
middel om te ontkomen aan ide zuiging van de nieuwe levens-vereering,
aan het dwepen met psychologische sfeer 4) e.d. en aan den invloed van
de Indische „Einsfiihlung mit der Welt" bij het opkomende geslacht. 5)
1 Vgl. Rickert als voren pag. 171. Er is ook een „Mehr-als-Leben."
5) Pas verscheen in Duitschland de 2e Auflage van een Bio-centrische wereldbeschouwing:
„R. H. Francé, Bios, Die Gesetze der Welt." Reeds de titel suggereert. De Berliner
Morgenzeitung schreef er van : Dieses Buch Francé's ist das Gipfelwerk seines reichen
Forscherlebens . . . (es) „liest sich wie ein interressanter Roman ; aus allen Gebieten
modernen Wissens . . . holt der Verfasser die Dokumente, die fiir die Richtigkeit seiner
bio-zentrischen Auffassung vom Weltgeschehen sprechen."
Vergel. Dr. V. Hepp, Gereformeerde Apologetiek, Kampen 1922, pag. 24, 26.
Vergel. het artikel „Psychologie in de nieuwe leerboeken", in „De School met den
Bijbel", XX jg., nr. 34, van J. Boerstra.
5) Denk aan den opgang dien Tagore's werken maken, en de belangstelling in de
Indische philosophie.
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En dat is, dat wij onzen ouden Bijbel gaan lezen, zooals hij geschreven
is. Dat we ophouden met in Gods Woord onze eigene stemmingen en
gevoelens en.... redeneerin,gen te leggen en.... stil luisteren, wat God
door den dienst zijner knechten (Semieten!) tot ons zegt.
Dan gaan we vanzelf leeren Theo-centrisch te denken en zien we ide
gansche wereld — óók de levende wezens en óók de doode stof en de
chemische krachten — als 'Gods eigendom, als Zijn maaksel.
En — tegenover Hem worden we dan heel klein en nietig in eigen oog —
zooals de beginner in de astronomie-buiten-God heel groot en verheven wordt, doordat hij zich in dat duizelingwekkende heelal kan invoelen
en indenken als begrijper van dat groote.
God heeft Zich een volk toebereid om Zijn Naam te dragen. Hij heeft
Zijne knechten de Profeten „het lichaam toebereid" ook reeds in den
volksaard en in het ras.
En nu is het opmerkelijk dat Hij geen Indo-Germanen, geen kinderen
van Japhet, daarvoor gebruikte.
Wat de Religie betreft moest Japhet komen in Sems tenten.
Paul Deussen, kenner van de Oostersche Philosophie en Religie als
weinigen, karakteriseert Indo-Germanen en Semieten zoo treffend in zijn
Allgem. Geschichte der Philosophie (II Band, 23, 1920. pag. 32).
De Semiet is van nature overwegend realistisch — hij leeft in deze
wereld en weet haar te gebruiken tot bereiking van zijn doel. (Vergel. ons
Joodsch type!)
De Indo-Germaan is overwegend idealistisch. Hij heeft een neiging om
te vragen naar het „Ding an sich" en om een hoogere realiteit te grijpen,
die hij meestal in de diepste diepten van zijn eigen bestaan meent weer te
vinden. (Denk aan de tallooze hypothesen der Indo-Germaansche wereld
over het wezen der wereld: ziel, adem, Brahma, wereldwil, Rede, Psyche,
stof, kracht, altemaal invoeling van eigen levensfactoren in het wezen der
wereld).
En dan komt Deussen tot de conclusie:
„Auf realistiscihem (Semitisch) Standpunkt ist Gott in demselben Sinne
real, wie es alle Dinge der Aussenwelt sind, und da verhffit sich sein Wesen
zu dem des Menschen, wie das grosse Weltganze zu dem menschlichen
Individuuan, welches mit jenem verglichen zu einer verschwindenden
Kleinheit, zu einem Nichts zusammenschrumpft. Got ist alles, und ich bin'
i,hm gegenher nichts, das ist die semitische Anschauung...."
En hij vergelijkt dan ide woorden van Abraham:
,,Zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik
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stof en asch ben." Gen. 18 : 27 en van David: „Wat is de mensch, dat Gij
zijner gedenkt?" Ps. 8 : 5 met uitspraken uit de Veda's: ich ben das
Brahman (God) en van Plotinus: „Darum moge jede Seele bedenken, idass
sie es war, welche alle lebenden Wesen erschaffen und ihnen das Leben
ein.gehaucht .hat...., dass sie es war, welche die Sonne und diesen grossen
Himmel ierschaffen hat." (Vgl. Kloos, Ik ben een God in 't diepst van mijn
gedachten).
Dezelfde houding tegenover God als bij Abraham vinden we ook in het
Mohammedanisme terug. De Moslim denkt zich tegenover Allah steeds
als knecht (slaaf) tegenover zijn Heer.
Vergelijk ook den Babylonischen naam van den oppersten God: Baffl
Heer des hemels — en Astarte = Koningin des hemels (Jerem. 44 : 17-19)
met moderne Humanistische Godsnamen als „Opperwezen," „Hoogste
Denking," (Descartes) „Urwill" (Schopenhauer) „Unbewusste" (Von Hartmann), die alle typisch Indo-Germaansch zijn, daar zij niet de relatie
van den mensch tot God aanduiden, maar van uit eigen psychisch bestaan
Gods wezen willen begrijpen. De namen „Heer" en „Schepper" komen ook
in de Grieksche Godsidee niet voor. 1)
1) Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Bonn 1923. pag. 99.

Biggekerke, Maart 1923.

A. JANSE.

OVER HET VERTELLEN VAN BIJBELSE
GESCHIEDENIS.
„Het vertellen" veel besproken en beschreven onderwerp.
„Van Bijbelse Geschiedenis" meest besproken en beschreven deel van
dat onderwerp.
Geen wonder: hoofdvak onzer scholen.
Wat moet daár nu nog van worden gezegd. Nieuws?
Och, misschien niet zooveel nieuws — maar toch....
Naar het mij lijkt, is op de meeste. onzer scholen stelregel: „Vertel de
Bijb. Gesch. zooveel mogelik met de woorden van de Bijbel zelf." Daar
zijn — toegegeven — gewichtige argumenten voór. En toch....
Zouden er ook niet enkele .dingen tégen te zeggen zijn?
Wanneer we ons houden aan ide taal van de Bijbel, lopen we kans, vaak
woorden uit ,de Bijbel over te nemen, zinswendingen, die voor önze oren
„gewoon" klinken, waarvan wij de betekenis voelen, öf — die we al zo
vaak hebben gehoord, dat ze langs ons heen gaan, zonder dat we
bemerken, tlat hun juiste betekenis nog nooit tot ons doordrong, en die
voor onze leerlingen onverstaanbaar zijn. Ik noem b.v. „en hield hem in
waarde" (Mark. 6 : 20), „ „op"gaan naar Jeruzalem" e.d. En juist door onze
houding tegenover die woorden, laten we vaak na, ze in de klas• te verklaren. Gevolg zal dan zijn, dat ook de jongens. ze langzamerhand als
bekende klanken zullen voelen, die dan helaas! vaak klánken voor hen
blijven.
Voorts — de Bijbel i's vaak zéér sober in z'n verhalen — al zijn ,de aanduidingen zeer veelzeggend, die hij geeft. Dan moet de verteller vaak de
stof „uitbreiden," door er bij te „fantaseren." Ik weet wel, hier raak ik
een teer plint. Want zo licht gaan we te ver.
-Natuurlik 'zoeken we allereerst in andere Bijbelboeken zo mogelik naar
meer gegevens over tiet te behandelen onderwerp — b.v. elkaar aanvull.ende Evangelk-verhalen, of aanvulling van de koningen in de Kronieken,
om 'n paar voor-de-hand-liggende te noemen. Maar dat zal niet altijd véél
opleveren.
Dan moeten we ergens anders onze aanvulling vandaan halen. En dat
kunnen we, door de veelzeggende á''anwijzingen uit te werken. Door de
persoonlike gemoedstoestanden en 'beweegredenen naar voren te brengen,
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die de mensen-uit-het-verhaal geleid moeten hebben. Ik zou dit „gebonden"
fantaseren willen noemen — borduren op gegevens, die ide H. S. ons
verstrekt. We moeten dan wel de „Wortlaut" van de Bijbel loslaten.
Hoe groter de leerlingen zijn, die de onderwijzer voor heeft, hoe meer
hij zal moeten zoeken in deze richting — hoe meer hij de zielkundige,
maar bovenal de geestelike achtergrond van het gebeuren zal kunnen
naar voren brengen.
In lagere klassen zal door tekenende levensbizonderheden — beter misschien: bizonderheden, kleinigheden, zoals ze in het leven voorkomen —
de vertelling worden verlevendigd. Nu is het zaak, hierbij de grens niet
te overschrijden. Ik meen b.v., dat we de geschiedenissen uit de Bijbel
niet behoeven over te brengen in ons land en in onzen tijd, zoals b.v.
in ,de Middeleeuwen de Vlaamse schilderschool deed, of zoals Timmermans gedaan heeft in zijn: „Het Kindeke Jezus in Vlaanderen."
Zeker — er spreekt misschien een sterk meeleven uit, uit .dat zich-als't-ware-omringd-weten of ,denken met dingen, ,die verbonden zijn aan de
heilige historie.
Ook is het waar, dat kinderen zich vaak de geschiedenissen uit de
Bijbel voorstellen Ms op een bepaalde plaats gebeurd. Zo herinner ik me
uit m'n 3e of 4e klasse-tijd, dat ik Jeruzalem me dacht in ,de veranda van
onze tuin — en als David vluchtte voor Absalom, zag ik de stoet gaan
langs een zijpad tot waar achter de weiden lagen — dat was de woestijn,
waarin Achitofel de vluchtelingen overvallen wilde. De fontein Rogel was
vlak voor de veranda-ingang, en dicht bij de scheiding met bu'urmans
tuin lag Bahurim, waar Jonathan en Ahimaz door de vrouw werden
verborgen voor Absaloms soldaten.
En zoals het mij ging, zal het wel de meeste kinderen gaan. Toch moeten we dat niet bij de leerlingen opwekken — de onderwijzer zou ,dan
„lokaliseren", wat noodzakelik voor ieder leerling uit de gehele klas op
gelijke wijze zou moeten geschieden. En ,dat moet niet. Elk scholier heeft
weer andere plekjes, die hem intiem zijn en waren bij zich het liefst de
mooiste verhalen gebeurd denkt — de met fantasie begaafde fantaseert
in z'n eigen wereld en de anderen — ze zullen verwonderd kijken, lachen,
als ,meneer op school" vertelt dat de Bijbelverhalen „hier‘',' zijn gebeurd,
omdat ze thuis heel anders horen.
De „lokaliserende" aanvulling van het Bijbelverhaal is dus niet aan te
bevelen.
Anders staat het met wat ik zou willen noemen „de algemeen-menschelike" aanvulling, dié aanvulling, die kleine bizonderheden brengt, zoals ze
gebeurd kunnen zijn.
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Hier is de grens ook goed in het oog te houden.
Aanvullingen kininen .soms te ver gaan. Zo hoorde ik eens een onderwijzer vertellen van Jakobs vlucht van Laban weg, ongeveer in de volgende trant:
„Nou, jongens, dat moest stilletjes gebeuren. Laban mocht er niets van.
weten. Toen ze nu aan 't schaapscheren waren, nam Jakob z'n kans waar.
Bij dat schaapscheren vierden ze ook een feest, dat verscheidene dagen
duurde — en de eerste of twede dag ging Jakob weg, zonder .dat Laban,
er van wist. Naar huis. En daar gauw de boel inpakken! „Elah," riep ie. „Ja
baas," en Elah kwam. Dat was de oudste knecht.
„Elah," zei Jakob, „we gaan op reis en gauw ook. Morgenochtend moet
alles klaar en ingepakt zijn."
„Goed baas, ik zal er voor zorgen."
En toen gingen ze aan 't werk. Jokob hield toezicht en spoorde de.
knechts aan. En Elah — nou! Die kon werken.
„Kijk es," riep Jakob, „daar heeft Uzziël al 'n kameel gepakt, en jullie
bent nog niet eens half klaar, Gersom."
„Ja baas," riep Gersom, en hij trok uit alle mácht aan de touwen, om
'n pak op de rug van de kameel vast te binden.
Net kwam Elah naar buiten gelopen met 'n grote lamp in z'n handen,,
om die in de verhuiswagen te pakken.
'n Paar andere knechts kwamen met meubels aandragen...
Die „verhuiswagen" b.v. is beslist af te keuren. Zo was er wel meer
te horen in dat uur Bijbelles, tdat geen overneming verdiende. Toch was de
poging van deze onderwijzer toe te juichen. Hij wilde verlevendigen en
dat hij misgreep, te ver ging, lag in z'n 'onervarenheid. Ik heb hem later
uit het oog verloren, maar vertrouw, dat ie 'n goed verteller is geworden.
Hij leefde zich in in z'n verhaal. En dát is nodig. Zeker, dan zijn we er•
nog niet, maar 't is 'n eerste voorwaarde.
Ook moet de verteller 'n fijn gevoel hebben, om de juiste maat te houden in dezen. Dat gevoel kan ontwikkeld worden. Door 't hospiteren, bij
kollega's— wat helaas! nooit of zeer uitzonderlik voorkomt. Dan lezen
van op-dit-gebied-zich-bewegende werken. Ik denk hier aan de bekende
handleidingen als Stock e.d., bovenal aan Van de Hulst.
Toch heeft het een bezwaar, dat handboeken-studeren. Het zal namelik
„wel eens" voorkomen, dat 'n onderwijzer min of meer „mechanies" zoo'n
schema volgt of zoo'n verhaal navertelt. Dan krijg je 'n soort „konfektie"-.
vertelling ,die alle persoonlik element mist. Handwijzers en voorbeelden —
meer mogen onze boeken ons niet zijn. Maar als zodanig dan ook gebruik

overwaard!
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Wanneer op deze manier het Bijbelverhaal voor de kinderen meer
wordt verlevendigd, de taal van het verhaal zich meer losmaakt van het
17e eeuws Nederlands der Statenvertaling en nadert of wordt tot Algemeen Beschaafd van de 20ste eeuw, zullen, óók door die betrekkelik utterlike dingen, de personen uit de Bijbel voor de kinderen meer gaan leven,
zonder dat dit, bij goede behandeling hoeft af te doen aan de eerbied,
waarmee ze naderen tot de Heilige Schrift.
En kndat ze de Bijbelheiligen meer hebben leren zien en aanvoelen als
„mensen, van gelijke beweging als wij," zullen de wegen die God met hen
hield meer spreken tot hun hart en meer troost en kracht zullen hun toevloeiën uit wat de Bijbel van deze mensen verhaalt.
Ik meen niet, het onderwerp hiermee geheel recht te hebben laten wedervaren, laat staan te hebben uitgeput. Alleen was m'n bedoeling, te waarschuwen voor 'n al te ver doorvoeren van de regel, zich zooveel mogelik
te houden aan de woordklank des Bijbels. Meer niet.
H. TE MERWE.

SCHOOIERTJES GELUK.
Er is aan Brammetje een onbeschrijflijk groot geluk ten deel gevallen.
Dat is nu op zichzelf al merkwaardig genoeg, want meestal houdt het
geluk zich droevig afzijdig van klein-schooiertjes leven. Het wacht niet
op hem, thuis, in de gedaante van een bordje kersen, door moeder verrassend klaar gezet; het komt de deur niet binnen in de koffers of zakken
van ooms of tantes. Hoogstens ziet hij het van verre glanzen achter dikke,
afwerende winkelruiten of hoog op groenkarren, waar de sinaasappelen
glinsteren in de zon naast malsche jonge worteltjes en roode aardbeien.
Als dat lokken en lachen al te erg werd, heeft Brammetje 't wel eens met'
geweld naar zich toe willen halen; 't leek immers zoo eenvoudig; vlug
achterop zoo'n kar gesprongen, hand uitsteken, rrts! daar was 't geluk al
naar den wijden, allesverbergenden broekzak verhuisd. Maar meestal bleek
't dan later slechts een heel schaduwachtig geluk te zijn; — in ieder geval
kwam 't ongeluk er al heel spoedig achteraan. Want zoo iets noemen ze
thuis gappen; in school heet 't stelen, en op 't buro noemen ze 't, als 't
vaak gebeurt, diefstal 'plegen. En dan moet je zitten.
Neen, zoo'n gestolen geluk heeft altijd iets onrustigs en 't heeft ook nooit
het melancholiek-onverschillige in Brams groote bruine oogen kunnen omzetten in vroolijk geschitter.- Dat kan dit nieuwe geluk alleen; maar dat
is hem .dan ook om zoo te zeggen regelrecht in zijn schoot komen vallen,
of neen, dat ook weer niet; het heeft op hem liggen wachten aan den
kant van den weg. Stel je voor, dat 't geluk op je ligt te wachten — en
dat nog wel op de groote vaalt, waar de afval van 't heele dorp in bakwagens naar toe gereden wordt. Brammetje heeft daar zeker altijd wel
een vermoeden van gehad en daarom zoo ijverig gezocht in de zinken
en houten bakken, die 's morgens voor de hekken der huizen staan. Daar
heeft hij in geroerd, uit ten treuren, met een stokje, of zonder stokje, met
succes of zonder succes, maar altijd met veel volharding en verwachting.
En nu heeft hij 't toch gevonden, en het geluk heeft dezen keer de
gedaante van een oude fiets. Glanzen doet 't nu niet bepaald, want veel
beter dan oud-roest is de fiets niet meer en veel kleur zit er ook niet op.
Trouwens, wie zou hem dán ook zoo verachtelijk weggeworpen hebben
op de vaalt. Maar voor Brammetje is 't een groote schat. Zijn oogen
schitterden ervan. „Nee, hoe is 't mogelijk!" En terwijl hij het ijzeren
geraamte op zijn rug naar huis torst, denkt hij zwaar na over het pro-
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bleem, hoé er weer een behoorlijk rijwiel van te maken. Want dat moét
natuurlijk, en zonder geld en zonder hulp, want op die twee rdingen kan
schooiertje niet rekenen. 't Leeren in school kan Bram heelemaal niet
volgen, maar hiermee schijnt hij klaar te kunnen komen.
Als de vrinden hem 's avonds komen halen, is Brammetje onzichtbaar,
en als vader 's avonds het oude schuurtje wil afsluiten, vindt hij zijn zoon
daar nog druk aan den arbeid, warm en vuil van 't zwoegen in 't stoffige
hokje, maar heel voldaan en tevreden.
En den volgenden morgen rijdt Bram koninklijk op zijn fiets naar school
— net als de meesters. In plaats van zadel heeft hij een ouden mudzak
met een touw vele malen vastgesjord op den ijzeren stang. Als bel dient
een roestig winkelschelletje, dat met een touwtje in beweging gebracht
wordt en dan een klaaglijk-schot geluid geeft; de ketting kraakt en rammelt en 't geheel heeft de onmiskenbare bruine kleur, die aan niets anders
herinneren kan dan aan de vaalt, maar dat alles doet er niets toe; Brammetje komt triomfant op de fiets naar school, schooiertje s gelukkig.
„Jongens, Bram op de fiets!" roepen de kinderen en hollen in lange
wilde sliert klompen-klepperend er achter aan; de bochten om, den breeden hoofdweg op, in levensgevaar tusschen trams en auto's door, lachend
en joelend; dan keeren ze om, daar 't tegen negen uur gaat, weer terug
naar school, met hoog-tronende Brammetje in hun midden.
„Bram op de fiets! Bram op de fiets!"
„Bram mag 'k bij je steppen?" „Jawel," doet Bram genadig; „spring
maar op." Even een woest gespartel van beenen en ellebogen; dan wint
een van de gegadigden 't ten slotte en dubbel koninklijk gaat 't nu voorwaarts. 't Is toch mooi, als je anderen zoo in je geluk kunt laten deelen.
„Ikke straks, hè Bram?" „ikke zoo meteen hè? toe, zeg nou van ja!"
Zoo bedelen ze bij Brammetje, ja wezenlijk bij hem, 't onaanzienlijke
schooiertje met de steeds vuiler en kapotter wordende kleeren, naast wien
zelfs niemand in de bank mag zitten.
„D'r kan d'r nog wel een op 't stuur ook," oppert Bram goedmoedig.
„Ja, ja, op 't stuur! ikke, hè Bram, ikke hè?"
Nu moet er even halt gemaakt worden vanwege de nieuwe lading;
nummer één op 't stuur, Bram op den zadelzak, nummer drie op 't stepje,,
en de rest er omheen in 'daverende pret.
Maar ze hebben immers nog kleppers ook in den zak, de kleppers voor
't koninginnefeest. Hoe hebben ze dat een oogertblikje kunnen vergeten.
Daar klinken ze al flink en fleurig, alsof ze de schade willen inhalen en zoo
wordt Brammetje naar school gebracht — schooiertje in een gelukroes.
M. A. M. B.
Z.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
De Pruisische Minister van Wetenschap, Kunst en Volksontwikkeling
heeft in een schrijven gewezen op ide wenschelijkheid, dat de school zich
toeleggen zal op de verzorging van het dialect. Hij wil de dialecten niet
doen verdwijnen in een „Algemeen Beschaafd"; integendeel noemt hij ze
de „onuitputtelijke bron voor den woordenschat van onze schrijftaal".
Inzonderheid wil hij, dat ,de scholen er in het Nederduitsche taalgebied
naar zullen streven, dat het Platduitsch, de taal van Klaus Groth en
anderen, weer in eere komt, ook door het leeren van fragmenten.
Wel moet het doel van het taalonderwijs de beheersching der schrijftaal
zijn. Maar het dialect (zoo betoogt hij) kan daartoe uitstekende diensten
bewijzen.
In het eerste schooljaar mag de onderwijzer zich vrij van dialect bedienen, om zich verstaanbaar te maken, en het vertrouwen van het kind
te winnen.
Platduitsche liederen wil hij leeren zingen, en de belangstelling wekken
voor litteratuur in de „gouwspraak". Daarom moet de onderwijzer er zich
zelf inwerken, en de kweekelingen moeten reeds op de Seminariën voldoende onderlegd worden.
(„Zeitschrift fr christliche Erziehungswissenschaft", '22.)
Uit hoeveel leerjaren moet de Grondschool bestaan? Er wordt in
Duitschland druk over getwist. De mannen der Eenheidssehool zeggen:
vier, en zij willen dit verplicht stellen voor alle leerlingen, begaafde en
onbegaafde. Daartegenover wordt ook de eisch der differentiëering gesteld,
en voor begaafde leerlingen gelegenheid verlangd om een jaar vroeger op
hoogere inrichtingen te kunnen komen. Ook de „Deutsche Lehrerzeitung"
spreekt daarvan. De mannen der Eenheidsschool beweren, idat zij verder
streven dan bloote vorming van het Intellect; zij willen ook lichamelijke
opvoeding, muziek, teekenen, handvaardigheid, waarnemingsscherpte, enz.
Maar dat zijn juist dingen, die de opvoeding in een goed gezin reeds
te weeg brengt, zegt de D. L. En zouden de kinderen uit zulke gezinnen
dan nog vier jaar, naast minder bevoorrechte, op de banken van de Grondschool moeten zitten? De Grondschool moet gedifferentiëerd zijn, óf zij
zal een mislukking warden.
De redactie herinnert in dit verband aan de woorden van Prof. Auerbach
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van Jena, die tde schooluren wil verdeelen in Leerur en en Repetee ru r e n. Een groot deel der leerlingen zit zich bij de les tóch te vervelen,
zegt deze; 'dat zijn de beste, die het al lang begrepen hebben. Een poos
dwingen zij zich, er bij te blijven, maar dan dwalen de gedachten toch af,
met gedurige onderbrekingen; of wel, er wordt stompzinnigheid veroorzaakt. Heel veel oorspronkelijke begaafdheid lijdt op deze wijze schade;
een schade, ,die ook niet meer te verhelpen is.
Dit woord wil de Redactie (die bekent, zelve veel met het probleem
geworsteld te hebben, zonder ooit tot ide oplossing te zijn gekomen) ook
toepassen op de Grondschool. De laatste, zegt zij, moet differentiëering der
leeringen toelaten, of zij zal als een onverdrageliike Dwanginrichting
worden gevoeld, en ,daaraan te gronde gaan!
Vlaardingen.

T. v. d. KOOY

HOE KOMEN WIJ NADER
TOT EEN CHRISTELIJK, NATIONAAL, VRIJ
SCHOOLWEZEN?
Ir.
Wij hebben nu gezien de ontwikkeling van het Schoolwezen in ons land,
voorzoover dat reeds bestaat; daarna een blik geslagen op Duitschland,
waar het door gemis aan waakzaamheid tegen Staatsinmenging
en door gebrek aan organisatorisch verband te gronde ging,
om een parallel te vinden leerrijk vooral met het oog op de inrichting der
enkele school en op ,de gevaren, die dreigen. Gaarne zou ik Diirpfeld's
plannen van organisatie verder nagaan en ook kennis nemen van de
Engelsche schoolorganisatie.... dan: .de tijd ontbreekt mij. En nog meer u.
Wij hebben opgemerkt, dat èn bij het komen van de wet-Mackay en bij
het naderen van de wet-Kuyper er in den lande behoefte ontwaakt tot
ralliement. Datzelfde is er ook nu na de wet-De Visser. Die behoefte openbaart zich wel eens in m.i. scheeve vormen. Een schoolwet is een ingewikkeld mechanisme. En mij, die tweemaal heb meegewerkt enkel nog maai:
om in vredige woorden de meer algemeene beginselen van een schoolwet
te schrijven — eerst in de commissie van het N. 0. G., later in de z.g.
wetscoanmissie van de Vereeniging van Chr. Onderwijzers, verwondert
het dan ook allerminst, dat bij de proefvaart zich wel eens storende incidenten voordoen. Beginselen zijn, als zij in de praktijk komen, tyrannen.
En er waren ditmaal verschillende en vaak strijdige beginselen saam te
weven. Te begrijpen is, dat het schip wel eens stoot en slingert. En ook,
dat menig uit zijn aard kritisch Hollander zijn gepeperde opmerkingen
gereed heeft. Om van de stuurlui aan wal nog te zwijgen. Toch bedenke
men: die wet is onze wet, tot stand gekomen om. door het wettelijk
votum der ook door ons wettelijk verkozenen. Wij zijn nu aan het proefstoomen. Hier en daar kraken de binten en loopt er een rad heet. Of
daarom de heele machine, de heele opzet niet deugt? Dat zal nog moeten
blijken. Natuurlijk is er in zoo'n ingewikkeld werk gedurig reparatie: er
zijn vergeetachtige matrozen — ik bedoel de lijstenschrijvende collega's —;
en onder de officieren — ik bedoel het toezicht — gaat ook niet alles op
engelenwieken. Maar dat behoeft nog niet te 'drijven tot .disperatie. Te
minder, nu wij een wetscommissie hebben, die communaal en intercommunaal aansluiting heeft gezocht met alle mogelijke zucht-. en klaaghuizen
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en een Minister, 'die beloofd heeft met alle aandacht en belangstelling mee
te zullen luisteren.
Zoolang kunnen wij voort. Wij bouwen. Nieuwe mooie scholen voor oude
en verder: geheel nieuwe. Rotterdams scholental zwelt als een knop in
de lente. Den Haag en Utrecht doen ook mee; Amsterdam dut nog wat,
maar zal ook wel komen. Letten de menschen van buiten daar wel op?
Op de dorpen was de schoolstrijd haast klaar, maar die arme steden! Of
geeft men 'daar geen acht op, namelijk op den rijken zegen van de nieuwe
wet voor de groote steden?
Wij kunnen voort. En vorderen ook; wij winnen en groeien bij den dag:
in de laatste drie jaar steeg het getal onzer scholen van ruim 1200 tot
ruim 1500. Om de 4 dagen een nieuwe school. Wij kunnen voort.
Moge God er ons voor bewaren te denken, dat wij er zijn. Dat laatste
ligt wel een weinig in onzen volksaard. De uitdrukking: het redelijke moet
men loven, — vaak lofspreuk voor de middelmatigheid — indien maar
middelmatig! — is de echte taal van menig Hollandsch hart. Toch heeft
dat loffelijk redelijke zijn gevaren: de plant, die niet groeit, dreigt te gaan
kwijnen. En wat niet ijvert naar de beste gaven, loopt gevaar in te
slapen. En.... wij leven immers in tijden van verslapping? Zoo hebben wij
dan onze oogen uit te wrijven, opdat wij zien tot hoe duren prijs wij de
vrijheid hebben gewonnen en hoe ide historie ons, kinderen van een kloek
geslacht, roept tot inspanning, tot voortvaren.
Wij moeten ons weren tegen de kans van teruggang, wij moeten ons
weren om vooruit te komen.
Daarvoor nu is noodig, dat wij komen tot een vast, sterk schoolwezen.
Wat een schoolwezen is, zelden wij reeds vroeger: te vergelijken is het
met een kleinen Staat in den Staat.
Een Staat echter zonder zwaard, toch wel met macht.
Welke macht dan?
De macht allereerst ieener eerlijke overtuiging, eener goede conscientie,
van een trouwen handel. Uitkomend in den engen kring van het eigen
vereenigingsleven, uitkomend ook in het zoeken van elkander in breeder
verband tot verrijking van het ideëele goed. Uitkomend ook in ,de aanraking en samenwerking met de Overheid, die volgens de grondwet toezicht
heeft op de onderwijzers, hun kennis en moraal, en die als betaalsheer
toezicht moet hebben op eerlijke besteding der rijksgelden. Uitkomend in
de overtuiging, dat wij beter het land dienen met ons vrij onderwijs, dan
dat de Overheid rechtstreeks zelf scholen bouw en onderhoudt, en in onzen
ijver, om dat met daden te bewijzen.
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Die macht der vrije zuivere consciëntie en van eerlijk werk, ook voor
land en maatschappij gaat voorop.
Maar, helaas, die macht moet ook uitkomen in meer uitwendige kracht.
Die meer uitwendige kracht is de kracht van het getal, van 'de groote
menigte. Van de menigte, zoo talrijk als mogelijk.
Behalve dat dat vergaderen der groote menigte noodig is voor het
oefenen van kracht, is zij noodig voor het scheppen van zekere handel-.
baarheid. Met 1000 besturen ieder afzonderlijk kan een eenheid als het
Rijk niet gaan spreken, wel met een eenheid, die 'die duizend vertegenwoordigt.
Hoe grooter getal, hoe meer kracht. Kracht, ,noodig om, als het gevaar
dreigt, de inwendige levensgedachte, het geestelijk bewegende in de beweging, te beschermen, te behoeden. Naar buiten, tegen van buiten werkende
invloeden zoeke men kracht in het groote getal, omdat dat getal effectief
kan steunen de kracht van de stem der consciëntie. Behalve dien liefst
allen omvattenden kring zijn er echter andere, engere. Dat zijn de geestelijke verbanden, die door inniger geestelijk bedoelen saamgedreven en
saamgebonden worden. Die richten zich minder op het gevaar van buiten
— ook dat — dan wel op innerlijke consolideering, op zuiverder geestelijke
eenheid in doel en middelen. Hier beslist minder het getal, dan .de innigheid der eenheid.
Wij kunnen dus hier onderscheiden de behartiging van een meer intern
belang voor de kleinere groepen en die van een meer extern (naar buiten
werkend) belang voor de uitwendige belangen.
Een tweede onderscheiding, die de eerste kruist, is die, welke ook wordt
gemaakt in het reeds genoemde Voorthuizer rapport: het inwendige en
het onderlinge schoolverband, ,d. w. z. de zorg voor wat men kan noemen
de cel en haar opbouw, namelijk van de afzonderlijke schoolvereeniging,
en de hoogere organisatie.
Wij krijgen dus 4 onderdeelen in ons schoolwezen:
de interne verzorging van de cel, dat is de plaatselijke schoolvereeniging;
de externe verzorging van deze;
de interne verzorging van de eigen schoolidee in de hoogere verbanden;
de externe bescherming dier idee tegen onbewust of bewust schadende
invloeden vooral van ,de zijde der Overheid.
Een v r ij schoolwezen. Vrij! Voor de bepaling van dat woord grijp ik
liefst terug naar een tijd, toen men hier pas die vrijheid had gegrepen
en naar het woord van een onzer veteranen. Naar een woord van Jhr. Mr.
Elout van Soeterwoude in de beraadslagingen over de wet-Van Rappard•
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Van der Brugghen (1857). Daar zegt Elout: „De Regeering zegt dat er
geen twijfel is, of men kan de bijzondere scholen zoo inrichten, als men
wil, zooveel en zoo weinig vakken daarin onderwijzen als men verlangt,
en ook het godsdienstig onderwijs naar goedvinden geven."
Hij dient een amendement in op art. 37, puin die gedachte ook met
woorden uit te drukken in de wet, waardoor het dan zou luiden: „Het
geven van bijzonder schoolonderwijs of van huisonderwijs, zoowel ten
opzigte van de inrichting en godsdienstige strekking als van de meerdere
of mindere uitgebreidheid, is vrij, behoudens.... enz. (het bezit van
akte(n) en van bewijs van zedelijk gedrag). Elout vervolgt iets verder
in zijn betoog: „in de uitdrukkingen van het amendement is vervat, wat
die vrijheid boven twijfel stelt: 1. ten opzichte van inrichting, waarin
natuurlijk oprichting is begrepen; 2. van godsdienstige strekking.... ;
3 ten opzigte eindelijk van de _meerdere of mindere uitgebreidheid der
vakken van onderwijs tegenover het verpligt minimum of maximum op
de openbare School."
Ik meende goed te doen, deze voor mij klassieke formuleering hier te
memoreeren. Volledigheidshalve zij hieraan toegevoegd, dat het amendement met 44 tegen 18 stemmen werd verworpen, nadat de Regeering
had verklaard, dat zij zich niet tegen de aanneming zou verzetten en
o.m. Thorbecke, dat een dergelijke toevoeging overbodig was en
„onnoodig".
In 1903 memoreert de reeds geciteerde commissie van de Vereeniging
voor Gereformeerd Schoolonderwijs (Bavinck, Wirtz c.s.) deze opvatting
in haar brochure: De Toekomst.... enz. p. 14: „In den eersten tijd (dat
ziet dan op den tijd van Elout) werd onder een vrije school zulk een school
verstaan, die ook wat financiën en contróle betreft, weinig of niets met
de overheid had uit te staan en geheel en al aan de ouders behoorde."
En zoetsappig laat zij dan volgen: „Thans is deze vrijheid beperkt tot de
godsdienstige richting der school en wordt tegen ondersteuning en
contróle van den kant der overheid schier geen bezwaar meer gevoeld."
Dus (ik herhaal): de vrijheid beperkt tot godsdienstige richting, en: daartegen schier geen bezwaar. En nu 1923 hooren wij van sommige kanten
weer den eisch, ook bij iden heer Wirtz, die de brochure-1903 mede onderteekende: vrijheid van inrichting voor onze scholen. Ik neem •dezen
nieuwen keer den heer Wirtz ,gansch niet kwalijk. Heel het inzicht in en
de wetgeving voor het schoolwezen is in alle landen — niet enkel in
Holland — aan sterke evolutie onderworpen. En ik vind dat iets heel
gewoons. De geslachten wisselen, de idee van .de school voor allen is
nog nauwelijks een eeuw tot breeder ontplooiing gekomen, zij zit onmid-
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dellijk vast aan het leven van het volk, zijn maatschappelijk op- en
neergaan, zijn politieken gang. Ik vind dat lappen en oplappen van schoolwetten een gansch normaal verschijnsel — k heb in mijn groeitijd ook
wel met een dubbel gelapten broek geloopen — in Duitschland heeft men
150 jaar aan de oude wet van 1763 gekramd .en gelijmd; in Engeland
had men de re-resived Code (in de zestiger jaren der vorige eeuw).
Zoo mag dan ook die idee van vrij wel even draaien. Te meer, omdat
een nieuwe factor sedert 1889 in de schoolwetten zijn intrede heeft gedaan,
namelijk die van subsidie en dus de vraag van den waarborg voor richtige
en trouwe besteding der publieke penningen.
In de wet-Mackay krijgt men dan ook de „waarborgen". 't Zou de
vraag kunnen zijn, of die gedachte van waarborgen van de rechtsche
partijen afkomstig is, of wel, dat zij is ingevoegd, om de wet presentabel
te maken voor de linksche kamergroep, die in de Eerste Kamer over
de meerderheid beschikte. Hoewel, als in 1905 de revisie-Kuyper komt,
worden de waarborgen versterkt, ofschoon ,de Kamer geheel rechtsch is.
't Schijnt dus wel, dat men den waarborg op zichzelf onder ons niet
veroordeelt. Alleen kan men ook daarvan te veel 'krijgen. Er zijn grenzen.
En over die grenzen loopt op 't °ogenblik de twist. Men heeft onder ons
de radicalen, die de „waarborgen" willen wegdringen, de soepelen, die
zich bij den toestand neerleggen, de middenpartij, aan wie de zaak onverschillig is, als er maar niet te veel schrijfwerk komt. Ik geloof, dat wij
goed zullen doen, in dezen tot meerdere helderheid en onderlinge overeenstemming te komen. Onder ons: en daarmee bedoel ik onder alle
partijen: ook de Roomschen, zoo mogelijk ook met de linksche groepen.
Waarbij wij zullen moeten onderscheiden, ten eerste den invloed van de
Overheid als zoodanig, ten tweede, als beheerder van ,de publieke
gelden.
En dan wil ik wel bescheidenlijk mijn meening hier onmiddellijk neerleggen. Ik geloof, dat de tegenwoordige schoolwet als vrucht van een
compromis na ernstig overleg en met bijna algemeene stemmen en met
dankzegging aanvaard, kan dienen als basis van een nieuwe schoolontwikkeling. Dat zij dus, nadat de aanslag op de vrijheid der benoemingen
is afgeslagen en eenige vrijheid is herkregen in de schoolgeldheffing, met
dank moet blijven aanvaard, dat zij echter moet worden beperkt in haar
administratieve rompslomp. Dan kunnen wij voorloopig voort. Maar
omgekeerd, wij moeten ook terug langs weloverdachte lijnen, naar de
oude oorspronkelijke vrijheid, naar de vrijheid, zooals Elout en
onze voortrekkers ze zagen. *)
*) Zie ook Woltjer. „Wat is het doel". p. 96: Uit het karakter der school als zoo.
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Dat zijn wij verplicht aan onszelven. Dan pas zal er een regeling komen,
die voluit, tot zijn ruimste en rijkste consequenties brengt een reeks van
voorschriften, waardoor, om met Mr. Cort van der Linden (in zijn
installatie-rede van de Bevredigingscommissie) te spreken, „de deugdelijkheid en de krachtige .vooruitgang van het onderwijs wordt verzekerd
onder behoud van de opvoedkundige zelfstandigheid van het bijzonder
onderwijs." Onderscheiden we, wat Woltjer noemt de Christelijk-nationale, de Roomsch-Katholieke en de moderne levensopvatting, dan geloof
ik, dat die drie zoover uiteenliggen, dat zij, indien zij, eerlijk zijn
tegenover hun volgers en verdedigers, noodig zullen hebben drieërlei
scholen. Met ieder een eigen doelstelling, eigen anthropologie, eigen
paedagogiek, eigen leerplan, eigen opleiding, eigen toezicht, in een woord:
eigen scholen. En waar de ervaring bewees, ,dat schooltoezicht en -onderhoud niet gelukt zonder steun van het Rijk, daar zij het Rijk de aangewezene, om voor een zeer groot deel de kosten te dragen. Onder deze
groote waarborgstelling, dat ide rijksgelden voor het aangewezen doel
eerlijk en trouw worden besteed. Of en hoe die waarborgstelling moet
worden gedifferentieerd, ware nader te regelen. In elk geval moet de
Overheid zich uitsluitend laten leiden door wat de Franschen in 1810
dreef bij hun schoolbesluiten in 't Guliksche land: niet de lust naar
heerschappij over de scholen, bloot de zorg voor algemeen beter onderwijs. En de erkenning van overheidswege, dat dat het best wordt verkregen, door de richtingen, rustend op uiteenloopende levensbeschouwinge, vrijheid te geven in haar ontwikkeling, ook voor haar scholen,
Zal dát nu bereikt worden, dan zullen wij moeten komen tot een schoolwezen, tot levende geheelen, die in hun soort en richting het geheele land
beslaan. In elken kring is mogelijkheid van onderling toezien op elkander,
van handhaving van een minimum-peil, dat de Overheid, die uit de publieke kassen het grootste deel der kosten betaalt, billijkerwijs mag
eischen, van de zekerheid van een eerlijke verdeeling der gelden vooral,
van nadere differentieering.
De groote waarborg, die de Overheid mag eischen en dien een schoolkring gewillig mag bieden, is: eerlijkheid, openheid in afspraak, vaste overeenkomst na goed geregeld overleg en goed contróleerbare uitvoering. Wat
namelijk de Overheid mag en moet eischen, is: contróle over die eerlijkheid,
die openheid. Welnu, daarvoor is noodig een schoolwezen. Over deze dingen
kan niet gehandeld worden als regel — met school naast school. Daardanig vloeit, dunkt ons ... voort, dat zij onafhankelijk behoort te zijn van den staat
of de overheid.

167
voor is noodig een beperkt getal lichamen. En de weg daarheen wijst zich
in onze volksverscheidenheid na jaren van ervaring als vanzelf.
Ik zeide, de Regeering kan in den regel niet met een of twee scholen
aldus onderhandelen. In den regel. Want ik geef graag als vrijgevochten
Hollander toe, 'dat de Regeering dat bij wijze van uitzondering wèl kan
doen in dien trant, aangegeven +door art. 90 der tegenwoordige schoolwet.
Maar als regel blijven hier de groote kringen. Consciëntie-vrijheid verbonden met zulke aanzienlijke vertrouwsprivilegiën loope liefst over tienduizenden. Er is ook in dezen zekere economie te betrachten. Toch dient
er voor gezorgd, dat- ook een independente school of kring hun eigen
weg kunnen kiezen, als zij dat willen.
Zulk een overgang naar die ruimere vrijheid kan niet in een handomdraaien komen. Het zal veel overleg, ervaring en proefneming vereischen. Waar het einde zoo radicaal naar de hoogste vrijheid streeft
— het gevaarlijkste bezit —, daar zij de gang beleidvol en voorzichtig.
Tegenover het bestaande gelde hier het oude fortiter in re, suaviter in modo.
Waarmee ik niet bedoel de in ons dierbaar land veel bereden lange
baan. Want er zijn nog andere sterke motieven voor een niet te langzame
doorvoering.
Wat wij tot 'dusverre bekeken, was het externe,- het optreden van de
scholen tegenover de Overheid en omgekeerd. Wij komen daar straks nog
even op terug. Wat wij nu gaan bezien, is het inwendige, het interne.
Dat interne betreft allereerst de cel, de eenvoudige schoolvereeniging.
Die cel moet gezond zijn. En die is in ons land in den regel vrij gezond.
Ik zal daar hier niet verder op ingaan. Alleen moet ik wijzen op het groote
verschil tusschen het platteland en de steden, in welke laatste met de
lucht ook de geestelijke toestanden, mede op het gebied der schoolvereenigingen, minder frisch en gezond zijn. Ook wil ik hier nogmaals wijzen
op wat 1/5rpfeld vertelt van de Schoolrepresentation, het kiescollege, dat
met het Bestuur het hoofd kiest, of het geheele personeel. Ik behoef dat
niet te raden in de gewone omstandigheden, maar zou het als tusschentrap
aanraden aan scholen, waar de leden der schoolvereeniging het hoofd
kiezen, een m. i. minder passende praktijk.
Het belang van het versterken van de macht der schoolvereeniging naar
buiten kan ik overslaan; zij gaat op in de macht der hoogere organisatie
tegenover derden.
Ik kom nu tot het inwendig belang der organisatie voor het onderwijs.
Het Christelijk leven zoekt, 'krachtens zijn belijdenis, altijd weer naar
gemeenschap, naar hoogere eenheid. Op dat zoeken naar dat één zijn en
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het betrachten ervan geeft God Zijn zegen, daarin vindt de ziel vrede.
Dat geldt voor het individu, dat geldt ook voor de 'kleinere kringen, dat
geldt ook voor de scholen.
Dat is ook noodig voor de scholen, voor waarlijk goed onderwijs, onderwijs, waarin de Geest des Heeren kan medewerken, waarin het Christenvolk, waarin de kerk zich verblijdt, waarin de natie groeit en waar heel
het maatschappelijk leven vruchten van plukt.
In die gemeenschap toch kan groeien de studie. Het ProtestantschChristelijk leven loopt gevaar, als het niet wordt gesteund, gevoed door
hoogere, diepere, wetenschappelijke studie. Daarom was het mij ook een
verkwikking, dat „Gereformeerd Schoolverband" pogingen in 't werk
stelde om een leerstoel te stichten voor de opvoedkunde. Ik vroeg indertijd, hoeveel kunnen er op zoo'n stoel zitten. Want ik dacht aan ,DÉirpfeld
(Fundamentstiick, p. 267), die minstens drie paedagogische professoraten
eischt: een voor de geschiedenis der paedagogiek, een voor de paedagische
theorie (daar zal dan zeker ook de zielkunde in zitten) en een voor de
practische paedagogiek. Als „Gereformeerd Schoolverband" nu wat doet,
laat het 't dan eens goed doen. Niet te 'benauwd, niet te smalletjes. 't Zijn
wel professors, maar ik vrees, dat ook hier geldt: één is geen. Van Oost
en West en Zuid en Noord (ook Noord: ik ,denk aan HOding, aan Ellen
Key), komen stroomen van moderne paedagogische wijsheid over onzen
grond; wat krachten zullen er dan nog noodig zijn om eigen bronnen aan
te boren, die straks met haar zuiver water het hart van een Christenmensch zullen verkwikken. Moge „Gereformeerd Schoolverband" nu eens
kijk-af werk doen. Met alle macht zich werpen op dat nieuwe goudveld,
tot verrijking en verheffing van ons werk.
Naast de studie zelf hijgen wij, ten tweede, de vraag van de doorwerking dier studie tot in de scholen. Dat geschiedt langs drie wegen: door
de onmiddellijke aanraking van universiteit en scholen, ten tweede door
de opleiding, ten derde door het toezicht. Die alle noodig zijn en die alle
veronderstellen een hooger, wel georganiseerd samenleven.
Ik wil eerst spreken over de opleiding.
Reeds de opleiding alleen zou voldoende zijn om de noodzakelijkheid
van een vrij schoolwezen te bewijzen.
De opleiding is de groote hefboom om naar boven te heffen ons heele
werk. In de opleiding zit de groote macht om van de scholen wat te
maken, om haar niveau te verhoogen. Onder Gods zegen. In de beperktheid van menschielijk kunnen. Met inachtneming van andere krachten, die
werken ten goede of ten kwade: den tijd, waarin men leeft en zijn aard,
het peil van het huiselijk en kerkelijk en maatschappelijk leven, bovenal:
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het opkomen der ambtsgaven en het beschikbaar komen dier gaven 'voor
het ambt. Toch, met dat al, de opleiding is de .groote hefboom. 'Welks
vermogen men kan gebruiken, of verwaarloozen en verachten. Maar die
toch de hefboom blijft. Onmiddellijk voelt ieder dat, als men spreekt van
opleiding voor den dienst des Woords. Daar voelt men, wat opleiding
beteekent, daar vecht men voor en over de opleiding tot in het felle en
bittere. Helaas, de onderwijzersopleiding is nooit onder ons een kwestie
geweest; de opleiding liep vanzelf en zoowel bij het openbaar als bij het
bijzonder onderwijs deed men alles op een koopje.
Het oude spreekwoord: men moet het boompje buigen, terwijl het jong
is, wijst op het eenig gewicht ,der opleiding; in de opleiding heeft men
wat in zijn macht. De beteekenis en waarde en vrucht van een goede
jeugdvoeding voor het ,geheele leven dringt hoe langer hoe meer door;
zij geldt echter niet alleen het lijfje, maar ook het zielke.
Het eerst werd de noodzaak eener stelselmatige onderwijzersopleiding
ingezien door de Duitsche piëtisten, door Francke en zijn leerlingen, wat
later ook door de Duitsche philantropijnen. De bepaling, 'dat de opleiding
van den onderwijzer moet loopen door het seminarie, 'dateert dan ook
al in Pruisen van 1824, in Baden van 1829.
Naar onze eerste vrije Christelijke school bouwt Van der Brugghen binnen
twee jaar een kweekschool. Maar verder staat in ons land de zaak jarenlang stop. Toch voelt men wel het gewicht der opleiding. In 1869, in het
geschil tusschen C. N. S. 0. en Gereformeerd Schoolonderwijs, is de
opleiding de brandende kwestie. En „Gereformeerd Schoolverband" looft
dan ook een slaagpremie uit van sf 100.— per onderwijzer. In de brochureBavinck: ,.De taak 'van Gereformeerd Schoolverband" ,en daarvóór in
„De Toekomst", enz., staat de opleiding in het volle licht.
In de opleiding ligt dan ook .de reforniatorische kracht van het schoolwezen, van haar, schrijft Prof. ,Bavinck (De Taak enz., p. 30-1), hangt
middellijkerwijze de bloei en de ontwikkeling der scholen af. Wie de opleiding heeft, heeft de school. En wie de opleiding door streng toezicht,
door het afsluitend examen of door financieele verarmoeiing kan drukken,
heeft in .dat al de middelen om de scholen zelf neer te drukken.
Dat onze Christelijke school vooral in de eerste jaren zoo weinig oorspronkelijk denken vertoont, zoo weinig eigen wegen weet te vinden, te
veel blijft lijken op ,de negentiende-eeuwsche Nutsschool met Bijbelsche
geschiedenis als eerste vak, moeten wij wijten aan onze gedrukte opleiding,
die alle moeite had, het te brengen tot het algemeen examenpeil. Daarbij
kwam de druk van de ongelijke concurrentie met 'de openbare school en
in 1889 de officieele band aan art. 2 ider wet. Zoo is ook onze school niet
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ontkomen aan de geweldige zuigkracht van het intellectualisme. Het toespitsen van de waarde der kennis wijt Paulsen in zijn Geschichte des
gelehrten Unterrichts (I, 345) aan ide examens, die de gewoonte kweeken,
enkel op parate kennis te zien. Daardoor is in verdrukking gekomen, ook
in onze opleiding, de waarde der opvoeding, ook der religieuse opvoeding
in en door het onderwijs,. de waarde der vormen in spreken en lezen en
zingen, de practische opleiding. Het intellectualisme is een van .die geweldige zotternijen, die alleen een schijn van verstandigheid hebben, omdat zij ons, overigens niet onverstandigen, meesleept in zijn zot bedrijf en
er ons zoolang mee drenkt, dat wij er niet meer van walgen.
Tegen dat intellectualisme ga onze strijd. Een strijd vol bezwaar. Want
wij zijn allen in zijn .recrutenschool geweest, hebben iden eed op zijn
vaandel gedaan iets meegekregen van. zijn trots en eigenwijsheid.
Ons verfoeilijk examenstelsel, dat twee schoone kwaliteiten heeft: onpartijdig en doodeerlijk — eerlijk 'dood ware beter! — heeft al wat opleidt
aaneengekoppeld en zoodoende allen vrijen gang gesmoord en mee den
vloek bewerkt van het moderne leven: de eenvormigheid.
Reformatie is noodig. En 'daarvoor is weer noodig eendracht: eendracht
om inwendig te kweeken, te koesteren, te doen uitbreken ,de eigen diepere
paedagogische levensgedachte, en om uitwendig ons te kunnen weren
tegen te ver gedreven rijksinvloed, vooral om door onderlinge stabiliseering van goede praktijken vertrouwen te wekken bij de Overheid, die het
recht van contróle houdt en recht heeft op open en .eerlijke praktijken in
opleiding en examen.
Belangrijke zaak naast de opleiding is en blijft de salarieering. Het
salaris beslist op den duur — niet op eens — over den stand, waaruit
men zijn functionarissen betrekt. Het belang daarvan. heeft men in Nederland nog te weinig ingezien. In Dultschland veel eer. Toen een halve eeuw
geleden de Duitsche regeeringen zagen, .dat de kleine burger- en boerenstand zich van het onderwijzersambt afkeerden, haastte men zich ,de salarissen te verhoogen. In ons land liet men dat nog te lang op zijn beloop.
Kieschheid verbiedt daarop hier dieper in te gaan. Toch mag ik niet na-laten de verdiensten van onzen tegenwoordigen Minister van Onderwijs
hier te memoreeren voor de salarieering onzer menschen en daarin voor
het gehalte en de waarde van ons geheele nationale onderwijs, .al weer:
niet op dit °ogenblik, maar op den duur. En wie te licht redeneert over'
het gemakkelijke van salarisvermindering, maan ik tot omzichtigheid: hier
ligt, indien men te stout ingrijpt, een gevaar voor ons onderwijs, voor het
welzijn onzer kinderen, voor hun school, hun onderwijs, hun opvoeding,
heel hun leven.

171
Opleiding mag nooit los gedacht worden van werving: in het ambt zelf
ligt voor menig jongmensch een schoone lokking; het Rijk en de scholen
mogen door gebrekkige salarieering niet den geest blussohen. Want wat
geeft de fraaiste opleiding zonder voldoende selectie van candidaten?
Maar na zulk een voldoende selectie heeft de opleiding een rijke, schoone
taak.
Het is hier niet de plaats, de opleiding zelf in den breede te behandelen.
Reeds wees ik op de noodzakelijkheid van reformatie in de meest elementaire ideeën, opdat wij toch vormen menschen, in staat door kracht naar
lichaam en geest werkelijk leiding en verheffing te geven aan het opspruitend jeugdleven van ons volk, menschen dus van diepe, breed gefundeerde levensovertuiging, met een gewekte begeerte naar rijke algemeene
kennis in de vakken van hun onderwijs, naar een diep inzicht in hun
paedagogiek, naar een rijke, wel geoefende techniek in de vaardigheden
van het schoolleven.
Moeten die schoolmeesters dan nog knapper worden, hoor ik weer zeggen. Ja en neen. Neen, als het geldt allerlei nuttelooze boekenwijsheid,
gevaarlijk, omdat zoo'n volgepropte man met zijn platgedrukt geweten
weer een gevaar is voor zijn kinderen — ventte men niet in dit verband
onlangs nog rond met het Barrière-tractaat als studiemateriaal voor een
tienjarigen steilhaar? Ja, als het geldt duizend dingen, die een onderwijzer
glad moet kunnen, goed moet weten, opdat het werkelijk te rechtvaardigen zij, dat hij zijn leerlingen vijf uur per dag uit hun eigen kijk- en
springwereld haalt.
Leider zijns volks moet hij kunnen zijn. Behoorende tot de kaste van
menschen, die bijna altijd geven moeten. Die daarbij altijd moeten verkeeren met kinderen. Vooral voor een man heeft dat gevaren. Hoe menig
onderwijzer krijgt voor zijn gewone omgeving iets onsympathieks. Dat
lijkt wel bij 't vak te hooren, al wordt dit in de laatste kwart-eeuw m.
beter. Of daar wat tegen te doen is? Ik twijfel niet, of een hooger ideëeler
opvatting van onze opleiding zal dat verbeteren.
Maar dan moet ons volk mee gaan voelen voor de opleiding, moet zij
offeren voor de hoogere studie en voor ,de opleiding zelf. Verkwikkend
— ik mag dat wel even vertellen — was dan ook menige brief, dien ons
Bestuur op zijn bede om steun voor den bouw van een nieuwe kweekschool ontving van schoolbesturen, die vaak offerden van hun armoe,
maar daardoor juist bewijs gaven van inzicht en beleid.
Dat troost en verkwikt, ook al is er ook nu een deel als Ruben, dat
zitten bleef tusschen de stallingen.
De kweekscholen hebben veel in te halen. Zij waren altijd van de smalle
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gemeente en moesten dansen naar de pijpen van het verouderd landsprogram.
Gode zij dank, nieuwe perspectieven openen zich. De echte armoetijd
is voorbij, er is ook meer keuze bij de benoeming van personeel, wij
naderen den tijd, dat mannen van het lager onderwijs met middelbare
bevoegdheden er het werk overnemen, vooral: Minister De Visser heeft
woord gehouden: de meerdere vrijheid van beweging in het eindexamen
is er. Ik acht dat een feit van historische beteekenis voor onze scholen.
Die vrijheid dient m. 1. gebruikt om den jongen onderwijzer op te kweeken in diepere kennis van Gods Woord, in meerdere artisticiteit van
zeggen, lezen, zingen en beeldend werk, maar vooral met den opzet en in
de gedachte, tdat hun aanvakelijk verkregen kennis een eenvoudige inleiding is, 'die lokt en maant tot voortgezette studie in de vakken van opvoedkunde en algemeene schoolkennis.
Daarvoor is noodig een trouwe samenwerking van opleiders, de scholen
zelf en de Rijksautoriteiten. Geschapen dient een vertrouwenssfeer van
ijverigen arbeid en vrij bewegen, binnen niet te enge grenzen.
In dat werk 'hebben ook de scholen haar plaats: haar invloed en critiek.
En daarvoor zijn weer noodig organisaties dier scholen, ditmaal op nauwer grondslag, met scherper belijnde eenheid van bedoelen. Tegenover
het Rijk dus de groote eenheid, omvattend zooveel mogelijk alle scholen,
tegenover de inwendige belangen vrije splitsing in onderlinge verdraagzaamheid, in verscheidenheid naar binnen, in eenheid naar buiten.

R.

H. J. v. W.

LIEFDE VOOR- OF HEERSCHAPPIJ OVER
DE LEVENDE ZIELEN.
(Indo-Germanen contra Semieten).
Hetzelfde typische onderscheid van Indo-Germ. en Semieten (zie vorig
opstel: Indo-Germ. contra Semieten over de levende ziel) is op te merken
ten iopzichte van de liefde tot al het levende en tot de wereld en tot God.
De Indiër ziet alle levende wezens als Broeders, als Viienden — als
Mede-lijders van het groote wereld-lijden — in het oog.1) Hij wil zich
i n voelen in de gansche 'levende natuur. Zijn liefde is daarbij negatief,
want hij hoopt de verlossing ider lijdende natuur van de levensvernietiging.
De wereld moet eindigen in niet-z ij n — waarmee echter óók de liefde
is opgelost.
Westersche symptomen van deze Indische liefde zien we bij Ekkehart, het Quietisme (Molinos, Fénelon, Madame Guyon 2).
Niet de volle toewijding van de volle persoonlijkheid aan God als Persoon, maar het „in God verzinken" is hier het ideaal.
Vergel. ook een gedicht van een iong meisje uit Piëtistische kringen,
kort vóór haar dood gemaakt, zooals Lodensteiin vermeldt, die het
opneemt in zijn Uytspanningen (den zoozeer geliefden Liederenbundel van
de Gezelschappen der 18e eeuw!). 3)
o Hoog-verheven Koning!
o Rotz-steen tot 'mijt woning!
Der Heyrschaaren Heer.
o Wezen aller Wezen!
Hoe zeer zijt gij te vrezen!
Zeer groot is uws Naams eer.
En dan:
Uw schoonheid ,doet mij zinken
Alsof ik zou verdrinken
In dat Heerlijk ,gezigt:
o Zalig! Zalig zinken!
o Zalig te verdrinken
In 't Eeuwig Zalig Licht!
1) Max Scheler, Wesen und Formen der Sympathie. Bonn, 1923, pag. 93.
2) Scheler, als boven pag. 91.
3) Uitgave 1780 pag. 459 en 338.
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Of dit vers van Lodensteijn op „eene die zich zelf verloochende":
Een Stoten is nog iet
Bij 't Heerlijkst dat men ziet,
Maar bij 't Ligt is Margriet
En wij al enkel Niet.
't Is waar z' is Deugden-rijk,
En daardoor God gelijk:
En zoude dat niet Iet zijn?
Is zij dan nogtans Niet
Zoo moet z' een Schoone-Niet zijn.
Zulke poëzie nadert de Indische al zeer dicht.
Tegenover de dierenwereld zien we de Indische opvatting van alle
levende wezens als broeders en zusters terug bij Franciscus van Assissi,
die predikte tot vogels en visschen en zelfs de zon, maan, wolken en wind zijn broeders noemde. ') Scheler noemt deze houding
tegenover de natuur „Anti-juclisch" en ziet hier dus ook de tegenstelling
van Indo-Germanen en Semieten, idie we reeds hebben aangeduid. (Franciscus onderscheidde zich echter van de Indische Einsfiihlung, .doordat hij
de natuur zuiver als schepsel bleef zien).
Tagore typeert die echt Indische liefde tot de natuur tegenover de
Westersche (Christelijke) opvatting in „Sadhana"): „Das Abendland
scheint stolz darauf zu sein, ,dass es sich die Natur unterwirft....3) Der
Vorrang des Menschen auf den Stufenleiter der SchMung ist Indiën wohl
bewusst. Aber es hatte von jeher seine eigene Vorstellung in .bezug auf
das worin diese ÏJberlegenheit in Wahrheit besteht. Sie besteht nicht in
der Kraft der Besitzerg-reifung sondem in der Kraft der Vereinigun g."
„Mit allem, sei es -Liber oder unter dir, fern ioder nah, sichtbar oder
unsichtbar, soli dich schrankenlose Liebe verbinden." Buddha.
In-leven als gelijke met gelijke in de levende natuur, zich in-vo e1 e n in al het levende — dat is de typisch Indische liefde tot het levende.
De moderne kunst draagt ten onzent duidelijke sporen van toenadering
tot dat Indische liefde-ideaal. Denk bijv. aan Frederik van Eeden's „Windekind".
1) Scheler, als voren, pag. 105.
2) Tagore, Sadhana, München (51-80 Tausend!) 1921 pag. 9 en 15, 29.
3) Vergel. Gen. 1 : 26.
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Dien kant uit mógen wij ons niet laten voeren door de „Lebensphilosophie".
De H. Schrift kent noch het verzinken in. het Wezen aller Wezens, noch
broeders-dieren, noch ide vereeniging van den mensch met de levende
wezens. Behalve één uitzondering wat het laatste betreft. De man en
de vrouw „zullen tot één vleesch" worden. En bloedverwanten heeten:
„vleesc.h van mijn vleesch en been van mijn gebeente".
Hier is „Amor" in 't spel.
En Freud heeft gelijk als hij in allerlei schijnbaar onverschillige dingen
het werk van „Amor" ziet. Bijv. de bijzondere zorg voor huisdieren als
verfijnde uiting van drang tot beminnen en verzorgen op erotisch gebied.
Er zou veel voor te zeggen zijn om in de Indische liefde — boven
getypeerd — te veronderstellen een omslaan van de wettige liefde
(=Amor) van man en vrouw, die tot vereeniging en ineensmelting van
twee levende zielen voert.
De genoemde voorbeelden uit de Christelijke samenleving liggen alle
in ,de lijn van het ascetisme. En ook in Indië bloeit deze eigenwillige
vroomheid, die slechts „is tot verzadiging van het vleesch" op een andere
verfijnde jze.
Een reden te meer om op onze hoede te zijn — als het de Religie
geldt — voor..,.. Amor in zijn gedaanten van Romantiek, Mysticisme,
Piëtisme, Quietisme, Ascetisme en voorts allerlei 'eigenwillige godsdienst.
Amor hoort in de kunst wel thuis. Vgl. Dante „Beatrice", Goethe „das
Ewig weibliche".
Hooger dan .de Indische „Einsfhlung" staat de antieke Grieksche
Eros van Plato.
Zij is een streven")
Zij is niet als de Indische van „Hingabe-typus" maar actief.2)
Zij is niet een oog in oog schouwend invoelen (Indië), maar een zich
neerbuigend kennis nemen van het levende wezen. Maar zij is ook een
zich in-voelen in den Eros, die alle dingen draagt en die de „letzte dynamische Trie bfeder des Weltalls" is.
In Godskennis blijft Hellas dus zuiver Indo-Cermaansch, maar tegenover
de wereld staat Griekenland anders dan Indië. 3)
Bij Aristoteles komt de onderscheiding van verstand (nous, bovenzinne1) Hoekstra, Gesch. der Wijsbegeerte I, Kampen 1921, pag. 94.
2) Scheler als voren pag. 98.
3) Indië is meer vrouwelijk, Griekenland meer mannelijk in zijn houding tegenover
de natuur.
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lijk) en leven (psyche), ,die den mensch verheft boven het zinnelijke en hem
in een kennende, begrijpende, systematiseerende, beheerschende relatie
zet tot de natuur.
Onder invloed van het Christendom heeft deze richting ,doorgewerkt
in het Westen.
Bij de Grieken bleef ide liefde behooren tot ,de zinnelijke sfeer.
Bij Augustinus wordt de Christelijke liefde geheven in de sfeer van den
nous. 't Verstand werd op 't voetspoor van Aristoteles nummer één.
Daar was de liefde voorloopig beveiligd voor ‘de liefde .in den zin van
Amor. Agapé 1) en Caritas 2) werden van „Eros') en „Amor") scherp
en (dualistisch gescheiden 5), terwijl bij (de Grieken deze soorten van liefde
in nauw verband werden gezien. Zoo werden Christelijke liefde (geestelijke
en zedelijke) streng gescheiden van „Einsfhlung".
Zooals we zagen, nog niet streng genoeg om excessen te keeren.
Misschien heeft de Mariavereering en „die „magische" Einsfilhlung in
Blut und Leib des Herrn, in den Formen von Wein und Brot niet
weinig bijgedragen tot de erotische „minne Jesu" van vele Middeleeuwers.
Om .de hardigheid .onzer Indo-Germaansche harten — liever: om de
wekelijkheid en het subjectivisme kón het wel niet anders, dan dat
in de Christelijke zielkunde de liefde sterk overhelde naar den intellectueelen kant. Dat bewaarde voor .veel doolpaden. Zie maar naar de
„gevoelsreacties", Mysticisme, Piëtisme.
Maar niettemin kwam (daardoor in gewon e tijden het gevaar der
,doode .orthodoxie — der leerstelligheid zonder warmte, gevaar van dogmatisme e. id. in ,de Religie en een sterk intellectualistische inslag in ide
scholastieke psychologie en ook in de psychologie der Hervormers.
't Is ons behoud geweest.
Maar ook onze la s t.
Waaronder we soms zuchtensmoede werden.
1) Liefde tot God en den naaste als vervulling der Wet.
2) Christelijke naastenliefde.
3) Natuurlijke liefde in 't algemeen, in-voeling in de natuur, die omhoog stijgt tot
God (Plato).
4) Minne — Huwelijksliefde.
5) Scheler, Vom Umsturz der Werte I, Leipzig 1919, pag. 108, 109. Vergelijk ook
H. Cremers, Bibl. Theolog. Wiirtenbuch des Neutestam. Griechisch onder 'Aeya?rn.
Vgl. Scheler, Sympathie ... pag. 100, waar hij als Roomsche hier een „organischvitalen Untergrund" „der Christliche Gottes- und Menschenheilsliebe" vermoedt. Vervloekte afgoderij, zeiden onze vaderen ! 't Is ook bij Scheler weer de oude kwestie,
v e rm en ging van God en schepsel. Bavinck, Dogmatiek III, 2, p. 269.
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Waaronder we koud en dor werden soms.
En nu komt in onzen tijd weer de le v en d e eenhei d der menschenziel op den voorgrond.
En een strooming drijft af — een breede en diepe — naar de Indische
,,Einsfalung" (Amor).
Dat is opium voor den Chr. godsdienst Zie maar 'eens den invloed van
den geest der tachtigers op ions opkomend geslacht.
En het is een afstand doen van ons Koningschap over de natuur.
Van andere zijde wordt Eros — de beminnende-streving tot kennen in
liefde — als „de Schwungkraft van ons denken" aangeprezen. 1)
En zij is verre te verkiezen boven de Indische Einsfilhlung.
Alleen zij mij vergund de volgende opmerkingen te maken:
1. „Eros" 'behoort bij ons koningschap ov er de aarde — is dus
kennende liefde tot het geschapene.
Nimmer worde deze „Eros", ,die de ongeloovige natuurbeschouwer evengoed kan bezitten als de geloovige, verward niet de geestelijke en zedelijke
liefde tot God en den naaste. Agape en Caritas moeten streng onderscheiden blijven ook van Eros.
Daarom kán de 'Grieksche Eros (van Plato) ons niet rechtstreeks tot
God brengen. De Schepping i s niet de weg om tot God te komen. De
Schepping staat niet tusschen God en den mensa', zoodat de mensch
door die Schepping heen tot God zou moeten komen, maar zij staat
bene den ons. Wij zien en beminnen in haar Gods werken— maar
zien H e m daar niet.
Liefde tot de natuur is ,daarom nog niet liefde tol God.
Het wezen der Chr iste 1 ij k e lief d e (Agape, Caritas) tegenover
„Eros" typeert Scheler zoo fijn als hij verschil van richting ziet.”
„Eros" is de drang der dingen tot God — „zooals het geliefde de
beminnenden beweegt". (Aristoteles.)
De Chr. liefde is: ,,de lief de Gods (d.w.z. van God) in onze harten
uitgestort". God had ons lief in den Zoon en daarom kunnen wij alleen
liefde-echo's zijn.
„Eros" wil door de natuur tot God omhoog.
De Chr. liefde komt van Go d, waar zij ge na de vond, tot de
1) Prof. Buytendijk. Verslag der Rede 'voor de Vereen. voor Paedagogiek in Correspondentieblad dier vereen. over „Liefhebben met het verstand". 1923.
Vom Umsturz der Werte 1 pag. 108.
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schepselen en ziet in haar de werken des Vaders en zucht tezamen met
het schepsel om de volkomen verlossing in de Openbaring van Christus.
2. Eros moge heel de natuur omvatten, wanneer zij Amor wordt blijve
zij beperkt tot de banden des bloeds en de verfijnde Erotiek in de kunst.
Bij menig volgeling der tachtigers en der „Philosophie des Lebens" ontmaskerde Eros zich als Amor.
3. De Christen, die bij den geheelen Bijbel leeft, vindt een andere basis
voor de kennis der natuur in de Semitische natuuropvatting en Semitische
opvatting van „de levende ziel", die ik zou willen noemen: het Sem 1ti s eh Realisme.
De Bijbel geeft in Gen. 1 : 28 reeds de houding van den mensch tegenover de natuur en de levende zielen aan: „Vervult de aarde, en onde rwe rpt haar en hebt he ers chapp ij over de visschen der zee, en
over het 'gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde
kruipt".
In Gen. 9 wordt dit gebod uitvoerig herhaald.
Adam „beminde" niet de dieren, maar gaf ze name n.
Spr. 12 : 10, De rechtvaardige k ent het leven izijner beesten.
Scheler meent dat deze „jiidische und rE•mische ,einseitige Herrschaftsgedanke des Menschen iiber die Natur" in het Nieuwe Testament niet opgeheven, maar toch gematigd is en voor Franciscus „im Kerne vollsdndig
gebrochen" werd. 1)
Wij houden ons liever bij Gen. 1 en 9 dan bij dezen Middeleeuwschen
„heilige en gelooven, dat ook nti nog voor ons als Christenen der 20e eeuw
.geen ander standpunt dan dat der H. S. mogelijk is.
De Indiër zegt: de heeft ide beesten lief als broeders, als
gelijken. (Amor?)
De Griek: de rechtvaardige ziet in de dieren de idee en streeft al beminnende-de-schoone-wereld door die ideeën tot ,de beminnende kennis van
de hoogste Idee = God. „Eros".
Maar de Bijbel leert ons nergens, dat we door de natuur tot God komen
— nergens, dat we de natuur moeten liefh eb b en — nergens, dat de
dieren broeders zijn van ons.... en ook nergens, idat de mensch tot God
kan opklimmen, God kan aanvoelen in de natuur — of in zijn binnenste.
De gansche natuur is s ch eps el.
Ook de mensch. Hij is vleesch en been, stof en asch, evenals de dieren.
1) Scheler, Wesen und Formen der Sympathie pag. 107.
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Alleen.... als hij sterft — „gelijk de beesten") — gaat zijn adem (geest)
tot God, die dien geest gaf en de adem der dieren ('t leven) gaat in de aarde.
Menschen en dieren zijn hier op aarde alle „levende zielen", schepselen
van vleesch en been, die tot stof zullen wederkeeren.
Alleen — als geest-hebbende levende ziel, als levende ziel die door den
adem des Almachtigen is levend gemaakt (Job 3.3 :4), als persoon, staat
de .mensch aangezicht tegenover Aangezicht, persoon tegenover Persoon
als hij tegenover God staat.
De Schepping staat niet tusschen den mensch
een echt Indo-Germaansche gedachte — maar
God
de mensch staat rechtstreeks tegenover God en.... verbergt zich in 't
stof — vreest van te zullen sterven door Zijn donder, — of looft Hem
om Zijn goedertierenheden. Hij staat tusschen God en de andere schepselen
op aarde in.
Dat is het standpunt van Mohammedanen zoowel als Joden.
En m. i. moeten wij ook naar dat realistisch standpunt van de H. S. ten
opzichte van de levende ziel terug.
De levende ziel als reëel gegeven — met niets eeuwigs of goddelijks
i n zich of a a n zich. Tijd-ruimtelijk gegeven levend wezen en als
mensch geschapen naar Gods beel d.
Maar meer niet.
Want zijn geest, dien hij heeft— en die zijn metaphysisch principe
is, behoort niet tot de zienlijke, maar tot de onzienlijke dingen.
De werkingen van den geest zien we overal — in ons „lichaam"
evengoed als in onze „ziel", maar de geest en al wat daarmee samenhangt
— de occulte „mensch" bijv. — is geen voorwerp van onderzoek voor de
natuurwetenschap. Wel van geloovig aanvaarden wat God er van openbaarde in Zijn Woord.
Er is dus geen overgang tusschen God en Zijn Schepsel — geen brug.
waarlangs wij Hem zouden kunnen naderen. Niet door invoelen in de
levende wezens, niet door met onze kennis ,dóór te 'dringen in .de geheimenissen van het levende. Noch door Amor, noch door Eros kunner
wij Hem vinden.
Pred. 3 : 18-21.
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Wij moeten Hem als God zien en de wereld als Zijn schepsel
— ,en dat kunnen wij alleen als de liefde Gods is uitgestort in
onze harten en wij door het geloof Hem zien ook in Zijne werken
—ook in de levende zielen, .die Hij den adem in de neusgaten geeft en
waarbij w ij ook behooren.
De „Einsfiihlende" liefde tot levende wezens (Amor) beperke zich tot
huwelijk en bloedverwantschap — menschenwereld — en de kunst.
De kennende liefde van ,den Griek voor zijn schoone wereld (Eros),
die tot bewondering stijgt en gedachten over een wereldvormer en
wereldziel in hem wakker roept, ibeperke zich tot de wetenschap van het
reëel gegevene in de natuur — in casu de levende ziel als gegeven der
biologie.
De liefde Gods, die in onze harten werd uitgestort en nu in ons wederliefde tot God en tot den naaste wekt — en die ons doet toenemen in de
kennis van God en van geestelijke idingén worde scherp onderscheiden
van „Amor" en Eros.
Bovendien — de H. S. spreekt wel van ons koningschap over
de levende zielen, maar niet van li efde voor ide natuur en .(le dierenen plantenwereld.
Niet Amor, noch Eros, maar dat koningschap, dat weer aanvankelijk
hersteld wordt 'door Christus, die in ons leeft door Zijt Geest, kan ons
in de levende zielen Gods werken doen zien en tot H e m nader brengen.
Niet in-voelen, maar kennen en beheerschen als beelddrager G o d s, als Koning, omdat God óók Koning is.
En dan worden de levende zielen in de natuur gezien in het rechte licht
als schepselen van vleesch en bloed — als levende wezens wel, maar
toch 'zonder goddelijk leven.
En daar de mensch in dat opzicht gelijk staat met de andere levende
schepselen — óók vleesch en been, óók adem in de neusgaten, ook stof
en asch — daar bukken wij naast ide andere schepselen neer voor Hem,
die de levende ziel uit het stof .deed voortkomen en den mensch de adem
in de neusgaten blies.
Biggekerke, Maart 1923.

A. JANSE.
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Het boekje, hier in den noot genoemd, is door een Engelsch predikant,
Adderley, geschreven naar een manuscript, dat hij uit Frankrijk heeft meegenomen, een autobiographie van een Tommy, die 1 Juli 1917 vreeselijk
gewond in het hospitaal was opgenomen. De namen zijn natuurlijk fictief.
Adderley zegt hiervan, ,dat de kritiek zal vinden, idat de ervaring van Atty
te abnormaal is om waard te zijn bewaard te blijven, maar hij acht juist dit
abnormale een waardemeter voor het normale, omdat hij in één persoon
ervaringen geeft, die menige Tommy in een of ander geval ook heeft gehad.
Het grootste belang evenwel ligt voor hem als predikant hierin: in enkele
woorden van zijn eenvoudige historie legt deze Engelsche soldaat de oor-zaak bloot van des „parsons" eigen gebreken.
„Deze jongeman had God noodig geheel zijn leven en hij is niet in staat
geweest Hem gemakkelijk te vinden wegens menschen als ik," zegt A.
Wij schijnen soms te verdonkeren, wat wij geroepen zijn helder in 't licht
te stellen. Verder heeft .de „gedeeltelijke" opvoding van Atty hem in staat
gesteld zijn gedachten uit te drukken, terwijl duizenden uit zijn stand leven
en sterven zonder ooit in staat geweest te zijn dit te doen.
Wat zou onze vriend niet zijn geweest, indien hij een volledige opvoeding
had genoten, en niet zooals nu alleen maar enkele stukjes van kennis heeft
kunnen oppikken in schaars toegemeten uren. En aan den anderen kant,
wat zouden een massa slappe energieloozen niet hebben kunnen zijn, indien
ze de kracht en de gelegenheid hadden gehad, ook maar de beperkte kennis
van Atty zich toe te eigenen. Zoo is deze zelfbeschrijving een handboekje voor boetedoende dominees en andere opvoeders. Adderley noemt dit
boekje dan ook het handboekje van zelfonderzoek, nadat hij viermaal het
oorlogsveld in Frankrijk heeft bezocht.
Tot zoover het voorbericht.
* *

Het is de moeite waard om iti~ésehr-itt—wor—paeld~ de geschiedenis van dezen jongeman in het licht van religie en psychologie te
beschouwen, immers het betreft hier een geval van een jongen, 'die wel
met het Christelijk leven in aanraking komt, maar van huis uit geen leven
des geloofs kent. De ervaringen in zijn leven staan in verband met tweeërlei
sfeer, die van het natuurlijke, wereldsche, zondige leven van heel dichtbij
en die van het geestelijke, naar God toegewende leven van heel uit de
verte. Hoe vaak hebben wij op onze scholen en catechisaties niet kinderen
1) Naar aanleiding van „And behold we live, papers by a wounded soldier", edited

by James Adderley, London. Constable company Ltd. 1918.
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van een dergelijk slag. Bij dezen iongeman komt nu nog de verschrikkelijke
ervaring van den grooten oorlog, zoodat .de levensfeiten in een bijzonder
scherp licht voor zijn ziel komen te staan door de tegenstelling van de
slagschaduw van .den tijd en het .eeuwigheidslicht in zijn ziel. Wij zullen
trachten zijn merkwaardige historie in verband met onze iopvoedingsprincipes naar de H. S. in verband te brengen en wo voor onze praktijk in het
opvoedingswerk lichtende momenten naar voren brengen.
Atty is van een opgeruimden, vroolijken aard, hoewel hij zwaar gewond
in het hospitaal ligt en de vijfde operatie straks móet ondergaan, om een
nieuwe kin te krijgen, zooals hij zegt. Hoewel inwendige kneuzingen zijn
genezing steeds vertragen, bekent hij met een sterk optimisme, dat zijn
hersens nog goed zijn, en hij in staat is een potlood in zijn hand te houden.
Hij verwondert zich, dat zijn geschiedenis waard is om verteld te worden, maar op aansporingen van den Padre (een soort veldprediker) zet hij
zich er toe om zijn apologie te schrijven, zooals de Padre het noemt. Hij
begrijpt dat wel niet goed, want hij meende steeds, dat een apologie geschreven werd wanneer je iets verkeerd had gedaan en bereid was dit te
bekennen. Hij wil wel toegeven, dat hij heel veel gedaan heeft, dat verkeerd
is, maar hij weet niet, wie hij onrecht heeft gedaan. Zijn gedachten zijn
sedert den oorlog in beweging gezet, en omtrent veel dingen heeft hij
andere opvattingen gekregen, ja voelt hij zich als een geheel ander imensch.
„Wat was ik," zoo gaat hij verder voort, „ik was een bengel, geboren
in het East End van Londen. Vader was somtijds in de dokken aan 't
werk, maar meestal in de kroeg. Ik heb negen broertjes en zusjes gehad,
Waarvan de meesten stierven. Ik bleef echter leven, 0111 de schrik te zijn
van het „hofje" (yard) juist achter de „Parfitt's". „Parfitt's" was een klein
kerkje, dat, naar ik later vernam, gebouwd was door sommige rijkaards
van het West End, die meenden dat ook de arme verplicht was het goede
te 'doen. Zij betaalden ouden Parfitt ongeveer de helft van wat zij gaven
aan hun gamekeepers; niet dat het hem wat kon schelen. Hij was gewoon
te werken voor wat hij noemde „de liefde der dingen".
Moeder vertelde mij eens, dat Parfitt mij had gedoopt. Evenwel was ik
geneigd tot alle soorten -Van ondeugd.
„Getting kicked and howling,
Bobbies grimly scowling:
„Please, sir, hold your nag, sir?
Please, SIT, take your bag, sir
Very hard to live
Just what you'll give!
Thank ye, sir."
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Dit versje vond hij eens in Parfitts kamer, nog over uit diens studententijd, en teekende zijn leven van alle dag, en zelfs van den nacht. Slaag,
weinig eten, schreeuwen, liegen, pakjes dragen.
„Ik heb Parfitt slechts korten tijd gekend, maar toch heeft hij invloed op
mij gehad, en op meerderen, want anders zouden zij ons hofje niet naar
hem genoemd hebben. Zelfs vader noemde dit Parfitt's, hoewel hij nooit
van binnen in het kerkje kwam, en moeder noemde hem een gentleman
en zeide dat ze eens op een goeden dag hem in huis zou noodigen, en tat
mij sprak ze dikwijls: „Als je niets beters hebt te doen, ga dan liever naar
Parfitt dan ergens anders".
Ik heb niet altijd bij ide Parfitts behoord. Toen ik zeven jaar was, kwam
ik bij „Scoop's", omdat ik gehoord had, dat iedere jongen die daar heenging, met Kerstmis een flanellen hemd kreeg. Moeder zei, ik mocht er wel
heengaan, als ik wou, ik was wel altijd door de Engelsche kerk opgevoed,
maar we gingen toch allemaal ,denzelfden weg. Als wij den hemel konden
krijgen plus een nieuw hemd per jaar, dan leek het redelijk om het ook bij
de „Scoops's" te probeeren. Zij verlangde alleen 's Zondags na het eten
van mij af te zijn."
Ziehier, waarde lezers, een -staaltje hoe het geven van geschenken uit
christelijke liefdadigheid op zulke gezinnen kan werken. Ieder, die het
Evangelisatiewerk in de groote steden en sommige dorpen kent, weet, dat
dit gevaar altijd .dreigt. En een nieuw gevaar voegt zich hierbij als zulk
werk van verschillende kringen uitgaat.
Immers het verschil in geloofsbelijdenis van zulke kringen wordt in het
geheel niet begrepen door de ”objecten" van het christelijk werk. Het
scheelt hun dan ook niet, of, a 1 s ze er over gaan denken, raken ze in de
war; alle principes ten spijt, blijft de gedeeldheid een zonde die de zielen
der kleinen) in de war brengt. Zie het aan Atty. „Scoops," zegt hij, was een
unitariër. Ik wist niet wat dat beteekende. Ik dacht dat het een tegenstelling
Was van vegetariër, omdat ik hem sauciisjes zag eten op een Zondagavond.
Ik wist niets van theologie, evenmin als nu. Ik ben niet zeker of Scoops
zelf er iets van wist. Hij bracht zijn tijd door met geld en oude kleeren
op te scharrelen van het liefdadig volk in West End. Vandaar zijn bijnaam
(to scoop is opscharrelen). Zijn eigenlijke naam was Hooper, zooals ik later
vernam. Hij had een staf van damesklerken, die bedelbrieven schreven van
den morgen tot den avond, aan menschen, wier namen stonden in ,een boek,
getiteld: „Goudmijnen van Liefdadigheid". Vele jaren later zag ik een van
die brieven op de tafel van onzen gouverneur. Zij beschreven ons hofje,
hoe wij allen stierven uit gebrek aan brood en aan broeken, groene velden
en het evangelie. Ik heb eens geposeerd voor den photograaf, voor mijn
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portret in het jaarliiksche rapport, dat we nooit mochten zien. Ik moest
poseeren om mijn kleine lichaam te toonen, dat overal door de scheuren
van mijn plunje stak als een bede om een nieuw hemd op Kerstmis.
Men vertelt, dat een .oude dame van Clapham aan kwam rijden om de
verschrikkingen van Scoops te zien. Zij vond een schoont groene weide,
want we woonden dicht bij het park, en hoorde vroolijke kinderstemmen
van de jeugd die daar speelde en snoepgoed kocht, waarna zij verklaarde,
dat zij of op de verkeerde plek was terecht gekomen, of dat Scoops een
bedrieger was. Zij vond het het goedkoopste om geen onderzoek in te
stellen en nam de laatste verklaring aan. Ze reed naar huis terug, schreef
een brief aan de „Mail", dien ze niet opnamen en liet haar naam afvoeren
van de „Goudmijnen van Liefdadigheid".
Toch ben ik weer van Scoops afgeraakt Dat kwam zoo.
Joe Barker, een van mijn vrindjes, kreeg het met den rechter te doen.
Hij pakte een paar appels weg uit een winkeltje vlak voor „Scoops's".
Scoops zag het vanuit zijn kantoor. Hij woonde niet in ons stadsgedeelte.
Hij was gewoon elken avond naar zijn villa te rijden ergens in Blackheath,
maar hij kwam elken dag op kantoor om te zien hoe de jongedames het
maakten en te zien hoeveel kleeren ze hadden biielk4ar gescharreld in
het West End.
Nu, hij zag den kleinen Joe, riep een agent en greep hem. S. verscheen
voor de rechtbank en vertelde een hoop leugens over ons, jongens, in het
algemeen en van Joe in het bijzonder. Joe kreeg zes stokslagen en den
volgenden Zondag nam hij de religie van de Engelsche staatskerk weer
aan in plaats van het Unitarianisme, met goedkeuring van zijn ouders,
tantes en verdere familie, en vroeg mij om hetzelfde te doen.
Het was December en ik had een nieuw hemd noodig, zoodat ik den
overgang een poosje uitstelde, alhoewel ik dit niet als reden opgaf. Ik
argumenteerde met Joe vanuit theologisch standpunt. Ik had geleerd van
mijn onderwijzeres op de Zondagsschool, één van de dames van 't kantoor,
dat we bij de Scoops's het zuivere Evangelie hadden en idat er bij de
Parfitt's geen „open" bijbel was en dat ze kaarsen opstaken op den vollen
dag. Toch ging ik ook ,over ten slotte en nog wel vóór Kerstmis. Ik was
gewoon voor mijzelf nu en dan iets weg te grissen en het toeval wilde,
dat de oude Parfitt mijn slachtoffer werd. Ik stal iets uit zijn beurs, die hij
even bij ons op tafel had gelegd.
Atty doet het daarbij voorkomen, alsof zijn moeder ,daarin zijn medeplichVge was. „Parfitt bemerkte den diefstal en kwam terug met het verzoek
of ik," zoo verhaalt Atty verder, „bij hem eens een bezoek zou willen
brengen."
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Er volit dan een theevisite met andere jongens, waarbij Atty zich hoe
langer hoe minder op zijn gemak gevoelt. Na een .dienst in de kerk komt
Atty dan bij'Parfitt op zijn kamer. Atty gevoelde voor Parfitt een onbegrensden eerbied en later zag hij in, hoe dit gevoel van innige vereering
samenhing met een liefde die hij toen niet begreep. Zijn onderwijzer op
school was gewoon om te zeggen, dat het hemzelf veel meer pijn deed te
moeten straffen idan zijn leerlingen. „Ik heb hem nooit geloofd," zegt Atty,
„maar als Parfitt dit gezegd had, wo zou ik het 'oogenblikkelijk voor waar
gehouden hebben." Nog altijd is in zijn herinnering die gezellige kamer,
waarin hij met Parfitt zat. Z'n oog viel op een mooie schilderij en hij vroeg:
,Is dat onze lieve 'Vrouwe?"
„Neen," was het antwoord, „dat is mijn eigen moeder. Weet je, Atty, als
ik ongelukkig ben, of een beetje wanhopig, kijk ik ernaar, en vooral als ik
ondeugend geweest ben."
„U is nooit ondeugend," zei ik.
„Niet?" lachte de Vicar, „soms heel wat ondeugender dan jullie kleine
jongens. Kijk, Atty, dat is mijn vader," en hij wees op het portret van een
oud man. „En dit," zei hij, ziende naar een crucifix op zijn tafel, „is mijn
Oudste Broeder."
Atty begreep niet wat hij zeide. Dat was eerst later en ik ben niet zeker,
voegt hij er bij, of ik het nu geheel begrijp.
„Wanneer ik ondeugend ben," ging Parfitt voort, „geloof ik, dat ik deze
drie pijn doe: mijn vader, mijn moeder, en Jezus Christus het meest van al."
't Was alles voor Atty onverstaanbare taal. Maar één ding wist hij zeker.
Hij kon niet langer de beurs in zijn zak houden, haalde die te voorschijn
en gaf hem aan P.
„Dank je, Atty," zei deze, „dat is heel goed van jou." Ik voelde me niet
erg op mijn gemak, want ik had er veertien shillings uitgenomen voor een
voetbal en snoepgoed. „Wil u er niet inkijken," zei ik, „het geld is er niet
geheel, maar ik zal het terug betalen zoo gauw als ik werk zal hebben."
„Lieve jongen," zei Parfitt, „wil je dat aan Jezus Christus zeggen?" Hij
vermoeide mij daarmee. Waarom zei hij altijd dien naam? Ik kende Hem
niet.
„Wie is hij?" vroeg ik.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd, wat de oude man zou hebben
willen antwoorden, want hij heeft het nimmer gedaan. Ge zult het misschien moeilijk willen gelooven, omdat het veel lijkt op een halvestuiversroman, en natuurlijk wist ik niet, dat hij aan een hartkwaal leed. Hij stond
met den rug naar mij toe en keek naar het crucifix. Ik veronderstel, dat hij
bij zichzelven dacht: „Wat zal ik zeggen tegen dezen jongen van tien jaar,
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dezen kleinen, vuilen dief? Hoe zal ik hem Jezus beschrijven?"
Plotseling viel hij achterover, terwijl hij greep naar de leuning van den
stoel. Hij was dood.
Zoo eindigt het eerste hoofdstuk.

Er is iets ,ontroerends in dit eerste hoofdstuk, dat moeilijk te omschrijven Is.
Het wereldsch leven van heel dicht bij, het leven uit God van heel uit
de verte geeft 'n conflict, zooals ieder opmerken kan als hij „evangeliseert",
zooals ik vaak opgemerkt heb bij leerlingen, van huis uit ongeloovig, op
'n christelijke inrichting. Niet zonder indruk van het nieuwe van de echtchristelijke persoonlijkheid, ,daargelaen of Parfitt dit werkelijk is, en toch
•meègesleept door de invloeden van eigen milieu: niet komen tot rust,
mm6 het verhaal van Atty's leven ook aantoont.
Het trof mij, toen één van mijn oud-leerlingen Uit een sfeer van „rechtschapen wereldschgezindheid" in ons gastenboek schreef: „Drie dagen hier
doorgebracht, die mij een onbeschrijfelijk gevoel van rust gaven." Als een
kreet van heimwee naar rust, niet gevonden nog.
Atty moge door zijn speelschen geest, dien niet te miskennen valt, de
dingen te veel een aanzien van caridatuur geven, er is toch in zijn worsteling een kern van waarheid. Menschen, die niets van onzen strijd, van
„principes" afweten, moeten in den aanvang daarvan ook verre gehouden
worden, zullen de zielen niet gekwetst worden. Nog hoor ik een zeventienjarigen jongen, die mij vroeg naar de „richtingen" in de Ned. Herv. Kerk,
klagen: „Wat baat mij dit alles, ik begrijp er niets van."
Het speet mij dat ik hem „ingelicht" had, en ik herstelde in zooverre mijn
fout, door hem te wijzen op de „bate van het Evangelie".
Zeer fijntjes merkt Dr. Haitjema op in zijn „Hoog-Kerkelijk Protestantisme" p. 162:
„Het is een teere zaak, door iemand om raad te worden gevraagd, die
in zijn worsteling om een religieuze levensbeschouwing schemerend de
kerkidee oplichten zag. Heel voorzichtig zal men dan moeten antwoorden,
en de waarheidskwestie terugdringen, juist omdat men den ander tot de
volle waarheid zoo gaarne naderen zag. Alle ding moet in het religieuze
leven zijn tijd hebben. Het gaat naar des Profeten woord niet door kracht
noch door geweld, maar door des Heeren Geest."
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R. DIJKSTRA.

IETS UIT DE GESCHIEDENIS DER
PSYCHOLOGIE.
1.
1. Psychologie is in 't algemeen kennis van de ziel, maar moet nauwkeuriger onderscheiden in leer, kunde en wetenschap van de ziel, doch
heeft het toch altijd met de ziel te doen.
Wat is dat? Later kan eerst volgen vollediger en nauwkeuriger omschrijving van het object der psychologie, van het onderscheid tusschen
het psychische en het physische. Hier slechts iets voorloopig en in 't
algemeen.
Ziel, Seele, soul is van onzekere afleiding, maar duidt in 't algemeen
het inwendige, ,de kern en de innerlijke kracht van iets aan b.v. in de
spreekwijze: geld is de ziel van ,de negotie, die man is de ziel van de
onderneming, enz.
Daarnaast hebben we nog het ,woord geest. Beide ziel en geest duiden
het onzichtbare wezen van den mensch, onderscheiden van zijn lichamelijke
verschijning, aan. Andere talen hebben daarvoor andere namen als áme
en esprit, soul en spirit, animus en spiritus, Seele en Geist, enz. En deze
woorden hangen saam met ide woorden adem en wind; adem is bewijs en
teeken van ziel voor leven b.v. Al wat adem heeft, love ,den Heere; wiens
adem in zijne neusgaten is, die allen den adem geeft, enz.
Ziel had dan vroeger ook veel ruimer zin dan tegenwoordig; werd ook
toegekend aan plant en dier. En terwijl ziel het geïndividualiseerde, voor
het lichaam bestemde leven is (het subject), is geest het daarachter liggende, de ziel bezielende, lager of hooger stemmende levenskracht.
Zoo schijnt het, dat we al terstond heel goed weten, wat ziel, geest en in
onderscheiding daarvan lichaam, vleesch en stof is. Alle menschen hebben deze begrippen; ze zijn ons gemeenzaam van de jeugd af. Maar
bij nadere overweging worden beide, ziel en lichaam, geest en stof steeds
duisterder. Alle woorden voor 't geestelijke, onzienlijke in den rnensch zijn
aan de stoffelijke wereld ontleend: ziel, geest, verstand, begrip, overleg,
enz. duiden oorspronkelijk lichamelijke of stoffelijke werkzaamheden aan.
Bij .de arme cultuurvolken zijn ziel ,en geest ook altijd min of meer lichamelijk gedacht als schaduwen, schimmen. Men geeft den gestorvenen
spijzen, enz. mede en stelt ze precies als op aarde voor, maar bleeker,
zwakker, fijner van stof, zooals ook spiritisten en theosophen dat nog ,doen.
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Het denken heeft nu wel langzamerhand al het stoffelijke van de zielen of
geesten afgetrokken, ze geheel gespiritualiseerd, maar daarmede ook
onvoorstelbaar gemaakt.
2. Nu is de psychologie begonnen met een leer over de ziel, idat is met
een religieus-ethische beschouwing en zulk een leer wordt aangetroffen bij
alle volken. Velen hunner nemen zelfs in den mensch meer dan ééne ziel
aan, meestal twee n.l. een door Wundt zoogenaamde Kiirperseele en eene
Hauch- of Schattenseele, De ,onontWikkelde natuurmensch is een zinnenmensch, een naïve realist, niet critisch maar geloovig, alles aannemend
voor wat hij ziet, niet onderscheidend tusschen zijn en schijn; alles
interpreteerend naar zich zelven en zich zelven inleggend met zijn voorstellingen en aandoeningen in de wereld om zich heen. Zoo ziet hij alles
bezield, door geesten bewoond, iook zijn eigen en anderer lichaam. De
larperseele is het heel 't lichaam en alle deden daarvan bezielende leven,
als 't ware een zielestof, door heel 't lichaam verbreid, in 't eene lid
krachtiger werkend dan in 't andere, zetelend vooral in bloed, lever, nier,
urine, speeksel, zweet, haar, nagels, tanden; alles is vol van ziel. Dit leidt
licht tot cannibalisme, amuletten, tooverij (booze blik), volgens Tylor
Lippert zelfs tot godsdienst. Maar deze torgaanzielen gaan onder met den
dood.
Onderscheiden daarvan is de Hauchseele, idie, als de adem, 't lichaam
bij den dood verlaat, in den omtrek blijft zweven, in andere lichamen
overgaat en ook dikwerf als eene Schattenseele voorgesteld wordt. Misschien kwam men tot deze gedachte doordat men in droom, visioen,
extase de afgestorvenen zag en ze dus als (ten minste tijdelijk) voortlevende beschouwde. Deze Schattenseele was dus ook niet zuiver
geestelijk, maar werd gezien, verscheen min of meer stoffelijk, verzwakt,
verbleekt, als schaduw van 't vroeger bestaan, niet in vollen zin onsterfelijk,
maar toch nog lang voortlevende en allengs ondergaande, verkwijnende,
uitgebluscht wordende. En zulke zielen en geesten werden dan ook menigmaal vereerd, uit vertrouwen op wier hulp of uit vrees voor hun benadeeling; en als men daarbij geloofde aan zielsverhuizing, werden ze
vereerd in de dieren, waarin zij hun woning genomen hadden, slangen,
vogels, stier, apis, krokodil, enz.
Dit alles vormde inhoud van een leer over de ziel. Van ouds en bij alle
volken is de ziel met allerlei theorieën, geloofsvoorstellingen in verband
gebracht, met schepping naar Gods beeld, prae-existentie, val, inkerkering
in het lichaam, loutering hier op aarde, ascese, boete, mystiek, contemplatie, unio mystica, onsterfelijkheid, reïncarnatie, enz.
En dat is niet alleen in de lagere godsdiensten, maar ook in de hoogste
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en ook in vele wijsgeerige *stelsels 't geval. In deze laatste werden
dergelijke voorstellingen in Indië (Buddhisme) opgenomen en in Griekenland door de Orphici, Pythagoreën, Plato, Neoplatonici en dan ook in de
Christelijke theologie en philosophie tot den huldigen dag toe. Sterker. nog,
in de laatste jaren zijn door de occulte verschijnselen (theosophie, spiritisme,
telepathie, clairvoyance, second sight, enz.) deze metaphysische vragen
weer naar voren gedrongen en worden ze door velen heel wat belangrijker
geacht dan de empirische en experimenteele psychologie.
En wat men ook zegge — dit zijn en blijven hoofdvragen, wier antwoord
met een gansche wereld- en levensbeschouwing samenhangt. Daarom is in
de psychologie, wel hier en daar in ondergeschikte punten, maar niet in
principiëele geen Vorau.ssetzungslosigkeit mogelijk. De leer over de ziel
beheerscht, of men wil of niet, de wetenschappelijke psychologie.
Oorsprong, wezen, bestemming der ziel, voorstelling en denken, begeerte
en wil, gevoel en gemoed in hun verhouding, wilsvrijheid, verhouding van
ziel en lichaam, onsterfelijkheid, ontwikkeling door 't menschelijk zieleleven uit het dierlijke — het wordt alles door onze wereldbeschouwing
beslist en oefent op onze wetenschappelijke psychologie invloed uit.
3. Van deze leer over de ziel is ,de zielkunde, of de menschenkennis,
onderscheiden. Ieder mensch bezit daarvan iets, doordat hij zelf mensch
is en een ziel heeft en ook in kleiner of grooter' kring omgang met andere
menschen heeft, die hij naar analogie van zich zelven verstaat en begrijpt.
Ouders kennen 'hunne kinderen en omgekeerd; onderwijzers, kooplieden,
dokters, rechtsgeleerden, predikanten, enz. doen zoo kennis van menschen
op. En deze practische, empirische kennis is van de hoogste waarde, mag
niet veracht; ze is en blijft grondslag, voorbereiding van, inleiding tot de
wetenschappelijke psychologie, en deze is er niet door een klove van
gescheiden, maar komt er,s zij het ook critisch hen corrigeerend, aanvullend
en verrijkend op voort. Zoo is 't met alle wetenschap gesteld; ze rust op
de dagelijksche, eeuwenlange ervaring. Denk maar aan dit eene, dat al de
woorden en begrippen, waarmede .wij in de wetenschappelijke psychologie
opereeren, niet door haar zelve uitgevonden, 'maar aan 't leven, aan de
practijk ontleend zijn: ziel, geest, bewustzijn, gewaarwording, voorstelling,
geheugen, verstand, geweten, begeerte, hartstocht, wil, gevoel, gemoed,
enz. Als de wetenschappelijke psychologie deze begrippen, of liever de
daardoor aangeduide verschijnselen gaat Sestudeeren, idan :ondekt ze, dat
die namen maar ruw genomen zijn, dat er in ee r‘zrschijnselen veel meer
in zit dan de ons van huis uit gelaiifige namen áccrert iermoeden, dat 't
leven, de werkelijkheid ontzaglijk fijn en rijk gecompliceerd is, maar ze
kan toch die als 't ware intuïtief gegeven namen niet missen en ook niet

190
door andere vervangen. Ze zit aan 't leven vast. Daar komt nog bij, dgt
menrchenkennis in zekere mate aan alle menschen eigen is, maar toch in
bijzonderen zin aan sommige menschen toekomt. Wat een wijsheid zit
er al niet in de volksspreekwoorden, in de fabels, in de spreuken der
wijzen; welk een verdieping in 't zieleleven is niet aangebracht door de
Schrift en het Christendom, door de stichtelijke en mystieke literatuur
vóór en na de Hervorming; wat 'diepe menschenkennis vinden we bij
Shakespeare, Montagne, La Rochefoucauld, Pascal, Schopenhauer,
Nietsche, in vele biographieën, confessiones, romans, drama's, enz. Met
dat alles kan ook de wetenschappelijke psychologie haar winst doen; ze
mag er niet uit de hoogte op neer zien.
4. Maar toch, de psychologie behoeft en mag hier niet bij blijven staan.
De ziel is allengs in de philosophie (de wetenschap) voorwerp van opzettelijk, methodisch onderzoek geworden. In aansluiting aan de voorstelling
van het volk, dat de ziel toch iets stoffelijks was, hadden de Grieksche
wijsgeeren Anaximander, Hippo, de Stoa materialistische voorstelling van
de ziel 'en ontwikkelden reeds de Atomisten eene materialistische-mechanische psychologie. Plato ging tot de Orphici en Pythagoras terug en gaf
meer theologische leer dan wetenschap. Maar Aristoteles was de. eerste
schrijver eener wetenschappelijke systematische psychologie. Nadenkend
over het onderscheid tusschen het levende en niet-levende, vond hij dit
daarin, dat het eerste was georganiseerde substantie d.i. een organisme,
waarvan de leden organen, werktuigen zijn van het geheel, in 'dienst staan
van het geheel. Een onderscheid, dat nog altijd in zijn waarheid wordt
erkend. Alverder leerde Aristoteles dat dit kenmerk Organisme zijn) eigen
was aan planten, dieren en menschen, maar dat toch het leven in alle drie
weer verschilde: de planten hebben alleen een anima vegetativa met
voeding en voortplanting maar zonder bewustzijnsverschijnselen; de
dieren hebben een anima sensitiva, met zinnelijke waarneming, gevoel en
begeerte; de menschen hebben deze beide ook, maar voorts ook nog een
hoogere ziel, de anima intellectiva (rationalis). Bij Aristoteles was dus ziel
ruimer dan bewustzijn, kwam ze in lager vorm zelfs ook aan de planten
toe en was ze niet product van stofwisseling ('t lichaam), maar een beginsel (een kracht), dat de stof organiseerde tot een lichaam en er dus als
't ware achter en boven stond, evenals de stof in een kunstwerk beheerscht
is geworden door den kunstenaar en den vorm in zich opneemt.
Zoo gaat het ook in de natuur toe: elk organisme is door ide ziel
gevormd, nam door haar een bepaalden vorm aan of m.a.w. de ziel is bij
Aristoteles het vormende principe van een organisme, de ziel is dat eerste
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vormende principe, dat aan een physisch lichaam de mogelijkheid van
leven geeft.
wijl Aristoteles de ziel zoo ruim opvatte ook als levensbeginsel, was er
bij hem 'Ook in zekeren zin een psychologie van planten en dieren. En
wijl de menschen die ziel der planten en dieren n.l. de anima vegetativa

sensitiva ook 'bezaten, kon Aristoteles de psychologie van den mensch
niet volledig behandelen, of hij moest ook beschrijven de anima vegetativa
eil

en sensitiva, de psychologie veel ruimer nemen dan wij, ,die naast de
psychologie aparte wetenschappen hebben gekregen, -zooals biologie, 'physiologie, botanie, zoölogie, anatomie, histologie, enz.
Psychologie is bij ons niet meer de leer van I'leven in zijn geheel, maar
alleen van een bijzonderen vorm van 't leven, 'n.l. van het bewuste leven
en dan nog alleen bij den mensch.
De drie zielen in den mensch staan bij Aristoteles nog min ,of meer los
naast elkaar; evenals ,de animistische volken meer dan ééne ziel in ,den
mensch aannemen, zoo ook Plato en Aristoteles, de rn.ensch heeft een ziel
met ,de planten, een andere met de dieren gemeen, maar dan heeft hij er
nog eene ziel bij in 't hoofd, de redelijke ziel, de anima intellectiva en men
weet 'deze drie zielen niet tot eene innerlijke eenheid te verbinden. Plato
weet dat niet en ook Aristoteles niet.
Ten aanzien van .de vegetative en de sensitive ziel is het niet ,duidelijk,
of ze beide tegelijk ontstaan dan wel de eene na de andere, of ze" naast
elkaar blijven bestaan dan wel de eene .zich ontwikkelt uit of opgaat in de
andere. En nog minder zeker is, hoe Aristoteles zich de verhouding dacht
tusschen deze twee lagere zielen en de hoogere, redelijke ziel. Deze
laatste is bij hem niet prae-existent als bij Plato, maar waar komt ze dan
vandaan? Is 'ze in kiem al in 't sperma 'begrepen (als entelechie van 't
lichaam) of komt ze van buiten af op bepaalden tijd in het embryo in?
Ontstaat ze door schepping, of vloeit ze emanatistisch uit de Godheid als
de Alziel voort? Hoe is .dit echter mogelijk, als de Godheid bij Aristoteles
puur idenken is, zonder wil en daad? En dan, ,is .die redelijke ziel bij. Aristoteles onsterfelijk (nl niet de lijdende maar de werkzame ziel) of komt- onsterfelijkheid alleen aan de algemeene nous, de Alziel, de Godheid toe? Wat
bij Aristoteles wordt gemist is (Ie idee van de Jkheid, het zelfbewustzijn, de
persoonlijkheid. -Hij blijft in het dualisme bevangen van ziel (hoogere ziel)
en lichaam, geest en stof, denken en uitgebreidheid, en vat de ziel al te
zeer intellectualistisch (rationalistisch) op.
Eindelijk werd het zieleleven door Aristoteles zeer schematisch ingedeeld, en later nog breeder uitgewerkt.
De anima vegetativa is weer nutritiva, augmentativa en generativa; ,de
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anima sensitiva heeft 5 zintuigen sensus exteriores, en vier interiores n.l.
sensus communis, imaginatio, aestimatio en memorativa. Deze beide zielen
zijn van lager orde, ontstaan door generatie en warden later vervangen
door en 'opgenomen in de anima rationalis, die door schepping ontstaat.
Deze anima rationalis wordt nu eerst onderscheiden in intellectus theoreticus en practicus. Gene n.l. de intellecticus theoreticus werd weer onderscheiden in intellecticus theoreticus possibilis en agens of activus d.w.z. de
intellecticus is eerst passief, receptief en wordt daarna actief, spontaan.
De eerste neemt de species intelligibeles, d.w.z. de begrippen en ideeën.
in zich op, conformeert zich aan 't object; ide tweede maakt het intelligibele, 'die idee, uit de zinnelijke voorwerpen los, abstraheert het wezen (de
idee) uit de verschijning.
(Bij Plato was dit anders; hij gaf aan de ideeën een apart bestaan en
liet ze door herinnering uit de ziel zelve opkomen).
Bij Aristoteles is de intellectus agens als 't ware een licht, dat over de
dingen heenschijnt en het algerneene, de idee erin zichtbaar maakt, zoodat
de inteilectus possibilis het assimileeren, in zich opnemen kan. Gelijk 't oog
in 't licht der zon alles ziet, zoo ziet de intellectus agens in Gods licht het
wezen der dingen en krijgt kennis, wetenschap, cognitio ven i et falsi (kennis van waarheid en leugen), 'die door de ratio verder gevoerd en uitgebreid
wordt.
Van dezen intellectus theoreticus is onderscheiden de intellectus practicus, die de dingen beoordeelt ziet uit het oogpunt van goed en kwaad (sub
ratione boni et mal°, naar de ingeschapen, ethische normen (principia
operabilium), welke dan door den actus der conscientia practisch op
bijzondere gevallen wordt toegepast. Hierbij moet opgemerkt worden, dat
de passies apart worden behandeld en de psychologie van 'den wil zeer te
kort komt, wijl de wilsvrijheid breed in de dogmatiek ter sprake kwam.
Deze psychologie bleef eeuwen lang heerschen, al werd ze op enkele
punten gewijzigd, met de Christelijke leer in overeenstemming gebracht,
en uitgebreid. En nog altijd wordt ze overgenomen en verdedigd door de
Roomsche psychologen, al nemen zij daarin de elementen op uit de
nieuwere 'zielkunde, zooals, om slechts enkele bekende te noemen, Pesch,
Willmann, Habrich, Mercier, Vogels, Beysens, Aengenent en Wesseling.

B.

STORENDE INVLOEDEN IN DE LEERSTOF.
•

De vraag, welke de vermogens en de krachten zijn, die God aan de
kinderziel gaf, is voor .de paedagogiek van het grootste gewicht. Zonder
kennis van ide wetten, die in de kinderziel heerschen, zal de paedagogiek
het niet vèr brengen. Daarom is het dan ook noodig, dat men poge" die
wetten op te sporen, haar werking te kennen, de haar storende invloeden
na te gaan en te weten op welke wijze het best van haar eigenaardige
eischen kan worden gebruik gemaak.
Dat ,de experimenteele psychologie, speciaal de kinderzielkunde, zooals
die zich bedient van allerlei onderzoekingen, in de laatste jaren zulk een
groote vlucht nam, verbaast dan ook allerminst. Vooral dáár, waar men
de „ziel" reduceeren wil tot een complex van psychologische verschijnselen, waar men in het psychische gebeuren ziet een openbaring van
een physiscii mechanisme, idáár ligt het voor de hand, dat men in het
experiment het één en het al ziet.
Tot eenheid is men echter ook in de school van het experiment nog
bij lange niet gekomen. Heeft men te eener zijde de aanhangers van de
associatie-psychologie, als G. E. M ü 11 e r, Pilzecker en Ribo t, ter
oldere zijde zijn het .deleerlingen van Wundt, die speciaal aan het onderzoeken van de opmerkzaamheid als psychologisch (physidlogisch) verschijnsel hun aandacht wijden. (N i k, l ange, Heinric h, H. Ecken e r). Ook al constateert men verschijnselen, alles 'komt hier ten slotte
toch weer op de verklaring aan. En die verklaring hangt ten
nauwste samen met den filosofischen grondslag, met de levensbeschouwing van den onderzoeker.
Van zuiver experimenteele psychologie kan dan ook nimmer worden
gesproken. Het experiment, mits juist genomen, is neutraal constateeren
van een feit — 't moge (waar zijn, ofschoon dikwerf reeds de methode
op welke men experimenteert een principe verraadt. Maar aan de mededeeling van het bij experiment geconstateerde, heeft men niets. Het komt
op de verklaring, ,op de conclusie aan. En dat verklaren is het werk van
een mensa met een levensbeschouwing.
Reeds op de eerste pagina's eener studie Uit de experimenteele school
lijkt het, of de schrijver staat op het standpunt van de 'materialistische
psychologie, dan wel of hij meer recht doet wedervaren aan de psychische
zijde van het leven, maar deze toch tot de physiologische processen
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terugvoeren. Al spoedig blijkt het of hij de zuivere psychologie wil
beoefenen, en zoo hij bij die school zich schaart, of hij tot de monistische
of de pluralistische opvatting neigt; en is hij pluralist, of hij intellectualist
f of voluntarist is.
Men heeft 'dit verschijnsel betreurd. Men meende dat zóó de psychologie
haar exacte karakter verloor en haar normatief gezag inboette. Toch
is hier tot klagen allerminst reden. Immers onze kennis is geen stuk
mozaiek-werk. Maar onze geest streeft naar 'eenheid. En juist daarom moet
er, waar immers voor ieder mensch een levensbeschouwing ook levensbehoefte is, ook relatie bestaan tusschen ons uitgangspunt en ons verklaren
van verschijnselen, die wij constateeren. De groote beteekenis der chri st e 1 ij k e levensbeschouwing zal zich dan ook juist op dit terrein zeer
sterk doen gevoelen. Want al is het waar, dat vóór een christelijke
psychologie zal kunnen worden geschreven, nog vele jaren zullen ver'Dopen, toch heeft de christen-psycholoog, die de Heilige Schrift als kenbron der Waarheid vasthoudt, voor vele punten een norm en een vastheid
van lijn, die in geen enkele moderne school wordt gekend. Kan nu de
psychologie niet dan tot haar schade versmaden het licht, dat de openbaring Gods geeft, toch zijn ook ter andere zijde de christenen nimmer
afkeerig geweest van waarneming op zielkundig 'erf. Al is het waar, dat
men gemeenlijk de zelf waarneming de ibeste wijze van onderzoek
der gegevens achtte, toch bewijst dit naar voren schuiven dezer introspectie, dat men niet enkel met speculatie en filosofische hypothese zich een
stelsel zocht op te bouwen. Wel staat daarmede de zielkunde van vorige
eeuwen tegenover menige school van .dezen tijd, die van theologie en
filosofie niets wil weten, zoodra men over psychologie spreken gaat. Om
genoemde redenen staan wij als christenen dan ook zeer scherp tege nover elke poging om de psychologie tot een soort exacte wetenschap
te maken. Dat „e x a c t" dan in zijn ongunstigen zin: „zonder theologie,
zonder filosofie". De christelijke psychologie en 'dus ook ,de christelijke
paedagogiek zullen noch de metaphysica noch de theologie kunnen missen.
Maar hoe sterk we dit ook vooropstellen, ter andere zijde is het ook
waar, dat het experimenteele onderzoek toch ook een plaats vraagt in
de psychologie, juist ook in de psychologie van het kind, en daarom ook
in de paedagogiek. 't Is waar, dit onderzoek is slechts een onderdeel dezer
wetenschap, maar dan toch zeker een belangrijk onderdeel, dat ook onze
aandacht vraagt.
Duidelijk blijve steeds, dat een psychologie op experimenteelen grondslag alle vastigheid mist. Maar ook, dat een zielkunde zonder onderzoek
der gegevens een belangrijk middel om tot kennis van de ziel en hare

195
mogendheden te komen, veronachtzaamt. Het eerste is erger dan het
laatste, maar ook voor de laatste fout moeten wij ons wachten.
Deze vrij lange inleiding achtten we niet ondienstig om ons standpunt
te doen kennen. Zoo spoedig toch hoort men, zoodra er een poging gedaan
wordt om op een onderdeel van een vak van wetenschap eenig licht te
doen Vallen, de opmerkingen van instemming of van afkeuring, beide
voortgekomen uit de gedachte, dat de poging eenzijdig optreden zou
bedoelen.
Staat echter eenmaal vast, welke plaats het 'experiment heeft in te
nemen bij de beoefening van de psychologie en ,de paedagogiek, dan laat
het zich ook verstaan dat wij dat experiment niet kunnen missen. Met de
noodige reserves zullen steeds de resultaten van het experimenteele onderzoek worden besproken. Maar toch, het experiment heeft zijn waarde.
Dit geldt vooral, waar het er om gaat, na te gaan welk ede store nde invloeden zijn, die in de leerstof voor het kind
ligge n. Er zijn van die karakteristieke moeilijkheden, die ons ook
omtrent de vermogens van de kinderziel inlichten. En al is het waar, dat
de verklaring van de moeilijkheden dikwijls „voor de hand ligt", toch is
soms ook het resultaat van het onderzoek van dien aard, dat men moet
erkennen, dat dat onderzoek een verrassenden kijk geeft op de mogendheden van, en de mogelijkheden voor de kinderziel, lin verband met de
leerstof.
Wanneer we omtrent het genoemde onderwerp eenige gegevens
zullen pogen te verstrekken, dan willen we allerminst aanspraak Maken
op volledigheid. Dit onderwerp heeft zoovele zijden, dat in 't algemeen
een tijdschrift-artikel, dat op dit terrein zich beweegt, wel onvolledig
blijven zal.
Tot recht verstaan ivan het onderwerp hebben we na te gaan welke
plaats de leerstof inneemt in het psychisch gebeuren van
het „leeren" bij het kind. En terwijl d a t duidelijk wordt, hebben we
tevens te zien, hoe nu onderscheiden b ij z onde r he den in de lee rstof bij het kind een s torenden invloed hebben.
Wanneer een kind leert, dan .doet men de woorden tot het kind
komen om het zekere begrippen bij te brengen. Nu is er tweeërlei
mogelijkheid: de woorden komen (tot een zin aaneengeschakeld) om iets
mede te doelen, dat als feit of als werking moet worden gekend, om
dus als gedachte te worden opgenomen, óf die woorden komen (als zin)
om van buiten geleerd te worden, dus om een bepaald gebeuren
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of een bepaald feit met een bepaalden vorm voor een bepaalde gedachte
in het bewustzijn te bewaren.
Veelal zijn deze beide vormen van leerstof gemengd. In een geschiedenisles b.v. zal veel van den .eersten vorm zijn, terwijl sommige zinnen
of zinsdeelen van de tweede zijn. Men leert zijn les, v er telt wat er
in staat, maar onthoudt pr ecies : 1584 Prins Willem de Zwijger
vermoord.
Of nu de les komt langs den weg van het Moren (akoustisch, vertellen),
,of die van het zien (optisch, leeren uit boek met of zonder platen), steeds
weer hebben wij te doen met één .der beide vormen van g eda ch te
vor m i ng.
Nu heeft een woord, louter als klank .onthouden, geen waarde. De
beteekenis van het begrip, dat het woord bedoelt, moet duidelijk zijn.
Moet ,duidelijk zijn o 0 k en juist i n het verband. 1584 is, in het bovengenoemde geval, geen los cijfer voor het kind, zal 't goed zijn, maar een
bepaalde waarde in de jaar-successie, een bepaalde afstand van voorgaande
en volgende feiten.
Het woord op zichzelf zegt niets, indien het begrip niet spreekt. Een
woord uit een vreemde taal begr ij p e n de kinderen niet, en daarom
geeft het hun geen begrip. Aan het woord knoopen wij onmiddellijk een
oordeel vast, en daarom juist heeft het woord waarde. Op zichzelf is
het woord, dat wij spreken, een bewegingsgebeuren, ,dat tot ons bewustzijn komt, !door bewegings- en gehoorervaringen. Het woord, dat wij
hooren of lezen, is niets meer ,dan voorwerp van akoustische of optische
waarneming. De woord-ervaring („Worterlebnis") nu hebben wij noodig
om in ons bewustzijn het begrip te kunnen afzonderen van .de woordervaring. En in .ons bewustzijn is dan niet het woord zelf, maar het begrip,
of (algemener) het .object waarop ,door idat woord onze opmerkzaamheid
gericht werd, het ,doel en het voorwerp der psychische actie.
Maar zóó is het te verstaan, dat elke invloed, dile ,00rzaak zou zijn, dat
de kinderlijke opmerkzaamheidsactie zich zou gaan bezighouden met het
waargenomen woord in plaats van met het aangeduide begrip, moet
worden vermeden. Het gaat niet om den dop maar om den pit van de
noot. En nooit mag de uiterlijke schaal van het begrip zóó hard en
onbreekbaar zijn, dat 'zij den geest ook maar één onnoodig oogenblik zou
vasthouden of terugschrikken. Hier nu kan het experimenteele onderzoek
hulp bieden, OM na te gaan .of en in hoeverre een bepaalde woordkeus
een storenden invloed heeft voor het leeren.
Wanneer het doel van het ,onderwijs is het bijbrengen van begrippen,
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in den zin van „inzicht verschaffen", ,dan hebben we ook na te gaan,
welke plaats het begrip, het logisch begrip, in het leven van de ziel
van heb kind inneemt.
Nu spreekt men meestal van „voorstellingen" en „begrippen". De voorstellingen zijn dan de beelden, die de waarneming of de 'gewaarwording
in ons deed ontstaan. De begrippen zijn dan tde samenvattingen van gemeenschappelijke kenmerken uit onderscheidene gelijksoortige voorstellingen.
Nu is het niet onze bedoeling, ons te stellen tegenover de gewone
terniinologie. Maar wel merken we op, dat bij ideze opvatting le. zoo
weinig plaats blijft voor een 'eenigszins logische verklaring van elementaire
fantasie-processen; 2e. het gevaar bestaat, dat men indruk ontvangt, dat
de voorstelling min of meer begripsloos aanwezig zou kunnen zijn, terwijl
toch inderdaad een bepaalde voorstelling onmiddellijk ook een begrip
van die voorstelling, een saamvattende begripsactie eischt, krachtens den
logischen aanleg van onzen geest en krachtens de Logos, die in heel de
schepping en ook in onzen geest de wetten geeft; 3e. naar ons voorkomt
het gevaar van beperking van het begrip tot de enkelvoudigheld van het
object, tot het object afgedacht van de omringende wereld, niet denkbeeldig is, terwijl toch een begrip niet alleen bepaald wordt door de
kenmerken van het 'ding zelf, -- maar tot een juist begrip van het object
het ook noodig is te weten de relaties van het object tot heel de wereld.
(In deze lijn ontvangen we ook een vingerwijzing in de richting van het
„doen inzien" als doel van het onderwijs, zooals Prof. Buitendijk .dat stelt
in zijn brochure in „Verdieping en Belijning".)
Wanneer we om bovengenoemde reden hier een ietwat andere benoeming geven van 'den psychologischen gang van zaken, dan doen
we dat, als gezegd, niet om de oude wijze van doen te veroordeden, of door een nieuwe te vervangen, maar om te doen zien, hoe
bij een andere wijze van zeggen, die toch ook nog vrijwel de oude
dekt, misschien de door ons genoemde bezwaren zouden kunnen
warden opgeheven. Ik wijs er uitdrukkelijk op, dat deze zegswijze geen
moeite geeft voor wie zich van de oude terminologie bedient, aangezien
het ervaringsbegrip practisch vrijwel identisch is met „voorstelling" en
het „logisch begrip" met „begrip".
We wijzen er ten overvloede op, dat meer dan één psycholoog de
voorstelling, zooals wij die geven, aan de hand doet. En tevens, dat we
alleen gemakshalve (omdat er eigenlijk geen ander woord te vinden is)
spreken van een „fantasie-b egri p". Op 'den keper beschouwd is deze
uitdrukking een tegenstrijdigheid in zichzelf, zooals ieder voelt. Ook met
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dit spraakgebruik hebben we echter mannen van naam als voorgangers.
Wanneer een kind een woord hoort en het ontvangt door dat woord
een begrip, er komt door dat woord een bepaald begrips-object onder
de opmerkzaamheid van het kind, dan is drieërlei mogelijk.
Het begrip is een fantasie-begrip.
Het is een ervaringsbegrip (naturwiichsig).
Of het is een logisch begrip (wetenschappelijk begrip).
Het fantasiebegrip kán juist zijn, door wat men toevallige associaties zou kunnen noemen. Maar het is dit meestal niet.
Een stadskind, dat den naam „Burgwal" hoort, zal zich ieen min of
meer juist begrip vormen van het bepaalde, indien het in de eigen stad
een Fluweelen of anderen burgwal kent. Maar een dorpskind zal zich
een Zuiver fantasie-begrip vormen, dat in den Tegel onjuist is. Hierop
berust (dan ook het feit, dat men bij kinderen de meest komische associaties opmerkt. Immers de woordklank zal het kind aan een andere woordklank binden en zoo zal het een (valsch) begrip vormen. (Zoo b.v. merkten
we ,een bij ieen kind: het gemeenebest: het gemeenebeest: Johan de Wit)
Bij juiste uitdrukkingswijs is „fantasie-begrip" dan ook ,een contradictio
in terminis.
He t e r v a rin g sb egri p, met een echt mooi Duitsch woord het
„natur-vviichsig" begrip geheeten, is anders. Dat is juist. Het houdt verband met het feit, dat het kind ,de dingen van dewelke het de namen
kent, ook hoort én waarneemt. Een kind kent b.v. een motor. Als het
het woord motor hoort, denkt het aan een gTooter of kleiner rood of grijs
monster, dat ook „stoomfiets" heet en voorbijvliegt. Akoustische typen
hebben oogenblikkelijk het begrip „tuffen" geassocieerd, „optische" een
bepaalde kleur of een speciaal model, „motorische" denken aan de snelheid .der beweging. Een kind van een molenaar, welks vader een electromotor heeft, krijt het begrip van dien motor natuurlijk. En dan geldt,
mutatis mutandis, weer hetzelfde. Maar het onderwijs heeft hooger doel
dan alleen maar dit ervaringsbegrip bij te brengen.
Het logisch begrip is het .doel van het onderwijs. Dit begrip, ook
wel het wetenschappelijke genoemd', tracht het wezen van het voorwerp
van :opmerkzaamheid te grijpen. Wie een logisch begrip heeft van een
„motor" blijft bij het ervarings-object niet staan. Zeker, er is wel een
sterkere of zwakkere herinnering ook van dit begrip. Maar dat is niet
het wezenlijke. Wie een logisch begrip heeft van een „motor" onderscheidt
die motoren naar het wezen, electromotoren, benzinemotoren, enz. En bij
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den benzine-motor begrijpt hij, grijpt hij .onmiddellijk in zijn geest, het
werken, het wezen van dien motor, als „kleplooze" of een mèt kleppen;
als een met of zonder magneet-ontsteking enz.
Door het logisch begrip ontvangt het kind dus ook kennis van die
speciale kenmerken der objecten, die het nimmer aanschouwde of experimenteel waarnam. Maar waar deze logische begrippen aanwezig zijn,
daar is het ook weer veel beter mogelijk, de waargenomen objecten in
hun wez en te begrijpen. De aanwezigheid van een rijkdom aan logische
begrippen geeft dus des te meer mogelijkheid bij de waarneming boven
het ervaringsbegrip uit te komen en ook het ineens-ontdekte in het geheel
van den logischen begrips-voorraad te ordenen. •
Zal dit 'evenwel weer mogelijk zijn, dan moet het woord, waarmee het
nieuwe begrip tot hem gebracht wordt, zelve voor het kind bekend zijn,
of althans ,door combinatie met andere woorden, of doordien het de afleiding doorziet, te begrijpen zijn. Bovendien is het gewenscht, dat de regelmaat der bekendmaking er eene is, die beantwoordt aan den logischen
begrippen-voorraad van het kind. Een kind ziet de dingen moeilijk in
logisch v e rb a n d. Wil men dus het kind een stelling bijbrengen,
dan is het niet gewenscht ,eerst de majeur van een sluitzin duidelijk te
maken, de begrippen hier genoemd uit te leggen enz., idan de mineur gelijk
te behandelen, om tenslotte de conclusie langs „begripsmatigen" weg het
kind eigen te maken. Het kind ziet de dingen veel meer genetisch;
wordend.
Ook hier ligt dus een aanwijzing, dat de leerstof zelve het kind moeilijkheden geven kan. Het kiezen van onjuiste woorden, het Mezen van
woorden, die voor het doorsnee-kind nog geen .ervarings-,inhoud hebben,
het pogen om het kind begrippen tij te brengen, die in het geheel van den
begrips-voorraad geen associatie hebben en het gebruik maken van een
onjuiste methode om het kind begrippen te .doen kennen -dat alles geeft
in de leerstof zeer storende invloeden.
Nu hebben we hier ook rekening te houden met de plaat s, d i e
het woord in het psychologisch gebeuren inneemt.
Immers de gedachte-voorstellingen, de „Gesamtvorstellungen" zijn primair. Eerst daarna komen we door de-in-het-gelid-zettende-actie van
het oordeel tot het begrip. Daarmee is ook gezegd, dat wat wij gewoonlijk een „zin" noemen, primair is aan het „woord". Natuurlijk doet
hier de lengte van den zin niet ter zake. Deze kan tenslotte psychologisch
gedacht ook uit één woord, uit een werkwoordsvorm bestaan. Doch het
„woord" dat zulk een zin vormt is 'dan iets anders dan het „woord" uit
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een woordenboek. Het is het symbool van een gedachte. Zooals elke zin
een symbool of een teeken van een gedachte is. Deze gedachte is niet
opgebouwd uit separate voorstellingen; omgekeerd: door analyse en
logische deductie worden de voorstellingen en de begrippen als de elementen ider gedachte, uit deze laatste afgeleid. Daarmee is gezegd, dat
denken, zonder woorden in engeren zin, mogelijk is. Sigwart maakt hier
terecht de onderscheiding tusschen het discursief, opzettelijk en bewust
denken, en een denken, dat buiten onze bewuste voorstellingen omgaat.
Niet alleen dat laatste — óók veel, dat tusschen die twee genoemde
denkvormen een overgang kan heeten, gaat buiten eigenlijke woordvorming om. Vandaar dan ook, dat we soms een begrip niet onmiddellijk
met het juiste woord kunnen benoemen. Dat we zoeken moeten naar
een juiste uitdrukkings-wijze.
Wanneer het ons duidelijk is, dat bij een mededeeling het ons te doen
is om de gedacht e, dus, dat het wezen van .de meegedeelde leerstof
de zinsinh ou d is, dan verstaan we twee dingen.
Ten eerst e, idat het evident is, dat niet bij elk woord, dat in den
zin voorkomt, het kind zich het logisch begrip van dat woord duidelijk
voorstelt. Het blijft bij de richting-wijzende werking van het woord, en.
zóó ook van het begrip, zonder dat heel de wetenschappelijke begripsinhoud voor het denken van het kind in hetzelfde moment klaar voor
oogen staat.
Ten tweede zal het evenzeer te verstaan zijn, idat de w oor dcombinatie, de woord-volgorde en de woord-keuze
van den zin zóó moeten zijn, .dat geen enkele invloed storend inwerke op
voor het verwekken van de gedachte, van ,de „Gesamtvorstellungen",
die men het kind Vil bijbrengen.
Ook langs dezen weg komen we dus tot de conclusie, dat een woord
het kind iduidelijk moet zijn, wanneer het een plaats inneemt in den zin
dien het kind moet leeren.
En dat wel: duidelijk naar zijn logisch begrip meestal.
Immers in iden regel wordt het woord in den zin zóó gebruikt, 'dat er
eenig begrip van den logischen zin van het woord zijn moet, zal het
kind de juiste bedoelingen van den zin vatten.
Het tot dusver betoogde geeft meer dan één aanwijzing, dat er gevaar
bestaat, dat er in de leerstof door verschillende oorzaken elementen
kunnen inkomen, die een storenden invloed oefenen. Zooals we zeiden,
er zijn velerlei van die schadende invloeden. Wij hebben het slechts over
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eenige van die. Het is de taak van goede paedagogiek ook hier de
aandacht te vestigen op wat niet moet en op wat wèl moet.
Natuurlijk — en niet het minst — óók op het laatste. Speciaal de Christelijke paedagogiek heeft niet alleen tot taak de gebreken bij allerlei
systemen, de fouten bij andere richtingen, ,de onjuistheid in bestaande
methodes, en wat dies meer zij, aan te wijzen. Zij moet ook eigen huis
bouwen. • En, voorzoover het betreft de algemeen geldende regelen,
mede-arbeiden aan het groote geheel van 't paedagogisch systema.
Maar zullen we weten hoe het wèl moet, dan moeten we èn door
redeneering, èn door experiment en empirie zoover komen, dat we de
klippen kennen, die we hebben te mijden.
Meer dan één proefneming in die richting werd reeds gedaan. Ik behoef
slechts de namen te noemen van Meuman, W. Stein, Nayrac, R. Schulze,
Marx Lobsien en dergelijke bekenden, om deze bewering bewezen te
hebben.
Intusschen blijft voor den christen-beoefenaar der paedagogiek het
steeds eisch, ook eigen onderzoekingen te ,doen. Het heeft veelal den
schijn dat een experimenteel onderzoek niet anders dan volkomen objectief
k a n gedaan worden. Immers men heeft te doen met concrete feiten.
En toch — een schrijver b.v. als G. E. Mller, die met 'zijn onderzoekingen
meer ,dan één resultaat bereikte, laat zich zóó .beheerschen door zijn
begeerte, cie associatie-psychologie te verdedigen, dat men wel den
ik moet ontvangen, dat het doel dikwerf ide proef, of althans de waarneming van de proef, moet ibeheerschen.
Nu moeten we ons ervoor wachten, dat wij niet in eenzelfde euvel
vervallen. Natuurlijk brengt iedere onderzoeker zijn principe en zijn
wetenschappelijke overtuigingen mee; maar eisch van wetenschappelijke
eerlijkheid is het, alle factoren te laten spreken, ook al zouden sommige
ontdekkingen ons voor een raadsel plaatsen.
Eenige gegevens in verband met dit onderwerp werden door mij verkregen bij een onderzoek dat ik instelde in verband met een andere studie.
(Zie mijn dissertatie: „Plaats en methode van de ambtelijke vakken",
Zutphen 1923, pag. 218-282). Het betreft hier voornamelijk onderzoekingen van catechisatie- en school-leerlingen van -9-21 jaar. Evenwel heeft
ook het n onderzoek bij deze leeftijden zijn beteekenis. Immers, afgedacht nog
van het feit, idat .de school-paedagogiek van het middelbaar en voorbereidend
hooger onderwijs met leerlingen te (doen heeft boven de 12 jaar, kan toch
ook als regel warden gesteld, dat datgene wat moeilijkheid geeft in de
leerstof voor deze leeftijden, in den regel eenzelfde uitwerking zal hebben
bij de leerlingen van 6-9 jaar. Natuurlijk zijn hier nuanceeringen. Het
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logisch begrip der kinderen van 6-9 jaar is in doorsnee minder ontwikkeld, dan dat van ouderen. Ook hun ervarings-begrip is uit iden aard der
zaak minder omvattend. Terwijl de fantasie veelal rijker is. Het
is in 't gemeen dan ook moeilijker bij de kleineren gedachte of
„Gesamtbewustsein" te wekken.
Maar juist hierom kunnen we zeggen, dat datgene wat moeilijkheden
geeft op lateren leeftijd zeker ook in het algemeen een storenden invloed
hebben zal. Ten slotte merken we nog op, .dat de hier meegedeelde onderzoekingen alleen betrekking hebben op leerstof, waar het geleerde in
bepaalden vor m moet worden onthouden. We hopen later in staat te
zijn eenige ,mededeelingen te doen omtrent experimenten met leerstof
van vrijen vorm.
Om onze resultaten voor te stellen geven we allereerst eenige figuren
— grafische aanduidingen van het verkregen resultaat. Voor de verklaring zie men onder de figuren.
Wat hebben ons nu ,de onderscheiden zuilen in nevenstaande grafische
voorstelling te zeggen?
Al dadelijk moet het opvallen, dat het aantal haperingen bij het opzeggen, over het vers zoo ongelijkmatig verdeeld is. In den aanvang aarzelt
schier geen enkel kind, onmiddellijk het juiste woord te zeggen. Dit ligt
niet aan het feit, dat we te doen hebben met de beginregels van een vers,
die daarom beter zouden worden gememoreerd, gelijk uit een andere
grafische voorstelling wel zal blijken. (Zie verder bil Psalm 58 : 8). Maar
het gaat hier iom woorden, die in het milieu, waarin christen-kinderen
worden opgevoed, zeer bekend zijn, ook in 'd'ezen gebonden vorm, en
daar de proeven schier uitsluitend met kinderen van catechisaties en
leerlingen van christelijke scholen werden genomen, daar heeft het gunstige resultaat voor deze regels niets, dat verwondering wekt. Anders
staat het evenwel met den aanvang van vijfden, zesden en zevenden
regel. Daar is het aantal malen, dat moest worden voorgezegd, ongeveer
eens per tien leerlingen, of meer, te hoog. In vergelijking met het overige
deel van het vers, kunnen we wel zeggen, dat hier juist de moeilijkheden
liggen. Die moeilijkheden nu moeten warden opgespoord.
Nu gaat het er hier niet om, e e n verklaring te vinden van het gevondene, — indien eenigszins mogelijk moeten we aantoonen, dat onze verklaring d e waarschijnlijke is. Om dat te kunnen doen moeten we ter
vergelijking naast ,ons vers een ander leggen, en wel Psalm 58, dat, in
schema, verder volgt.
Merkwaardig is allereerst, idat niet alleen het begin van regel 5: „'t Zij
ik" een te hoog gemiddelde geeft, maar dat ook de eenvoudige woorden
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Fig. I.

In bovenstaande figuur vindt men een grafische voorstelling van de moeilijkheden,
die Psalm 22 : 1 (berijmd) den kinderen, bij het opzeggen gaf. De proef werd genomen
met ongeveer 600 kinderen. De zuilen stellen voor : per millimeter-hoogte eenmaal
voorzeggen op de 300 k i nder e n. We drukken de gevonden waarde niet in procenten
uit, daar dan het schema te weinig zou spreken, en bovendien kleinere waarden niet
zouden zijn weer te geven. Bij het woord „Mijn", het eerste van het vers, werd dus
tweemaal per 300 kinderen voorgezegd, bij het woord „ontfermen" van op één na
den laatsten regel 7 maal per 300, enz. Ieder lezer kan nu zelf het geheele resultaat
gemakkelijk nagaan. Antwoorden betreffende kinderen die meer dan een vierde deel
van het vers niet kenden, werden terzijde gelegd, als onbruikbaar. Blijkbaar hadden
die kinderen 't vers niet voldoende „geleerd".
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die volgen: „mijn God, bij dag" zoo hoog moesten worden ,geteekend.
En toch ligt hier althans ,de verklaring voor de hand. Immers regel 5 lijkt
heel veel op regel 7. Beide beginnen ze met: „'t Zij ik", maar de eerste
heeft 'dan: „mijn God", waarna het gaat over „de d a g", terwijl de andere
het „mijn God" weglaat, en alleen maar spreekt over „de na ch t". Een
eigenaardige overeenkomst, maar ook tegelijk .een verschil, dat den
kinderen bij het van buiten leeren van het vers ,onmiddellijk
Nu komt de moeilijkheid bij het opzeggen. Ze moeten nadenken. Hoe
was .het ook weer? Eerst „de dag" of 'eerst „de nacht"? Daardoor wordt.
de aandacht •(opmerkzaamheid) van het woord, 'dat op idit °ogenblik in
het centrum van de opmerkzaamheid staan moest, juist naar een opmerkzaamheids-inzinking verschoven. Immers .onmiddellijk naast een opmerkzaamiheidsheuvel ligt een ,opmerkzaamheidsdal, zooals de onderzoekingen van N. Lange voldoende hebben aangetoond. Maar daardoor doet
zich het eigenaardige verschijnsel voor, dat het „mijn God", dat ,zoo uiterst
eenvoudig is, dubbele moeilijkheden 'geeft: het aanwezig zijn van de uitdrukking hier, terwijl zij elders niet aanwezig is — de vraag dus: moet
ik het nfi zeggen, of straks; (misschien daarbij ook het schommelen van
de aandacht .om .even het rhythmus te zoeken) — en ten tweede het eigenaardige bezig zijn van ,de opmerkzaamheid met het eerstvolgende begrip
(dag of nacht?), waardoor het „mijn God" in een inzinking komt te liggen.
Deze moeilijkheden, die bij het opzeggen worden gevonden, doen zich
ongetwijfeld ook voor bij, .het onthouden van een vers. Een afzonderlijke
proef met Psalm 19 :.1, waarbij ook die eigenaardige tegenstelling tusschen
dag en nacht in gelijkwaardig geplaatste regels voorkomt, gaf trouwens
ongeveer 'eenzelfde resultaat.
Als moeilijkheid in 'de leerstof, die (in rhythmischen vorm nog wel!)
moest worden onthouden, vonden we dus •dit, ,dat er in gelijkwaardig
geplaatste regels na een overeenkomst een bepaald verschil èn 'een bepaalde 'tegenstelling staat.
Men zal mij tegenwerpen, •dat op deze wijze dan toch moeilijk is te
verklaren, 'dat regel 6 ook een veel te hoog gemiddelde heeft in den
aanvang. Indien nu dit feit niet onmiddellijk te verklaren zot zijn, dan
zou er inderdaad van een argument contra mijn 'meening kunnen worden
gesproken.
Maar wat is het- geval met .regel 6? Ten eerste komt hier plotseling
een geheele verandering in het rhythme van den zin, .en ,dan — en 'dit is
voor een vers heel 'belangrijk — 'dan is het slotwoord van den regel, het
„rijmwoord", het eerste van het paar, en staat het tegenwoord ver van
het rijmwoord verwijderd.
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Bovendien hebben we .hier een omstandigheid, die sterk analoog is
aan .die van regel 5 en 7. Immers ook deze regel heeft een tegenhanger
— niet wat den vorm noch wat den inhoud aangaat, maar wat de plaats
betreft, — ná .een regel met dat voor veel kinderen eigenaardige: „'t Zij
— 't Zij". En in zooverre wordt ,onze idee, waaruit we de fouten van reged
5 en 7 verklaarden, juist 'door de. fouten van regel- 6 gesteund. Deze laatste
opmerking kan trouwens nog steun vinden in het resultaat met den
achtsten regel, die aan het begin, als pendant van den zesden, ook weer
min .of meer doet aarzelen. Toch is het resultaat hier beter, daar immers
de moeilijkheden gepasseerd zijn en bij meer .dan één kind nu het besef
komt: .dit moet er nog komen.
Nu zal men evenwel ook verstaan, waarom het „bij -.dag" en het „des
nachts" in een verheffing van .de grafische voorstelling vallen. En ook,
waarom het lijntje van „bij dag" een opgaande, en dat van „des nachts"
een dalende kromme vertoont. Beide zijn ze .opmerkzaamheidsstremmingen, deze uitdrukkingen, — maar na het voorzetsel „bij" kan nog zoowel
dag als nacht volgen, terwijl als er eenmaal „des" uit is, het kind, dat
het vers leerde, voldoende snel „nachts" associeert.
Wellicht 'zal men nu ,de tegenwerping maken, dat .een beginwoord van
een zin echter steeds meer moeilijkheden geeft dan de volgende woorden.
-Ik antwoord .daarop, .dat .dit, in beperkten zin (zie Ps. 58 : 8), juist moge
zijn — maar het gaat hier niet om beginwoorden, het 'betreft hier de
woorden 1-6 van regel 5, en 1-4 van regel 7. En „het begin van een
regel" zal toch zeker wel tot de eerste twee woorden moeten worden
beperkt.
Een eigenaardig licht werpt het gevondene met Psalm 58 : 8 op de
bewering, dat een begin van een regel steeds moeilijk te onthouden is
voor het kind. We geven door een voorstelling, analoog aan figuur I, het
omtrent dit vers gevondene ween
In deze grafische voorstelling hebben we allereerst het bewijs, dat het
begin van een vers niet immer een beter figuur maakt dan het vervolg,
en 'dat dus bij, het begin van Psalm 22 :1 wel degelijk aan den invloed
van het van huis uit meegebrachte moet worden gedacht. Merwaardig
spreekt eenzelfde gedachte uit hetgeen de laatste twee regels van het
overigens niet zoo heel bekende vers, Psalm 58 : 8, ons als beeld geven.
Deze twee regels zijn -zeer bekend. Allerlei boekjes van Callenbach, en
hoe de menschen meer mogen heeten, die dergelijke boekjes „met opvoedkundige strekking" uitgeven, hebben als moraal: „gewis " enz.
Het wordt in .ouderwetsch:e kringen bovendien nog wel eens gezegd. Het
is een zinnetje, dat kinderen in dien gebonden vorm, twee rijmende regels,
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gemakkelijk onthouden. En het resultaat is verrassend: als de jonge
menschen eenmaal het „gewis" te pakken hebben, dan gaat het DM goed,
dat hij het nieuwe regel-begin „En op" slechts vijf op de ,driehonderd
jonge menschen haperen.
Maar nu een eigenaardige uitzondering op den gewonen gang van zaken
in andere richting. Het eerste woord van den vierden regel maakt een
zeer slecht figuur. Er moet reden zijn, waarom dat woord zoo ongewoon
hoog moest worden geteekend. Als negenenveertig van de driehonderd
kinderen hier haperen, idat is ,dus één op de zes, dan mankeert er iets
aan dien regel, en moet zij onder de moeilijkhedengevende regels worden
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gerangschikt. En dan hebben we hier dus weer een fout ontdekt, om
ons verder voor die fout te wachten.
Reeds bij eerste lezing van het vers moet het opvallen, n dat er in het
verband van regel drie en vier een taalduiveltje zit. Wat is het onderwerp
van regel drie: 'de gr oo t h eid van God; wat is logisch het 'onderwerp
van regel vier: G o d zelf, die 'dan echter wordt aangeduid door het
betrekkelijk voornaamwoord in den 'eersten naamval, 'dat terugslaat op
den ver weg staanden genetief in den vorigen regel. Dat weet een kind.
wellicht niet, — 'dat ,de stroefheid, die het voelt in deze regels, z(56 ontstond, maar het voelt: daar hapert iets. En 'die onjuiste verbinding is
oorzaak, dat een ongewoon groot aantal kinderen moeilijkheden ondervindt.
Zelfs de betrekkelijk onbekende uitdrukking: „loon en straf toe 1 e gg e n" komt, door het pas overwonnen zijn van een grootere moeilijkheid,
doordien de ,opmerkzaamheid 'dus ontspannen is en de rhyth,me gemakkelijker meesleept, in een voor zulk een uitdrukking gunstige conditie.
We meenen dan ,00k, 'dat 'de conclusie niet te gewaagd' is, dat inderdaad
de eenige vindbare en 'daarom ook de eenige aannemelijke reden voor het
slechte gemiddelde van regel vier — begin —, alleen is te wijten aan de
ongelukkige verbinding van de regels, — aan het-minder-doorzichtig-zijn
van het verband.
Het is dus niet z61:5, dat in verzen de nieuwe regel als een nieuwe
opheffing van het rhythmus ook nieuwe moeilijkheden geeft; — neen juist
DM, dat ook wel degelijk de doorzichtigheid van het verband grooten
invloed oefent, en dus ook bij een vers de zins co nstru cti e groote
beteekenis heeft. Zelf s bij een vers. Want dat de moeilijkheid bij gebonden stof in proza-vorm aanwezig zou zijn, was te verwachten. Ook
al werken de moeilijkheden daar vaak anders dan men oppervlakkig zou
vermoeden; •zooals uit resultaat van proeven, die ik verder hoop mee
te deelen, blijken zal.
Tot aan het einde van de 'omschrijving van de proefresultaten wachten
we dan ook met het trekken van conclusies. Evenals met het leggen van
het verband tusschen onze meer theoretische inleiding en onze practische
proefresultaten.
(Wordt vervolgd.)
Zutphen, Sept.-Oct. '23.

J. WATERINK.

HOE KOMEN WIJ NADER
TOT EEN CHRISTELIJK, NATIONAAL, VRIJ
SCHOOLWEZEN?
Naast de opleiding dient genoemd als factor voor de noodzaak van
organisatie: het toezicht.
Het Rijkstoezicht is er: het moet blijven. Ten eerste om de uitvoering
van art. 194 der Grondwet te garandeeren; ten tweede opdat de Overheid
verzekerd zij van de richtige besteding der schatkistfondsen. Daaruit
volgt, dat van onze zijde aan het Rijk moet worden toegekend het recht
van verklaring, .dat een school door haar onvoldoend onderwijs niet meer
of slechts ten deele in aanmerking kan komen voor de gewone uitkeering.
Voor ons, mensohen van de opleiding, geldt die bepaling reeds jaren.
Geen geld, geen Zwitser draaide men voor ons om: geen Zwitser, geen
geld. Daartegen is onder ons nooit geopponeerd. Het lag bij ons ook voor
de hand; de subsidie liep dadelijk over grootte eenheidssommen. Maar ik
zie niet in, waarom het stelsel niet kan doorgevoerd voor alle gesubsidieerde scholen. Ik begrijp levendig de bezwaren, aan een mogelijke uitvoering dezer gedachte verbonden. Het iEngelsche Standard-systeem, in
Engeland zelf goeddeels verlaten, zal niemand aanraden. Erkend moet dus
blijven het recht van het Rijk en zijn ambtenaren kennis te nemen van
ons leerplan en de resultaten van ons onderwijs. En de verdere procedure
moet m.i. groeien uit en door de samenwerking van Rijks- en bijzonder
toezicht.
Dat bijzonder toezicht kennen wij allen uit tde werkelijkheid: wij hebben
zelf onze schoolopzieners.
Voor de ontwikkeling van ons schoolwezen, voor de ware doorwerking
der vrije-schoolidee acht ik noodig een gereguleerde samenwerking van
Rijks- en eigen inspectie. Wanneer wij maar goed vasthouden, ,dat onze
scholen goed moeten zijn, dat wij goede waar willen leveren voor goed
geld, kan een passende praktijk wel gevonden worden.
Wij komen hier op het nieuwe, maar goed uit te bakenen terrein van de
ontmoeting en samenwerking van Rijk en vrij Schoolwezen.
Een onderdeel daarvan is het toezicht.
In haar gezonden toestand zou ik mij de verhouding van de vrije inspectie en Rijksinspectie liefst denken als idie van voogd ien toezienden voogd.
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Ik verzoek daarbij niet te sterk te letten op het voogdschap zelf — het
blijft een beeld —, enkel op de verhouding van eersten persoon en toezienden persoon. Functionneert de eerste niet normaal, dan treedt vanzelf
de tweede meer naar voren, maar in de gezonde, normale verhouding
is de eerste ook ide eerste in arbeid en invloed. Zoo wordt het mogelijk, dat
de garantie der waarborgen allereerst wordt gelegd.in de handen van het
bijzonder onderwijs zelf en eerst in de tweede plaats, na behoorlijk afgepaalde procedure, bij het Rijk.
Maar dan geldt ook hier: die beide arbeids- en invloedssferen moeten
gerugsteund worden door macht.
Voor den Rijksambtenaar is er in dat opzicht geen vrees: achter hem
staat de Overheid met al haar machtsmiddelen.
Aan de zijde van het vrije schoolwezen moet ook macht staan, ten eerste:
de macht van den eerlijken, trouwen arbeid met een goede conscientie,
daarnaast ook de macht van het getal. En dat getal komt slechts uit in
een geordend schoolwezen, dat de mogelijkheid opent van vruchtbaren,
afdoenden arbeid. Op den duur toch kan het Rijk niet praten, onderhandelen met duizenden bestuurslichamen, wel met een zeer beperkt getal.
Die samenwerking, in overleg en soms ook in ordelijken twist, kan
opklimmen van lager tot hooger kring.
In de districten en groote steden kunnen aan den eenen kant staan de
Rijksambtenaren uit Schoolinspecie en Rijksbouwtoezicht, daarnaast de
vrije inspectie.
Tegenwoordig loopt alle verantwoordelijkheid en zorg — en wat voor
zorg! onmiddellijk over de besturen en het hoofd. Onlangs vertelde een
hoofd der school, hij had in geen drie maanden gerust geslapen, allemaal
door die zorgen. Drie maanden! En dat in den tijd van de gelijkstelling.
Het is ook niet te eischen, dat elk bestuur en elk hoofd thuis is in de
ingewikkelde vragen der wetgeving. En in staat om met een Cyrano's gemoedelijkheid te pareeren de chicanes, die gemeentelijke gezaghebbers —
nijdiger vaak, al naar dat ze kleiner zijn — in den weg leggen.
Eenvoudig en langs vaste lijnen, moet deze aanraking van Rijk en vrij
schoolwezen opklimmen, beginnende plaatselijk, — ik denk b.v. om de
Scholenbonden in onze groote steden — daarna inspecties- of provinciesgewijze, ten slotte landelijk. Die landelijke colleges zijn de lichamen, die
door de Hooge Regeering worden geraadpleegd in zaken niet alleen van
uitvoering, maar ook van wetgeving. Ook zullen zij geregeld aanraking
zoeken met de clubs der verwante politieke partijen. Over de lagere
commissiën kan ook loopen de berechting van kleinere geschillen, waarom
reeds vaker onder ons is gevraagd.
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Ik vind het nog steeds jammer, dat de samenwerking van besturen en
Rijkstoezicht in zake de benoeming zoo spoedig is gestrand. Bedoeld was
zij, naar mijn meening, als een middel om van de zijde van het Rijkstoezicht
bescheidenlijk te waarschuwen tegen overijlde en onverstandige benoemingen.
Toen is gekomen het misplaatste Kon. Besluit, waardoor het hier en daar
reeds gewekte wantrouwen nog feller rees. En nu is de bepaling — wat
op 't oogenblik ook maar 't beste is — heelemaal van de baan.
Natuurlijk zal zulk een nadere geleding geld kosten. Maar daarvoor is
ook verzekerd een ordelijke en vreedzame gang van zaken onder deskundige leiding, 'die tot een goede verdeeling van arbeid leidt en den nietdeskundigen bestuurder of onderwijzer waarborgt tegen slapelooze nachten
en ijdele zorgen. En die de onrust keert in 't land.
Die opklimmende gang van samenwerking en overleg tusschen Rijk en
vrij schoolwezen kan dienen a. voor het toezicht, b. voor allerlei regeling,
advies en beslissing omtrent scholenbouw en omtrent de subsidies voor de
algemeene onkosten van scholen, c. (zijdelings) voor berechting.
Behalve dat, hebben de landelijke-, districts- of provinciale organisaties
hun taak in allerlei. Zoo noemt Bavinck in zijn „De Taak van het Gereformeerd Schoolverband" als werk voor de districtsorganisatie: „het houden
van districtsvergaderingen ter bespreking van belangen van onderwijs en
opvoeding, in de onderlinge visitatie der scholen, het beleggen van schooldagen, het laten optreden van sprekers, het aanbevelen 'en verspreiden
van paedagogische litteratuur, het oprichten en instandhouden van en het
toezicht oefenen op normaallessen en kweekscholen".
Wat in de derde plaats de scholen tot eendracht en dus 'eenheid dringen
moet, is de noodzakelijkheid van correcties in ons subsidie-stelsel. Die
correcties dienen, zal het goed zijn, te komen uit de praktijk, uit het leven
der scholen. De fouten dienen opgespoord door de scholen zelf en door
middel, niet van een enkele school hier en daar, die spreekt, maar door
haar organisaties komen tot de Regeering. Anders krijgt men vanzelf de
regeling van bovenaf. En ,daar pruttelt het Neérlandsch bloed altijd tegen.
Welnu, de weg tot beterschap ligt bij het volk bij de scholen zelf ; zij
moeten zich organiseeren. Want de subsidie blijft een heet hangijzer. Men
is er mee begonnen en.... waar is het einde? Dat zag Brummelkamp en
de heele „Marnix"-beweging in 1889 reeds. Dat zagen ,00k wel in Engeland
in 1832 de Independenten en Baptisten, idie alle Staatshulp kortweg
afwezen. Wij hebben ze. Maar de subsidie blijft als een bewogen zee. 't Is
een gestadige golving van 'ideeën en bedragen. Nu is het Unie-rapport van
1900 weer aan de lucht. Doch in hun „De Toekomst van het Christelijk
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Onderwijs" verklaren de heeren Bavinck, Wirtz c.s. (p. 16) dat met de
motie-Kuyper-Mackay-De Visser-Van Alphen, bedoelende de uitbetaling
der minima, zooals de schoolwet-revisie-Kuyper die ook heeft ingevoerd,
„het Unie-rapport feitelijk aan den •kant".is gezet. En nu, 20 jaar daarna, herleeft het weer. Zoo hobbelen wij voort mi., niet naar de waardigheid van
vroede schippers. Ik zwijg nu nog van allerlei détail-regeling, besluit met
te herhalen een woord van dezelfde brochure (p. 18): „De moraal van deze
historie is, dat het heel gemakkelijk is, om theorieën te bouwen en eischen
te stellen, maar dat het zeer moeilijk is om ze later in de praktijk uit te
werken en toe te passen." Ik schrijf dit vooral over allereerst ter herinnering voor de felle criticasters op de Schoolwet-1920, en in de tweede plaats
voor onze scholen zelf, ,die met haar levende, uit de praktijk opkomende
critiek kunnen helpen aan den opbouw van een eerlijk, rechtvaardig, bevredigend subsidie-stelsel. Maar dan moeten zij zich, ook voor dat doel,
organiseeren. En in enger 'en breeder kring de Regeering voorlichten en
steunen. Tot nut van de Schatkist en van eigen bedrijf.
Zoo willen wij bouwen ons vrij schoolwezen, dat in eigen wetenschappelijke, religieuse verdieping in eerlijke, onderlinge, eigen contróle zich
waard maakt, zelfstandig te zijn, vrij van geestelijke bemoeiïng. Nationaal
zal dat zijn, d.w.z. voor alle burgers gelijke rechten biedend, binnen den
eisch van trouw aan de wetten des lands.
En Christelijk, d.w.z. ruimte gevend aan het Christelijk, belijdend deel
des volks in zijn eenheid en verscheidenheid om zijn kinderen in de scholen
onderwijs te geven geheel naar eigen inzicht en wensch.
In al die verbanden zal een vrije afwisseling zijn van fusie en federatief
verband, van heele en halve eenheid en samenwerking. Zoo veel mogelijk
moet vrijheid gelaten worden, dat wat zich in enger kring wil afscheiden
en concentreeren, zijn gang kan gaan. Ik denk b.v. hier om de nieuw opkomende afzondering van Christelijk-Gereformeerde en Oud-Gereformeerde scholen. Door te sterk doorgevoerde sectie kan ontstaan de verdorring; in kleine potjes zitten zeldentgroote planten. En dat is toch jammer, want het geestelijk werk, dat wij beoogen, behoort toch ook te zijn
hoog geboomt, waarin de vogelen des hemels kunnen nestelen. Toch —
nogmaals — dient de vrijheid 'erkend en alleen gewaarschuwd tegen doorgezetten brokkellust. Al is men het b.v. niet eens over de school zelf,
dan kan men toch wel voor de meer uitwendige zaken eenheid zoeken.
In verband hiermee moet ik nog wijzen op de wenschelijkheid, dat voor
sommige belangen eenheid van actie worde gezocht met ide neutrale en
de Roomsch-Katholieke organisaties. Het beste is daarvoor vaste trait
d'union-commissies aan te wijzen. Voor de opleiding bestaat reeds zoo iets
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en werkten in 't voorjaar vriendelijk samen neutrale, Roomsch-Katholieke
en Protestantsch-Christelijke organisaties. En zaten de vertegenwoordigers dier vereenigingen, al is het niet broederlijk, toch vriendelijk naast
elkaar, in de vergaderingen van den Onderwijsraad en voor de tafel des
Ministers. Waarom ook niet? De belangen, waarvoor men strijdt, zijn te
hoog, te .edel, dan dat men niet alle middel zou gebruiken, alle dieper
verschil, dat tijdelijk kan verdwijnen, ook liet vallen, om de hooge zaak
te 'dienen met alle macht. Want hier is eenheid der velen, hier
is eendracht der verdeelden: macht, 'die werkt tegenover de
groote macht, 'die hoog kan verheffen, maar ook boos kan schaden: het Rijk. In den grooten strijd mogen wij niet verwaarloozen
de macht der velen. Al blijft de grond, de vaste bodem van dit al de
werkende overtuiging van de paedagogische idee, die in een kring des
volks leeft.
En wat moeten we nu? Met onzen Schoolraad en met al onze Vereenigingen? Zal ik u, mannen met vijftig- tot vijfjarigen ,dienst even zeggen,
hoe het nu moet? 't Ware een dom slot van mijn woorden. Om uw personen reeds, maar ook, omdat dat weinig waardeering en eerbied zou toonen
voor het historisch gewordene.
In dat historische zit veel goeds. 't Is het werk van veel trouw overleg,
van gebed en arbeid.
Zooals onze verschillende vereenigingen nu werken, is er zeer veel bevredigends in en drijft een historisch opgekomen decentralisatie en arbeidsverdeeling tot ijver van menschen en tot heil voor de zaak. In ruim dertig
jarigen dienst heeft het Bestand van 1890 zijn waarde en voortreffelijkheid
mi. voldoende bewezen.
Toch moet ik iets zeggen over de vraag: hoe wij nader kunnen komen
tot een vrij schoolwezen? Tot vrijheid van schoolstichting, van benoemingen en van opleiding en toelating tot onderwijzer en van leerplan?
Dat moet komen door eendrachtig samenwerken van alle vrije scholen,
zoover de aard van het gemeenschappelijke doel en belang dat eischt en
toelaat. Wat ik heb gezegd, was juist om dien eisch meer voor U te laten
klemmen, door de hooge waarde te schetsen .der gemeenschappelijke belangen — ik herhaal: — voor de hoogste studie, voor ide opleiding, voor
het toezicht, voor het geheele subsidie-stelsel, m.a.w. voor heel de ontwikkeling onzer scholen in vrijheid.
Ten eerste dan voor onzen algemeenen kring: den Schoolraad.
De Schoolraad is naast Christelijk Volksonderwijs het alle scholen omvattende lichaam.
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Hij representeert ons bij de Regeering, hij lost de geschillen op. Hoe hij
zich kan volmaken naar mijn meening?
Ten eerste door ook districtsgewijze en plaatselijk (in de groote steden)
op te treden. Door vaste posten uit te zetten voor .de lastige gevallen van
administratie, en van geschillen met de locale en met de Rijksautoriteiten.
Verder voor berechting en advies. Ik herinner hierbij nog eens aan punt 2
van het Voorthuizensch rapport: „Bij voorkomende ,dreigende moeilijkheden verkrijgt men een vreedzaam middel tot oplossing ien kan het recht
beschermd worden dergenen, die onbillijk bejegend zijn." Ik weet wel, dat
doet de Schoolraad nu ook, maar wat ik hier zoek, is de gemakkelijkheid,
de meerdere intimiteit, die er ligt in decentralisatie.
Ten tweede: Schoolraad moet zijn deuren wijd open houden naar den
kant van „Christelijk Volksonderwijs." Al wordt de eenheid enkel maar
gevonden in vertegenwoordiging bij de Regeering en in administratieven
arbeid, het zou mij voldoende zijn. Doch.... ,de liefde laat zich niet dwingen. Maar ook: .... soms komt ze in eens. Wij zullen maar wachten en
hopen. Want die twee hooren saam. Althans in en voor velerlei.
Ten derde: Reeds strekte Schoolraad vriendelijk zijn hand naar de
kleinere besturenbonden: van M.u.l.o, van kweekscholen, van bijzonder
lager onderwijs, van bewaarscholen. Deze zaak dient nog vaster beslag te
krijgen.
Ten vierde: Ook dient Schoolraad vaste verbinding te zoeken met den
Roomsch-Katholieken Schoolraad, met het neutraal bijzonder onderwijs.
En ook er op uit zijn, ,dat mogelijke gelegenheden van samenwerking met
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs niet worden verzuimd.
B.v. in de regeling van subsidiën, pensioenen e.d.
Ten vijfde: Schoolraad moet veel meer geld vragen. Hij moet de scholen
wennen aan de idee, dat goedkoop duurkoop is. Dat een goed, vredig
leven, een goede, altijd wakkere vertegenwoordiging en helper bij hoogere
en bij lagere autoriteiten geld waard is. Dat het onrustleven, dat den
stillen arbeid stoort, vaak het gevolg is van slordige procedure, van een
onverstandig aanpakken der zaken in het begin. En dat kan en moet
voorkomen door altijd paraat te zijn voor advies en tussohenkomst bij
derden en voor eerste beslechting van geschillen. En dat men daar wat
voor over moet hebben.
En nu de andere hoofdvereenigingen in het licht van het oude protokol
van 1890.
De Unie oreerde en collecteerde. Er waren er voor 'n paar jaar, die de
oude collecteschalen naar het historisch museum wilden sturen. Eilieve,
hoe komt men zoo? Meer dan ooit heeft men geld noodig. Alleen de
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belangensferen wisselen. Maar de behoeften stijgen. Zoo blijven de schalen
in dienst. Dan blijven ze blinken en de oude ijver mee. Ook mag haar algemeene propaganda niet rusten. Wel andere vormen aannemen. De Unie
zal moeten blijven pleiten voor offervaardigheid. Bij de kleinen en de
grooten. 't Zou jammer en bedenkelijk zijn, als onze Maecenassen iden indruk kregen, dat zij zich met hun offer, straks ook met hun hart, van het
Christelijk lager onderwijs, van zijn studie en van zijn opleiding konden
afkeeren. Dit dient ide Unie als van ouds te voorkomen.
„Christelijk Nationaal" steunde de scholen. Zonder haar waren honderden scholen M veel later M nooit gebouwd. Ook steunde zij ,de opleiding
en hield toezicht.
„Gereformeerd Schoolverband" hield ook toezicht en wel op kweekscholen en op haar eindexamens; en dan: het probeerde het met een nieuw
soort toezicht in de lagere scholen: met onderling schooltoezicht — in mijn
oog (ik meen het) een onovertroffen uitvinding; desalniettemin mislukt. —
Ook hield het een jaarvergadering met degelijke inleidingen en besprekingen. En nu gordt het zich aan om het hoogere, wetenschappelijke paedagogische studieleven te gaan verzorgen. En wil tegelijk ook, nu onderling
toezicht op het droge liep, een meer gewoon en toch weer nieuw toezicht
gaan oefenen op haar lagere scholen.
Dat laatste is zelfs een punt van heete discussie geworden.
Dat toezicht zou namelijk ook trait d'union worden tusschen den nieuwen leerstoel van den professor en de kruk van den onderwijzer. Dat is
wat nieuws. Kon het maar eens geprobeerd worden in 't klein. Men kon
dan eens zien, hoe dat trekken in de nieuwe professorale lijn werkte. Maar
ik heb wel eens gehoord, dat men bomen moet buigen in hun jonge jaren.
En wat zegt de professor zelf ,er van? En de kosten? De financiën zijn
nooit de sterke kant geweest van 't Verband. En nu ineens de leerstoel
en de inspecteurs +erbij. En men heeft reeds het toezicht op de kweekscholen en haar examens en de brochure-verspreiding.
Wij Hollanders, meenen vaak, dat we met onze kloeke kookkunst best
drie pannetjes kunnen klaarmaken op twee gaten. Het gevolg: vaak aangebrande kost of half gaar.
Ik vermeen, dat Gereformeerd Schoolverband, als het zich goed en
degelijk toelei op de verzorging van de hoogere studie en op haar kweekscholen en al zijn niet zoo sterk financieel vermogen concentreerde op
die beide, dat het dan denkelijk goed werk zou ,doen. Want één professor
is toch nog maar half werk. Psychologie vereischt zeker een afzonderlijk
man, en dat is dan nog maar een tegenover honderd in het tegenkamp.
Als die er dan zijn en 'hun meening eens kunnen zeggen en er dan ook

215
'n sf 20000.— jaarlijks beschikbaar is voor een goede inspectie, dan konden
wij weer verder zien.
Dan kon men intusschen ook nog eens nuchter nagaan, wat toch het
nut is van inspectie; wat het werkelijk inbrengt, vooral voor het beginsel
zelf. Ook wat de scholen zelf ier van zeggen.
Zoolang kan C. N. S. 0. met zijn overwegend Gereformeerde inspectie
nog wel voortgaan. In alle gevallen houdt Gereformeerd Schoolverband
de hoogere inspectie, namelijk over de kweekscholen.
Op die hoogere studie en op haar doorwerking in de scholen, door
lezingen, cursussen en door de opleiding concentreere zich dus, ook
financiëel, vooral het Verband. Christelijk Volksonderwijs dient op zijn
terrein, hetzelfde te doen. Het doordenken van den grooten arbeid ien ons
Christelijk onderwijs moet veel meer naar voren komen. Opdat ook van
binnen uit ons onderwijs vrij worde. En ons Christelijk onderwijs een goed
model zij ook voor andere kringen in ons volksleven. Zoo zullen wij den
strijd aandurven over de vraag, — om nog eens Bavinck's woord aan te
halen, — welke de beste school is.
Nog een klein vraagje! Zou er niet eens een enquête kunnen warden
gehouden over de verhouding in de praktijk van het „na-examen" vanwege
C. N. S. 0. en dat van Geref. Schoolverband? 't Is maar een vraag.
Voor mij is de schoolkwestie op het oogenblik een terrein vol vragen
en vraagstukken, die samen eischen rustige en ijverige studie. In dezen
tijd van bezuiniging moet onder de oogen gezien het vraagstuk der kleine
scholen, van mogelijk misbruiken ,der vrijheid van leerplan en van de besnoeiïng der subsidie bij gebleken verwaarloozing, de mogelijke herziening
der subsidie naar een vaste eenheid met afzonderingen, het schoolplan der
verschillende richtingen, tot nu toe in zijn vrijheid gesmoord door de
strenge centralisatie der examens.
Want in al ons werk moet ons blijven lokken 'de oude gedachte onzer
voormannen: een vrije school, een school, die tegenover gezin, kerk,
maatschappij en staat haar plicht kent en doet, een ware vreugde en trots
van het volk.
Daarvoor moeten de deelen van ons volk in zijn diepere levensrichtingen
elkaar ontmoeten in onderling vertrouwen, niet om elkaar met Staatsmacht en Staatsgeld een meening op te dringen, maar door ieder op zijn
wijs met ijver en getrouwheid het onderwijs te geven, dat ieder goed vindt
voor zijn kinderen. Het station, dat wij idaarvoor passeeren moesten, is de
Schoolwet-1920, na lang beraad in groote ,eenheid van bedoelen geboren.
Die wet is er, ook, naar achteraf blijkt, met haar lek en gebrek. Maar zij
moest er komen als overgangswerk. Maar nu wacht ons het nieuwe werk,,
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om, met behoud van het werk van 1920, van de gewonnen rechtsgelijkheid,
terug te gaan tot de oude vrijheid. Daarvoor is allereerst noodig onderling
vertrouwen, dat moet groeien door het goed gerucht, dat moet uitgaan
van onze scholen, maar vooral van onze opleiding en van de studie, die
haar rugsteun worden zal.
Ook door onze eenheid, waar die zich ook maar kan uiten. Gering is
betrekkelijk de kracht van ons Christenvolk, van .die geringe kracht mogen wij niet ,de helft en meer verslijten in noodeloos gekrakeel. Ook niet
door valsche fusie, die licht schaadt, waar federatief verband van dienst
en nut kan zijn. Zoo'n lichter verband moet in elk geval allen omspannen.
Wie dat tegenstaat, waar eenheid van belang roept, schaadt het groote
werk. Want wij hebben een dierbaar pand te koesteren en te bewaren: het
werk onder strijd en zegen door onze vaderen verworven. Tot een hoogen
prijs. Als ik denk om mannen als Bavinck en Pierson en Woltjer en aan
hun sterven, dan valt mij onwillekeurig de leuze in der oude Benedictijnen:
het Terar dum prosim: wat maakt het, of ik vertere, als ik maar nuttig
ben. Deze sterke mannen hebben zichzelf, niet het minst in den arbeid
en den strijd onzer scholen, verteerd. En achter hen staan in rijen van
duizenden de onderwijzers, de penningmeesters onzer scholen, de bestuurders en ouders en vrienden. Om 'Gods wil en om der broederen wil
moeten wij voortbouwen en, als 't moet, voortstrijden. Daarvoor is ook
noodig eenheid door eendracht, de eenheid bij alle differentiatie, van een
eigen, vrij schoolwezen.
R.

H. J. v. W.

IETS UIT DE GESCHIEDENIS DER
PSYCHOLOGIE.

5. Maar deze Aristotelesische psychologie heeft toch langzamerhand voor
eene andere, voor vele andere plaats gemaakt. 't Begon al met Cartesius.
Aristoteles had 't begrip ziel uitgebreid tot ,dat van leven; schreef eene
ziel toe aan alle levende wezens, aan alle organismen, en al vatte hij de
hoogere ziel in den mensch al te intellectualistisch op, als anima rationalis
(nous), toch werd deze eenigszins gecorrigeerd door de óók aan den
mensch eigene anima vegetativa ien sensitiva.
Maar Cartesius ging juist een tegenovergestelden kant uit. Hij beperkte
de ziel tot bewustzijn, inera cogitatio, kende daarnaast aan de lichamen
't ééne kenmerk van uitgebreidheid toe en kwam zoo tot een hopeloos
dualisme. De ziel = bewustzijn, dan was de mensch, voorzoover niet
bewust (= afgezien van de redelijke ziel in de pijnappelklier) een automaat, een mechanisme, dan was het dier en de plant zielloos en dan was
de psychologie onderzoek naar de bewustzijnsverschijnselen, waarin de
ziel geheel opging.
Zoo bereidde Cartesius eene nieuwe psychologie voor. Hij vestigde de
aandacht meer op het subject, op de cogitatio = het bewustzijn, ontleedde
zelf verder de dwalingen der zintuigen, leidde de dwalingen In 't verstand
uit den wil af, behandelde afzonderlijk de passiones.
Malebranche noemde de psychologie al een experimenteele wetenschap,
die voortkomt uit het nadenken over wat in ons voorvalt.
De psychologie bewoog zich echter toch door en sedert Cartesius in
een rationalistische richting. Zij zag zich vanwege het Cartesische dualisme
vooral verplicht tot behandeling van de verhouding van ziel en lichaam.
(Spinoza — psychophysisch parellelisme; Geulinx e. a. — ,occasionalisme;
Leibnitz — harmonia praestabilita.) Zij werd in de Aufklkung geheel
begrippen-psychologie.
Wel is waar onderscheidde Chr. Wolff reeds empirische en rationeele
psychologie; de eerste behandelt de toestanden, de tweede het wezen
der ziel. Maar de eerste, n.l. de iempirische psychologie, bepaalde zich tot
beschrijving (zonder verklaring) van de oppervlakkig en algemeen door
ieder waargenomen en in de volkstaal als verstand, rede, verbeelding,
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enz. aangeduide verschijnselen. Dat is, ze groepeerde en classificeerde
de psychische versChijnselen en verklaarde ze uit allerlei vermogens;
waarneming, verstand, rede, verbeelding, enz., worden alle aparte vermogens. En zoo kwam door deze vermogenspsychologie de leer der vermogens door de Aufklkung (bij wie ze heel iets anders was dan bij
Aristoteles en Thomas) in discrediet en riep ze eene reactie in 't leven.
Naast deze rationalistische psychologie ontwikkelde zich in Engeland
eene andere, de later zoogenaamde associatie-psychologie. Reeds Plato en
Aristoteles merkten op, dat bij de herinnering de eene voorstelling de
andere meebrengt, en dat dit vooral geschiedt in vier gevallen, n.l. dat
de eene voorstelling op de andere gelijkt (overeenkomst), er aan tegengesteld is (tegenstelling), er mede samen valt in tijd of in ruimte (gelijktijdigheid of opeenvolging). Vandaar de vier wetten van associatie bij de
reproductie van voorstellingen heerschende.
Deze associatie bleef echter op zichzelve staan en werd niet verder
uitgewerkt. Maar in Engeland kwam met Bacon de empirische philosophie op, later versterkt door de natuurwetenschap, o.a. van Newton,
die de wetmatigheid aller verschijnselen in de natuur deed inzien.
De vraag rees dus in de psychologie: Geschiedt hier in het zieleleven
ook niet alles naar vaste wet? Voor den gewonen mensch schijnt hier
alles toeval, willekeur te zijn, en is er in de orde der voorstellingen evenmin regel als in het weer. Een mensch denkt, dat hij vrij is in wat hij
wil; een houten tol, 'door eer jongen voortgedreven, zou ook denken, dat
hij vrij was, als hij zijn ei ';en beweging ondervond (en niet de slagen
gevoelde), zei Hobbes. Men moet daarom, zeide Hobbes verder, de menschen wetenschappelijk net behandelen als de lichamen in de physica, als
de lijnen en vlakken in de mathematica. Zoo werd ook in het zieleleven
de wetmatigheid binnengeleid, en Hobbes achtte deze ook daardoor bewezen, dat de voorstellingen altijd gepaard gaan met rnaterieele bewegingen in de zenuwen en andere organen van het liehaam. Als zulke
bewegingen eenmaal begonnen zijn, houden ze niet aanstonds op, maar
werken door en komen allengs eerst door tegenstand tot rust. Vandaar
dat Hobbes in de reproductie-wetten op psychisch gebied verwantschap,
analogie bespeurde van de wet der traagheid in de physica.
Hobbes (1588-1679) schreef: Treatise on human nature, maar zijn
beschouwing van het zieleleven kreeg indirect steun door de zwaartekracht- en bewegingswetten van Newton (1643-1727) en werd verder
ontwikkeld .door David Hume (1711-1776), die aan de realiteit der substantiën en der causaliteit, ook aan die van het ik en de ziel twijfelen deed
(en niet maar aan die der secundaire eigenschappen als Locke (1632-1704)
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`deed), en. die Neiwtons zwaartekrachtswet, de attractie, op de .zielsverschijnselen toepaste.
Zoo ontstond de Engelsche associatie-psychologie, d. i. de poging om
alle psychische verschijnselen (niet tot vermogens te 'herleiden, maar)
te beschouwen als volkomen wetmatige, als het ware mechanische producten van ,de door associatie zich onderling verbindende voorstellingen.
Hartley (1705-1757) werkte ze uit in „Conjecture quedam de motu
sensus et idearum generatione"). Bath 1746 in Observations ,on Man,
his frame, his duty 1749; hij poogde de associatie- en reproductie-verschijnselen physiologisch te verklaren door hersens-indrukken aan te
nemen als correlata van de voorstellingen en hunne verbinding en vernieuwing te verklaren door „vibraties" in de hersenbanen.
Hartley hield nu nog wel het onderscheid vast tusschen psychologische
en physiologische verschijnselen, maar maakte feitelijk de eerste van de
laatste afhankelijk en bevorderde zoo het materialisme.
Dit kwam duidelijk in Frankrijk aan het licht bij Diderot (1715-1784)
Traité des sensations 1754, sensualistisch als Locke, nog niet eigenlijk
materialistisch.
Diderot, die in zijn „Pensées de la nature" (1754) een hylozoïstisch
materialisme (bezielde atomen) en pantheïsme voorstaat, Holbach (1723
—1789), die in zijn dor en droog geschreven „Système de la nature" (1770)
een „bijbel voor het materialisme" gaf (alles is atoom en beweging, 't
zieleleven bestaat in hersenbewegingen), Helvetius (1715-1771), die in „De
l'esprit" (1758) al -'t bestaande veroordeelt en in „De l'homme" (1772) het
materialisme in de ethiek toepast en alle menschelijke handelingen uit
zelfzucht verklaart, Lamettrie (1709-1751) (hof-atheïst van Frederik den
Grooten), die 't materialisme vooral op de ziel toepast. (Histioire naturelle
de l'áme 1745, L'homme machine 1748). Bonnet, Essai de psychologie 1755.
Cabanis (1758-1808): Les nerfs, voilà tout l'homme.
In de 19e eeuw werd deze associatie-psychologie in Engeland vernieuwd
door John Stuart Mill (1806-1873) in ,zijn „System of logic" (1843), enz.,
waarin hij in de associatie een fundamenteele wetmatigheid zag, niet
alleen van ide herinneringen, maar ook van alle psychologische verschijn,
selen, en er een pendant inzag van ,de wet der zwaartekracht in de natuur.
Voorts 'door Alex. Bain (1818-1880), auteur van „The senses and the
intellect" (1855), „The emotions and the will" (1859), „Logic deductive
and inductive" (1870), „Education as a science" (1879), en .door H. Spencer
(1820-1903) in zijn „Principles of psychology". Spencer kende aan de
„Eenige onderstellingen over de beweging en het ontstaan van het zintuig en de ideëen."
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associatie groote beteekenis toe, maar kenmerkt zich verder ook daardoor, dat hij 't psychische in nauwe verbinding brengt met het physiologische en op 't zieleleven ook de evolutie toepast. Deze psychologie
vond op 't vasteland veel ingang in Frankrijk en Duitschland.
6. De empirische (mechanische, materialistische) richting in de psychologie, die in de 17e en 18e eeuw opkwam, werd onderbroken door het
met Kant ingetreden idealisme. Deze toch stelde niet de psychologie,
maar de kenleer, het onderzoek van het kenvermogen op den voorgrond.
Dit onderzoek bracht hem tot het resultaat, dat 't menschelijk verstand
in zijne kennis beperkt is tot de phaenomena en tot de noumena (het wezen
der dingen) niet doordringen kan. Dit zegt hij niet alleen aangaande de
psychologische, maar aangaande ,de physische verschijnselen; de natuurwetenschap kent 't „Ding an sich" niet en de psychologie kent het wezen
der ziel niet. Maar dan zijn alle objecten van wetenschap, ook aangaande
de natuur, ons slechts als verschijnselen gegeven, d. i. als gewaarwordingen van het subject; en wordt het dus verbazend moeilijk het onderscheid van natuurwetenschap en psychologie aan te geven. Dit onderscheid kan den mensch immers niet meer gelegen zijn in het verschil
van object — want het 'zijn alle psychische verschijnselen, maar moet
elders gezocht.
Kant zocht dit dan ook hierin, dat in de natuurwetenschap de mathematica kan toegepast worden en in de psychologie niet, dat daar alles
in de ruimte wordt voorgesteld en hier in den tijd, dat gene kenbaar is
door aussere en deze door innere Erfahrung.
Daarmede viel nu de rationeele psychologie (evenals de rationeele theologie), want het wezen der ziel was onkenbaar en dus ook haar oorsprong
en ,einde (onsterfelijkheid).
In zooverre bevorderde Kant negatief de empirische psychologie, de
psychologie ohne Seele, de studie der psychologische verschijnselen. Maar
hij ging niet hierop door, en bleef zichzelf niet gelijk. De empirische
psychologie kon volgens Kant nooit exacte wetenschap worden, wijl
mathematica op haar niet kon toegepast. Immers in zijn Kenleer onderscheidde hij tusschen apriorische en aposteriorische kennis, vorm en
inhoud, en nam hij daarom apriorische vormen van aanschouwing (tijd en
ruimte), categorieën (verstand) en ideeën (rede) aan. Er was dus nog een
andere, hoogere kennis dan alleen door waarneming, eene kennis als 't
ware door de rede, door den geest, verheven boven die van waarneming
en verstand. Zoo bevestigde Kant toch weer een wezenlijk onderscheid
tusschen verstand en rede, ziel en geest, hetgeen in de volgende idealistische philosophie van grooten invloed werd.
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En eindelijk bouwde hij in de practische Vernunft weer op, wat hij in
de reine Vernunft aan den twijfel had prijsgegeven. Hij nam op practische
gronden toch weer de substantialiteit van de ziel en hare onsterfelijkheid
aan.
Bij dit idealisme sluiten Schelling (1775-1854) en Hegel (1770-1831)
zich aan en breiden het uit. Fichte (1762-1814) trok het idealistisch
principe van Kant door, ruimde het „Ding an sich" op, maakte het
algemeene, absolute „Ik" tot schepper van alles, geheel autonoom, en
maakte de theoretische Vernunft geheel aan de practische ondergeschikt,
niet slechts in de leer van ziel, deugd, onsterfelijkheid, God, maar ook
in de natuur.
Niet slechts God, deugd, onsterfelijkheid, maar ook het bestaan en zoozijn aller dingen wordt aangenomen om de practische Vernunft en rust
eT op. De theoretische Vernunft is er om en voor cie practische. Bij Kant
was het waarnemen nog voorwaarde van ons weten, maar bij Fichte is
de theoretische rede geheel en al bedingt door de practische rede. M. a. w.
wijl de mensch voor alles een handelend, een zedelijk-handelend wezen is,
daarom bestaan de dingen, is er een wereld. Het ethische is grondslag
van alles, de leer Is er om het leven, het hoofd om het hart of den wil.
Het ik poneert zichzelf en poneert dan een niet-ik, opdat er een sollen,
een streven, een practische werkzaamheid mogelijk zij. Of anders, het ik
is eerst vóór alles wil, is daardoor van alles onderscheiden, is vóór alles
werkzaamheid, zelfwerkzaamheid; maar zonder meer is dit willen blind,
onvrij. Opdat idit willen nu vrij worde, dat is m. a. w. zedelijk handelen
kunne, moet het bewust worden, intelligent; daarom poneert het ik (na
zichzelf) in de tweede plaats een niet-ik, om a. door dat niet-ik zich te
laten beperken, 'zich te vereindigen, te individualiseeren, het als object
tegenover zich te stellen, d. i. langs de trappen van gewaarwording,
aanschouwing, verstand, rede en zelfbewustzijn er zich bewust van te
warden, dat eene absolute persoonlijkheid contradictio in terminis is,
zelfbewustzijn is slechts mogelijk door en aan een 'object buiten ons, en
b. om in dat niet-ik een 'object \TOOT het zedelijk handelen, een materiaal
voor iden plicht te hebben, aan het willen een inhoud te geven; de natuur,
op zichzelve zonder doel en beteekenis, zonder rede, dient slechts ethisch
als Widerstand, 'door de Vernunft te overwinnen (tegenstelling van geest
(rede) en natuur (zinlijkheid), de reide moet de natuur umbilden, verklken,
vergeestelijken).
(Wordt vervolgd.)
B.

INGEZONDEN.
Zeer geachte Redactie,
Gaarne zou ik het onderstaande zien 'opgenomen in het volgend nummer
van het „Paedagogisch Tijdschrift". Telkenmale treft mij weer de uitgebreide kennis en de groote belezenheid van den heer Janse, maar helaas
kan ik de wijze, waarop hij het omvangrijke materiaal, dat hij ongetwijfeld
tot zijn beschikking heeft, aanwendt, niet bewonderen. Vergun mij ter
verduidelijking en ter beperking enkele opmerkingen over het artikel
„Tweeërlei levenshouding tegenover de levende ziel".
Allereerst is de tegenstelling in het begin van het artikel een vreemde.
De hoogmoedige kan geen mysterie dulden, kent niet debewondering,
zegt de schrijver. En wie blijkt dan die hoogmoedige te zijn: de z.g. ontwikkelde, de waanwijze moderne mensch, de allesweter. Maar als we
trachten door te dringen in het levens- en zieleraadsel, vragen we toch
niet Urn meening, maar gaan we toch enkel ter schole bij den ootmoedigen
natuuronderzoeker?
Dan onderscheidt ,de auteur niet de psychische en de vitale verschijnselen, hetgeen zeker niet hetzelfde is. Zoo 'zegt de schrijver b.v. op pag. 141:
„Ook in de psychologie heeft de verklaringsmanie opgeld gedaan om
het mysterie te elimineeren. Men heeft dat lev ende „in ons" willen
terugbrengen tot één beginsel. Schrijver bedoelt hier het, ,(ziele-)levende,
het psychische, immers vervolgt hij: bewustzijn, denken, voelen, enz. Zoo
waren ,meerdere plaatsen aan te wijzen.
Tegen de hier 'dan volgende opsomming richt zich m'n derde opmerking.
Vooraf zij even gezegd, dat de auteur zijn lezers verre overschat, waar
hij stelsels als van Descartes, 'von Hartmann, Heijmans, eenvoudig als
bekend vooronderstelt, wat toch zeker alleen het geval zal zijn bij diegenen, die, zooals de schrijver van het artikel, zich bizonder voor deze
dingen interesseeren. Maar dan: hoe worden deze stelsels gewaardeerd?
Het zijn „nevelen der abstracties", opgestegen uit het „moeras der doode
stof"! En wanneer men nu verwacht, dat de schrijver die nevelen zal
doen optrekken, dan vergist men zich ten eenenmale. Immers luidt de
conclusie: „De levende ziel is een mysterie, dat we zóó hebben te aanvaarden." Laten we toch nuchter zijn. De menschheid had nooit den trap
van kultuur bereikt, waarop zij in West-Europa nu staat, als ze maar
voortdurend was blijven aanstaren tegen mysteriën. Al heeft ze hun
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wezen niet ontsluierd, ze staat er nu toch anders — wel bewonderend,
maar toch anders — tegenover dan voor ettelijke eeuwen.
Een voorbeeld. Bij de meeste natuurvolken beschouwt men ziekten als
veroorzaakt door booze .demonen, en medicijnmannen worden te hulp
geroepen om deze langs magischen weg te verdrijven. In de Middeleeuwen
nog zag men epidemieën als straffen der Godheid. De nieuwere tijd stelde
vast, dat tal van ziekten worden veroorzaakt door micro-organismen. Nu
zal de heer Janse toch ook niet zeggen: Ziekte is een mysterie. Wat de
wetenschap ervan vaststelde is een nevel van abstractie. Maar hij zal
toch ook bij een ziektegeval een arts te hulp roepen, opdat deze met
behulp van zijn kennis van de ziekten de genezing bevordere. Daarmee
is alle mysterie niet weggevallen, maar we doorgronden toch iets meer
van het wezen der ziekten idan vroeger.
Voor den primitieven mensch is de ziel een aetherische substantie, die
zeer los met het lichaam verbonden is en hem in den slaap kan verlaten.
Dart is toch ook .onze beschouwing niet meer? Op .Middeleeuwsche voorstellingen ziet men bij een overledene de ziel het lichaam uit .den mond
verlaten in den vorm van een menschelijke geestesverschijning. Wij staan
daar nu toch ook eenigszins anders tegenover? Wij danken aan de edelsten
van ons geslacht een dieper inzicht in het wezen der wondere menschelijke
psyche, en in haar binding met haar stoffelijk substraat. En zeker, die
grooten waren vaak hopeloos eenzijdig, da.t geven we gaarne toe, maar
als er nu tien denkers zeer één zijdig ieder maar één, bepaalden kant van
het rijke zieleleven hadden belicht, dan waren we toch immers nochtans
dichter bij de waarheid gekomen en daarom is het ons toch te doen?
Zeer zou ik het dan ook toegejuicht hebben, als de auteur de stelsels van
die groote mannen een overweging had waardig gekeurd en ze had
onderzocht op hun waarheids- en waardegehalte voor onzen tijd. Ook
was hem dan de passage op blz. 142 als een „slip of the pen" te vergeven
geweest: „Er bestaat geen voelen zonder denken en willen, of willen
zonder denken en voelen", wat niet vele psychologen hem zullen nazeggen!
Voorts heeft de schrijver er zeer ernstige bezwaren tegen, dat het
zieleleven geanalyseerd wordt. Maar hoe is nu toch onderzoek mogelijk,
als men niet eerst het verschijnsel, dat men bestudeeren wil, ontleedt in
zijn elementen. De analyse moet toch voorafgaan aan de synthese en
deze laatste kan alle recht laten wedervaren aan de eenheid der menschelijke ziel.
Ja, de schrijver wil zelfs ziel en lichaam niet gescheiden zien. Maar dit
dualisme is al geweldig oud, vindt men al bij de primitieven en is toch
om practische overwegingen al niet te ontgaan. Men kan toch niet deze
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zeer verschillende zijden van het menschelijkes wezen tegelijk bestudeeren?
De hoogere eenheid van die tweeheid is dan weer een probleem op zichzelf.
De auteur wil verder ook niet weten van een geestelijke substantie,
maar wat dan? Hij wil toch niet terugkeeren tot de opvatting, dat de
individueele ziel een complex is van psychische phenomenen 'of een verbinding van functies, tot een zielkunde zonder ziel? De •metaphysische
constitutie van de ziel te zien als substantie, een specifieken Ikfactor te
erkennen, ligt niet alleen in de lijn van het aloude Christendom, maar
ook in die der nieuwere psychologie (Lipps, Kiilpe, OesterreiCh, Geyser,
Husserl).
Voorts verwijt de schrijver de psychologie dingen, waaraan zij zich
ganschelijk niet schuldig maakt, waar hij zegt op pagina 144: „Waar zij
(d. i. de psychologie) wil oordeelen over waarheid, goedheid, schoonheid,
gaat zij ver boven hare bevatting uit." „Zij kan niet oordeelen over levenswaarden." „Het doel der 'opvoeding kan zij ons niet aangeven." „Zij kan
geen normen stellen." Zeer terecht, maar welk psycholoog van professie
doet dat? Al deze zaken zijn geen psychologische, maar philosophische
problemen. De kentheorie overweegt wat waarheid, de ethiek wat goedheid, de aesthetica wat schoonheid is en de waardeleer wat levenswaarde
heeft. Tenslotte: het doel der opvoeding vast te stellen, is zaak der paedagogiek, voorzoover ze normatief is. Immers de empirie kan niet aangeven,
wat de doelen moeten zijn, waarop we de opvoeding zullen richten. De
ervaring van hetgeen was en is, kan niet beslissen over dat, wat waard
is te zijn. Dit laatste vast te stellen is de taak der normatieve paedagogiek,
die daarbij 'de hulp van de waardeleer als kultuurphilosophie niet kan
ontberen.
Met dank voor plaatsing,
Hoogachtend,
uw dw. dr.
Utrecht, 20 October 1923.
W. H. VERMOOTEN.

WAAR GAAT HET OM IN DE ARTIKELEN
OVER „DE LEVENDE ZIEL"?
Gaarne wil ik op de bezwaren van den heer Vermooten tegen mijn
artikelen in afl. 4, 5 en 6 van dit tijdschrift nader ingaan. 1)
Voorop ga de mededeeling, dat het mij in 't minst niet te doen is om
„kennis" of „belezenheid" te luchten, maar dat het mij volle ernst is met
het onderwerp waarover ik schreef. Daarom neem ik den heer Vermooten
zijn critiek heel niet kwalijk, maar ben integendeel hem dankbaar, dat hij
nog eens op mijn onderwerp terugkomt. En ik grijp met beide handen
deze gelegenheid aan om nog eens duidelijk te omschrijven wat de strekking der gewraakte artikelen is.
Allicht zal men ze dan nog eens overlezen — allicht komt er nog meer
critiek — waar ik juist naar verlang om mijn ideeën te kunnen beproeven.
Want het gaat in de gewraakte artikelen niet om een veroordeeling van
al wat de wetenschap over de levende ziel tot nog toe heeft gevonden.
't Zou ook ál te belachelijk zijn!
Ook gaat het niet om een overzicht van de geschiedenis der psychologie.
Daarover leze men het mooie art. van B. in afl. 6 en 7 van dezen jaargang.
Maar er zit achter een poging om aanleiding te geven tot het leggen
van een grondslag, waaruit eerlang een eigen p sychologi e, d i e
aansluit bij wat de fl. Schrift onder „ziel" verstaat, zou kunnen opbloeien.
En tevens is het een poging om in de hedendaagsche stroomingen e e n
eigen positie te vinden.
Dat lijkt nu wel heel pedant van een „schoolmeester", maar als ik iets
voor de bereiking van dat ideaal mag doen (al was het dan maar negatief
door te prikkelen tot nadenken) dan geef ik daarvoor gaarne een deel van
mijn levenswerk en... waag ik er mijn „huid" aan.
Nu zou het toch den indruk kunnen geven, alsof ik daar op een goeden
dag zoo los van de historie en zonder verband met de tegenwoordige
wetenschap op de idee was gekomen om aan een „eigen" psychologie te
gaan werken en dat ware met recht een weerzinwekkend bedrijf.
Maar ik ben juist door studie van vroegere en hedendaagsche stroomingen en onder sterke interesse voor alles wat met de wetenschap van het
levende in verband staat aan die idee gekomen. Het zou hier niet passen
1) Zie Ingezonden, pag. 222 van dezen Jaargang.
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om van mijn levenservaring en lectuur (want die twee staan In onlosmakelijk verband) hier een uitstalling te geven. Toch moet ik er iets van
zeggen om de bedoeling der artikelen over „de levende ziel" te doen
uitkomen.
Men zal zeggen: ,;schoenmaker hou ie bij je leest"! — Welnu, ik meen,
dat waarneming van- en nadenken in verband met studie over de levende
ziel bij een „schoolmeester" zijn „leest" zeer wel kan behooren, als hij
daarvoor tijd en gaven en roeping meent te hebben.
Nimmer heb ik psychologie gestudeerd om „psycholoog van professie" te
worden. Maar ik heb onderzocht waar ik het maar vinden kon over dat
levende wezen, dat ik overal om mij heen en vooral in mijn schoolpractijk
lederen dag kan waarnemen. En dan brengt het eene vraagstuk het andere
voort.
En Ik heb daarbij óók gepoogd om het gelezene te toetsen aan de
1-1. Schrift en aan de ervaring (natuur en geschiedenis). Beide
getuigen voor mij van geloofwaardige realiteit') Wat niet door een van
beide kon gerealiseerd worden, heb ik voorloopig als „moeilijkheid" aangenomen,
Tot die dingen, die niet te realiseeren waren, behoorden o. a.: de ziel
als „geestelijke substantie" van de Scholastiek; de ziel bewustzijn
(Descartes), de drie of twee zielsvermogens van de vermogenspsychologie
en aan den anderen kant de denkende hersenkronkels en ziende kezichtszenuwen enz. van de physiologische (materialistische) psychologie.
Eenerzijds voelde ik mij in de lucht verheven in nevelen van abstractie
(men was daar de stof kwijt) en anderzijds zonk ik in het moeras der
doode stof („het leven" was er uit).
De meeste bezwaren kwamen dus voort uit de deeling van het subject
zelf in dezen zin: de mensch is lichaam èn ziel (scholastiek) of hij is:
enkel 'ziel (Psycho-Monisme) of hij is enkel „lichaam" (materialisme).
Verder uit de deeling van het bewuste leven in: het denken, het willen,
1) Ik weet wel van het gevaar van „naief Realisme", dat onze opvatting van het
gegevene en van de H. S. maar direct als de waarheid wil proclameeren. Maar, het
recht van critiek moge dan over onderdeelen op onze opvatting blijven bestaan — in
hoofdzaak gaan we toch veilig als we de H. Schrift en de ervaring vertrouwen, zooals
ze tot ons komen.
Is het denken de bouwmeester der wetenschap — en die moet bouwen volgens de

regelen der bouwkunst (denkkunst, logica) de H. Schrift en de ervaring zijn getuigen
van de realiteiten, de grondslagen, waarop het geheele gebouw der wetenschap rusten moet.
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het voelen, die min of meer als samenstellende eenheden van het bewustzijn
werden gedacht en behandeld. (Vanwaar anders die strijd om den zetel
der religie in 't verstand, óf in 't gevoel, óf in den wil? (Vgl. Bavinck,
Geref. Dogm. I 260-278).
Over Wundt (apperceptie) en de Wrzburger School (Ach, Klpe,
introspectie), waarin de eenheid van het bewuste leven op den voorgrond
kwamen, geraakte ik voort studeerende bij de nieuwere (Vitalistische)
Biologie (Driesch). En daar vond ik tot mijn verrassing de or ga n i S ch e eenheid van het levende wezen als gegeven voorop,
aanvaard zonder verklaring uit gegevens.
Driesch zoekt voor die organische eenheid in zijn „Philosophie des
Organischen" een metaphysisch beginsel. Maar hij handhaaft de feitelijke
eenheid voor de Biologie.
Daarmee was voor mij het dualisme van Aristoteles overwonnen. (Zie
Paed. Tijdschr., 16e jg., afl. 6, pag. 191 onderaan).
De „Bijbelsche en Religieuze Psychologie" van Dr. Bavinck en de dissertatie van Dr. Los, „Het gevoel in de H. Schrift", gaven aanleiding tot
bestudeering van de Bijbelsche termen ... en daar vond ik weer dat
voorop zetten als gegeven van „de levende ziel" — zonder het dualisme
lichaam-ziel. Vgl. Dr. K Bavinck, Bijb. en Relig. psychologie pag. 30 en 31,
en H. Cremers Bibl. theolog. W&terbuch 11e Aufl. 1923 onder yvxij.
Mijn interesse voor het levende en het voorop stellen van de eenheid van
leven, die alle levensverschijnselen beheerscht, gaf mij vanzelf aansluiting
bij die strooming, die „het leven" voorop stelt op allerlei gebied (Ethische
richting in de religie, Montessori in de didactiek, de Nieuwe Taalgids in
de taalstudie), waarvan de „Lebensphilosophie" de wijsgeerige vertolking is.
Hier kwam ik echter met de H. Schrift niet uit — want zij 'kent nog
iets hóógers dan leven. Godskennis is méér dan kennis van religieus leven;
Normatieve paedagogiek gaat vér uit boven de experimenteele van Montessori; en de Logos is méér dan „de levende taal". flèt recht is meer dan
wat psychologische rechtspraak wil; de ethiek is meer dan het brouwsel,
dat „psychologische" romanschrijvende zedeleeraars ons geven kunnen,
en Religie is meer dan de gegevens van de Psychologie der Religie.
Slotsom: Biologie als kennis van het levende in den ruirnsten zin, (dus
ook omvattend de psychologie) kan geen normen geven, maar behoort bij
de aarde, bij de feitelijkheid. 1)
M. a. w. de psychologie spreekt over het zijn, maar niet over het behooren.
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En als ik dan bij Prof. Deussen de tegenstelling vind tusschen het IndoGermaansch Idealisme, dat telkens weer eigen leven (bewustzijn, denken,
wil, gevoel....) projecteert op het heelal en zelfs op „de Godheid" en het
Semietisch Realisme, dat belijdt: ik ben stof en asch, ik ben op de aarde en
God is in den tlemel, dan is de keuze voor mij niet moeilijk en kies ik óók
op 't gebied der psychologie het laatste. En dan ga ik luisteren naar die
Semietische voorstelling van het levende, die de fl. S. accepteerde.
Aan dezen gedachtengang, waaraan een reëele worsteling om te mogen
verstaan ten grondslag ligt — meen ik het recht te mogen ontleenen om in
ons Paed. Tijdschrift:
1. Bezwaren in te brengen tegen de verklarende houding die vooral
sedert Descartes tegenover het levende als zoodanig is aangenomen... en
ook tegen het dualisme, dat bij Aristoteles in de wetenschap zijn intrede
deed.
2. Met de nieuwere Biologie de eenheid en ondeelbaarheid van /zet
organisme, van het feitelijk gegevene levend wezen voorop te stellen als
mysterie, dat zóó te aanvaarden is.
3. De Bijbelsche uitdrukkingen in overweging te geven als grondslag
om met behulp van de rijke gegevens, die de wetenschap verzamelde,
daarop een systeem van eigen psychologie op te bouwen. 1)
4. Te waarschuwen tegen de strooming, die „leven" en „psychologisch"
als waardemeters beschouwt.
5. Bij veel waardeering voor Montessori's didactiek het recht der normatieve paedagogiek te vindiceeren, door de biologie (ook psychologie)
bij de aarde te houden.
6. Te kiezen tusschen Indo-Germaansch Idealisme en Semietisch
Realisme.
7. Het onderscheid tusschen liefde en bewondering voor het schepsel en
de liefde uit God in „geestelijken" zin te handhaven.

Geachte collega Vermooten!
Natuurlijk heeft U niet zooveel achter mijn artikel gezocht. Ik mag dat
ook niet van U vergen. En het strekt U tot eer, dat U verscheidene psychologische ketterijen heeft ontdekt in mijn schrijven. Ik hoop later het een en
ander over de Bijbelsche opvatting: „levende ziel" uit te werken. Hier wil
ik alleen constateeren dat U goed heeft gezien.
1) Ik bedoel dus niet : een psychologie uit den Bijbel te halen, maar ik denk,
dat in de Semietische opvatting van. „levende ziel" een grondslag is te vinden, waarop
een psychologie kan rusten, die bevrijd is van het dualisme van Aristoteles.
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1, Ik onderscheid niet „psychische" en „vitale" verschijnselen. Bewustzijn, denken, voelen, willen als feitelijke data zijn voor mij e<ren goed vitaal
als eten en drinken en stofwisseling.
Er is een »zijde" aan die acten, die niet vitaal is — b.v. de logica voor
en in het denken, de ethica over en in het willen, maar die liggen buiten
het bereik der psychologie. Evenzoo het geestelijk subject, dat in die acten
werkt.
De H. S. onderscheidt nergens „psychisch" van „vitaal" leven. De
wetenschap is liefelijk voor de ziel (Spr. 2: 10) maar de rechtvaardige eet
ook tot verzadiging van zijn ziel (Spr. 13: 25), en Micha roept uit: mijne
ziel begeert vroegrijpe vrucht (Micha 7: 1).
2. U meent: Ik wil van „geestelijke substantie" niet weten. U moet er
achter zeggen: in de psychologie. De H. S. onderscheidt altijd geest en
ziel. Nergens worden deze woorden gelijkwaardig gebruikt. Over waarheid,
goedheid en schoonheid te oordeelen is werk der geestes-wetenschappen,
maar komt de psych. niet toe.
Wel kan de psych. de werking des geestes in den. feltelijken mensch
van vleesch en bloed onderzoeken. Zooals ook de werking van den wind
een voorwerp van waarneming uitmaakt. Zoo kan men psychologisch de
werking van een zekere religie in een zeker soort menschen onderzoeken,
maar nimmer kan men daaruit besluiten trekken over de waarheid en het
wezen van dien godsdienst. En zeker kan men daar geen „theologie" op
bouwen, zooals vele „Religions-psychologen" zouden willen.
3. Het dualisme „lichaam" en „ziel" in onze opvatting is niet zoo oud
en eerbiedwaardig als men denken zou. Ik geloof in ieder geval niet, dat de
Bijbel er van weet. 1)
4. Voor mijn reëele opvatting bestaat er werkelijk geen denken zonder
willen en voelen. Als ik een som uitreken wil ik dat en voel ik mij sterk om
het te volvoeren.
Het reine denken bestaat alleen als abstractie. 2)
Als U studie maakt van de school van W ü rzburg (Ach, Klpe) dan kunt
U dat niet zoo onwetenschappelijk vinden.
5. Als ik de eenheid der levende ziel op den voorgrond stel als mysterieus gegeven, dat we zoo hebben te aanvaarden, dan doe ik dat niet om
er „tegen aan te gaan staren". 0 neen! U spreekt van ziele-raadsel. En
een raadsel lost men op of men laat het straks liggen. Ik spreek liever van
1) Zie boven aangehaalde werken van BAVINCK en CREMER.
2) Dat denken is object der Logica — niet der Psychologie. Vgl. A. Messer, Der
kritische Realismus, pag. 3 en 4.
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mysterie, zooals b.v. het element een mysterie is. Wij aanvaarden b.v.
het element „zuurstof" als mysterieus gegeven en rekenen daarmee in alle
verbrandingsverschijnselen. Ik wil met het mysterie organisme-alsgeheel-van-leven bij alle levensverschijnselen rekening houden. En dat
dit ook zeer goed kán, daar heb ik bewijzen voor.
Bestudeert U eens de eerste hoofdstukken van Driesch, „Philosophie
des Organischen" — of van denzelfden schrijver „Organische Regulationen". Lees de „Psychologie der dieren" van Prof. Buytendijk. Let er op,
hoe de nieuwe leerboeken over Psychologie, als dat van Hffiding, Aug.
Messer. 1) Sully-Stimpfl in de richting zich bewegen om het geheel vast te
houden; lees de Redevoeringen van Prof. Bouman over „Psychische
Aktiviteit" en „Begrijpelijke Relaties in de Psychologie" en U zult verstaan, dat mijn artikels niet zoo maar ineens te Biggekerke uit de lucht
zijn komen vallen.
Dat het kán, zèlfs bij de planten — kunt U nagaan bij Dr. W. Pfeffer
„Pflanzenphysiologie, Ein Handbuch der Lehre vom Stoffwechsel und
Kraftwechsel in der Pflanze", waarin de auteur in de uitvoerige beschrijving
der feiten van de stofwisseling telkens weer de reguleerende werking van
het organisme als geheel aanwijst
En als reeds in de stofwisseling der planten bij allerlei feiten „de Zentralbezogenheit" van het levend organisme voor den dag komt — hoe moet
dat dan niet uitkomen bij mensch en dier.
En nu nog een paar kleinigheden, ik bedoel : meer persoonlijke dingen.
6. U zegt: „wij danken aan de edelsten van ons geslacht een dieper
inzicht in het wezen der wondere menschelijke psyche en in hare binding
met haar stoffelijk substraat." Ik dacht, dat men van het wezen der
menschelijke psyche en over hare binding met de stof nog niets, letterlijk
niets, wist. Ik dacht dat dit mysteries waren. Of bedoelt U, dat de wetenschap over de werkingen der „ziel" (van den geest) en over de relaties
tusschen „innerlijk" en „uiterlijk" leven meer weet dan vroeger? 0 ja.
7. U had liever een historisch overzicht van de stelsels, door mij
genoemd, en een schiften van het waarheids- en waardegehalte voor onzen
tijd... Een weinig vergoeding vindt U misschien in afl. 7 pag. 217-221 van
dit tijdschrift. Een weinig.. . want U vraagt véél.
8. Hoe U kunt lezen, dat ik de stelsels als nevelen der abstracties heb
1) „Die Psychologie behandelt so auch die Vorgánge des Erkennens in ihrem Verflochtensein mit dem Bewusstseinsgeschehen überhaupt, ja mit dem gesamten Lebensprozesz.
A. Messer, Der Kritische Realismus. Karlsruhe 1923 pag. 2.

231
zien opstijgen uit het moeras der doode stof (de beeldspraak is anders
wel mooi!) is mij niet duidelijk. U wilt wel eens die passage in het verband
overlezen — U zult dan zien, dat ik met leedwezen ondervond, dat die
mooie stelsels niet te realiseeren waren, doordat zij (dus die stelsels) in
de nevelen der abstracties waren geraakt.
En omgekeerd gaf de Materialistische en Mechanistische beschrijving
van zenuwstelsel en zintuigen mij den indruk van een wroeten in doode
stof, waar het leven en dus de eenheid uit is.
Voor de practijk gesproken — wat voer ik uit met het denken — vóór
mijn klas? Of wat met den bouw van het oog zonder meer?
Wat doe ik met psychologische gegevens, als ik ze niet kan zien in
verband met de levende wezens vóór mij in de klas?
Men zal zeggen: de wetenschap analyseert en maak gij dan de
synthese.
Maar men vergeet dan, dat die synthese nog moeilijker is dan de
analyse en dat die synthese evenzeer de taak der wetenschap is.
9. Ik heb bezwaar tegen de analyse van het levende wezen als zoodanig?
Neen, ik heb er geen bezwaar tegen — maar ik heb beweerd, dat het
niet kan.
De „Zentralbezogenheit" — datgene dat b.v. een schaap tot een levend
wezen maakt — is niet te analyseeren, maar eenvoudig als gegeven te
aanvaarden.1)
Dat de wetenschap dat beest niet mag slachten en het lijk onderzoeken
— en dat zij niet allerlei levensverschijnselen mag onderzoeken en onderscheiden — dat heb ik nergens beweerd. 't Zou ál te dwaas zijn. Maar
die een dood aas ontleedt en beschrijft, die spreekt van iets dat aan een
levend wezen heeft behoord — maar niet van dat wezen in zijn geheel.
(Mechanistische physiologische „zielkunde".) En wie gaat redeneeren over.
een schapenzid, die in een schapen/ichaam zou huizen, doe niet alsof hij
nu van dat levende wezen meer verstaat dan voorheen.
10. Ik zie óók een metaphysisch beginsel van „de levende ziel", en dat
is naar Gods Woord: geest. De zienlijke dingen — ook de veelvormigheid
der levende wezens — zijn uit de onzienlijke (geestelijke) voortgekomen.
En dat geestelijke, dat ons beginsel is, werkt ook in ons. Die geesten
zijn te „beproeven" — maar niet door de psychologie. Want wij zijn niet
„in den geest" zooals Johannes op Patmos, maar in het vleesch.
1) Denk nu weer niet aan een „ziel" zonder meer, want van het eerste oogenblik
van zijn bestaan af behoorde ook de stof „celstof" tot deze „levende ziel".
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En de psychologie kan niet méér doen — en dat is al héél véél — dan
dat feitelijk gegeven levend wezen mensch onderzoeken en de wetten en
regelen voor zijn feitelijk denken, enz. en de werkingen van zijn geest als
feitelijke data waarnemen. Maar haar object wordt nimmer : „lichaam" èn
„geest"; óók niet: lichaam (als doode stof opgevat en dat is een lijk) èn
ziel (als iets zuiver geestelijks opgevat, doch ziel buiten lichaam bestaat
niet dan als abstractie).
11. U stelt Ik-Factor gelijk met metaphysische constructie van de ziel
als substantie. Maar het is zeer de vraag of die Ik-factor een substantie is
— en ook of het dan een metaphysische substantie moet zijn.
Ik wil hier niet beslissen, omdat het/k-probleem een zéér ingewikkeld
vraagstuk is.
12. Uw slot — „het doel der opvoeding vast te stellen, is zaak der
paedagogiek, voorzoover ze normatief is."
Zie, dat ben ik volkomen met U eens.
En nu is er niets zoo gevaarlijk voor die normatieve paedagogiek dari
dat de psychologie, die ons alleen maar zeggen kan hoe een feitelijk kind
is, zich gaat verheffen tot geestelijke of half-geestelijke wetenschap door
„ziel" op te vatten als iets geestelijks-dat-zij-onderzoeken-kan.1)
Zoodra zij in het gebied der geestenwereld komt heeft zij ook te maken
met goed en kwaad in ethischen zin.
Wel degelijk doet de psychologie dat in onze dagen. Ook „psychologen
van professie" als Freud — die op grond van de psychologische feiten
bewijst, dat het 7de gebod voor vele menschen aanleiding tot zenuwziekte
wordt. Denk aan de psychologie der Religie, die Mie religies menschelijk
vindt en daarom slechts graadverschil ziet tusschen een Boedhist en een
Christen. Van psychologisch standpunt zeer juist.
„De ziel overwint" is de triomfkreet over het Materialisme — en daarover kunnen we ons slechts verblijden — als men nu maar die ziel bij de
aarde houdt.
De biddende Moslim, met het gelaat voorover op zijn gebedkleedje in
het woestijnzand gedrukt, heeft ons veel te zeggen.
•

College Vermooten, U meent ik overschat onze lezers. Maar U moet
niet vergeten, dat ons P. T. het éénige Prot. Chr. tijdschrift is, dat zich op
1) Zoo blijve de psychologie ook verre van alle occultisme waar het gevaar dreigt,
dat zij leelijk bij den neus genomen wordt.
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't gebied van psychologie en paedagogiek beweegt. Moest het daarom niet
door ál onze voormannen op psych. gebied gelezen en gesteund worden?
Er zijn tientallen collega's in ons land, die meeleven en nadenken over
philos. en psychologische vragen in verband met hun arbeid. Ik
kèn er, die zich behelpen met de brochures en wijsgeerige
bloemlezingen van • de Hollandia-drukkerij te Baarn en rijp en
groen, ál wat ze machtig kunnen worden, zonder eenige leiding
moeten doorworstelen. We hebben den arbeid van Dr. Bavinck
— een kostelijke schat! Maar een leidende periodiek om voort
te gaan en mee te leven is ook broodnoodig. Lezen de openbare onderw.
niet „Kinderstudie", lezen de Roomsche collega's niet Zielkunde en Opvoeding? En moet ons P. T. zich dan altijd richten naar collega's, die geen
psych. vaktermen verstaan en niets van philosophie afweten? Is dat verantwoordelijk terwijl de couranten vol vaktermen staan en alles „psychologisch" wordt bekeken en de belangstelling voor philosophie zienderoogen
groeit?
Ik zal de laatste zijn om een collega kwalijk te nemen. dat hij mijn artikels
niet volgen kan — maar ik wil toch mijn zwakke kracht geven om ons
tijdschrift óók psychologisch op te helpen voeren. Wanneer onze
psychologen van professie er in gaan schrijven wil ik gaarne zwijgen en
luisteren.
Hoogachtend,
Biggekerke, 3 December 1923.

A. JANSE.

ANTWOORD AAN DEN HEER A. JANSE.
„It is not the question, what is fit to be preached,
but what is true."
HOBBES.

Ik ben den heer Janse zeer dankbaar voor zijn welwillend antwoord
op mijn Ingezonden. Een klein ondeugendheidie mag ik wel even signaleeren. Waar hij schrijft: „Bestudeert u eens enz......, daar apprecieer ik
deze vermaning natuurlijk zeer; geheel onkundig van die literatuur was
ik echter niet. Het spijt mij, dat de heer Janse zulk een woordenvloed
heeft noodig gehad om te repliceeren. Dat verzwaart de discussie, een
.discussie, die toch al moeilijk valt, doordat de 'geachte auteur de m.i.
toch zeer rationeele indeelingen der wetenschap niet wenscht te aanvaarden. Daardoor toch wordt de overzichtelijkheid noch van zijn artikelen,
noch van deze, zijn beantwoording bevorderd.
Allereerst dan het kennistheoretisch probleem van den oorsprong der
kennis. Hier gaat de auteur uit van 'de ervaring en de H. Schrift. Hij
schijnt dus niet veel vertrouwen te hebben in die ervaring. Dat men
kritisch staat tegenover de resultaten der wetenschap, het is het kenmerk
van den waren wetenschappelijken mensch, maar dat men die resultaten
eerst moet toetgen aan de H. Schrift en dan nog wel aan fragmentarische
uitspraken, die toch hoogstwaarschijnlijk met geheel andere bedoeling zijn
geuit dan waartoe ide schrijver ze aanwendt, ik kan het niet vatten, daar
de Bijbel ons toch zeker niet gegeven is als handboek der wetenschappen,
waarin men zich over alle mogelijke onderwerpen kan oriënteeren. Zoo
natuurlijk het is, dat de religieuze overtuiging meespreekt, waar het gaat
om het concipieeren van een levens- en waereldbeschouwing, zoo onnatuurlijk is het, de feiten, die ide wetenschap vaststelt, eerst te verifieeren aan de
H. Schrift.
Ook de religieuze mensch moet buigen voor de macht 'der feiten en
wel kan de Kerk langen tijd beschouwingen tegenhouden, die wel gefundeerd zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, maar die niet
passen in 'haar leer, tenslotte moet ze zich gewonnen geven en lide bakens
verzetten, waarvan de geschiedenis voorbeelden te over kent. Waar zulk
een tweeslachtige houding ook consequent toe voert, A. J. Drewes heeft het
eenigen tijd geleden terecht geridiculiseerd in „De School met den Bijbel."
Niet zoozeer dat het wetenschappelijk onderzoek het uitwijst, maar in de
H. Schrift staat ook, heet het dan. — Zoo zegt b.v. ook A. van Deursen
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(Verdieping en Belijning VII) „We nemen de geologische uitkomsten aan,
voor zooverre de Schrift ons zulks toelaat." Dus: men aanvaardt de
kritische ervaring, tot men plots zich wendt tot iden Bijbel en zegt: Nu
leert diezelfde ervaring mij wel, dat dit of dat zoo is, maar dat klopt niet
met de H. Schrift, dus verwerp ik het. Van tweeën één: De kritische
ervaring aanvaarden als bron van kennis of haar verwerpen, maar niet
,haar eerst wel vertrouwen en dan ineens niet meer, want dat is toch zeer
inconsequent. Bovendien: als men de resultaten, waartoe het onderzoek
moet voeren, al van te voren kent, waartoe dan nog dat moeilijke, kostbare, tijdroovende onderzoek? Zou het in zulk een geval niet verstandiger
zijn, te erkennen: Mijn tot heden gehuldigde Schriftbeschouwing was
onjuist? Men neemt toch ook niet aan, dat de aarde zweeft in de waereldruimte, omdat er in Job 26 : 7 staat: „Hij hangt de aarde aan een niet" en
men bestrijdt toch ook niet de evolutie in eenigerlei vorm, omdat Prediker
1 : 9c luidt: „Er is niets nieuws onder ide zon?" En hoe doet de schrijver
als het 0. T. ons in ,den steek laat? Neem b.v. het belangrijke probleem
van ide individueele immortaliteit. De auteur weet natuurlijk beter dan ik,
dat de antieke Joden met andere volken de voorstelling 'gemeen hadden,
dat de menschelijke ziel na den dood afdaalde in het bleeke schimmenrijk, de sjeool, waaruit b.v. de heks te Endor voor koning Saul de schim
van Samuel opriep. Hij kent natuurlijk ook Jesaja 14, maar dat is toch
geheel iets anders dan b.v. 2 Corinthe 5 : 1. Waarom heeft het 0. T.
dán ök geen medezeggenschap?
Ten tweede de kwestie: vitale en psychische verschijnselen. De auteur
zegt: Ik onderscheid ze niet en dat is natuurlijk zijn recht. Maar dat er
twee wetenschappen zijn: de physiologie en ide psychologie, dat zegt toch
ook wel iets. Dat zegt toch, dat hier sprake is van twee groepen van verschijnselen, ieder met een specifiek karakter. En Mag hij ter principieel
bezwaar tegen hebben ze te onderscheiden, practisch doet hij het toch
zeker ook? De schrijver zegt dan, dat de H. Schrift ze ook niet onderscheidt, maar hoevele onderscheidingen der moderne wetenschap bevat
de Bijbel niet! En de teksten, die hij noemt in dit verband, zeggen mij niet
zoo veel. Al aanvaardt men de revelatie, dan kan men toch toegeven, dat
deze tot ons is gekomen in begrippen, zooals ze in die tijden geldigheid beza ten. En nu blijkt toch duidelijk èn uit deze en andere teksten èn uit de opvattingen omtrent het hiernamaals, hierboven gereleveerd, dat de antieke Joden
het biologisch zielsbegrip huldigden, hetwelk de ziel als inbegrip der
bewustzijnsverschijnselen en als oorzaak der stoffelijke levensverrichtingen opvat en haar een bestaan ook los van het lichaam toekent.
Voorts herhaalt de schrijver weer: „Over waarheid, goedheid, schoon-
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held te .00rdeelen, komt de psychologie niet toe." Maar nog eens: dat is
haar taak niet. En nu noemt hij in het vervolg Freud, maar wanneer
enkele psychologen hun boekje te buiten gaan, dan mag men dat toch de
psychologie qua talis niet aanwrijven. De psychologie bestudeert het
bewustzijn en dit laat geen waardebepaling toe, omdat het zoowel goed
als slecht, zoowel waar als onwaar is.
Waar de schrijver verder zegt, dat het dualisme: lichaam .en ziel ir
onze opvatting niet zoo oud is, daar meen ik hem dat te moetedbetwisten.
Immers al ,den primitieven mensch fascineeren slaap en dood eenerzijds,
het droomleven en phantasma's anderszijds. Deze feiten al voeren tot
het oordeel, .dat de mensch een dubbel wezen is. De ziel is dan het lichtere,
meer durende wezen en tevens levensprincipe. Heeft de schrijver echter
het oog op de beschouwing der ziel als inbegrip der psychische ervaringen,
dan moet ik hem gelijk geven.
De gewraakte passage: Er bestaat geen voelen zonder denken en willen, en willen zonder denken en voelen bleek wijders geen „slip of the
pen." Nu geenszins kan ik me daarmee vereenigen. Bij zuiver mathematisch werk zal het gevoelsleven, bij 'diepe smart het wilsleven wel zeer
weinig te beteekenen hebben. Maar zien wij ruimer. In de laagste diervormen zal van intelligentie toch wel nauwelijks sprake zijn; teen kwal,
een poliep zal zich wel niets voorstellen; zij weten noch van zich, noch van
de buitenwereld; blinde drang bepaalt de levenswerkzaamheid. De zuigeling voorts is geheel wil; krachtige ,driften uiten zich in heftige bewegingen, de verrichtingen worden door levendige .organische gevoelens begeleid, maar de voorstellingszijde ontbreekt nog geheel. Ik geloof, dat men
bij uitspraken als boven te veel let op de verschijnselen in het ontwikkeld
menschelijk bewustzijn, ,en te weinig ,op de geheele organische waereld.
Quinto spreekt de auteur over de noodzakelijkheid van .de veronderstelling van een leidend beginsel, teneinde de levensverschijnselen van stoff elijken aard te kunnen „verklaren." Ook ik gevoel veel voor het gezuiverd
vitalisme, dat het leven niet beschouwt als een bijkomende kracht, maar
als een hooger immaterieel principe, dat, zonder de wet van het behoud
van energie door te breken, toch leidend intreedt te midden der
energiestroomingen in de natuur. Zulk teen principe echter verklaart
overigens niets: het is een probleemstelling in één woord samengevat:
het probleem van het leven. In verband nu juist met de 'eenheid van
organisme en bewustzijn, waarvoor ide schrijver terecht zulk een warm
pleidooi voert, kan ik niet nalaten een woord van Ebbinghaus te citeeren,
opdat ,de officieele psychologen niet in een al te ongunstig 'licht komen
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te staan: „Voor den bioloog is het lichaam van den beginne af aan een
eenheid en een geheel, en het geheel heeft de deelen voortgebracht, niet
omgekeerd. Maar .om het nu in .onderdeelen te leeren kennen, en het
anderen te laten zien, 'daarvoor is het noodzakelijk, om te doen, alsof de
verhouding omgekeerd is: men moet beginnen met ide deelen te zien; men
moet ze los maken — in werkelijkheid of in gedachte — uit het geheel,
waarin zij alleen kunnnen bestaan. En dat is nu ook de meening en de
methode van den psycholoog. Het werkelijke bewustzijnsleven — daarvan
is hij zich ten volle bewust ,en daarop legt hij juist den nadruk — is een
levende eenheid, en niet, waals men hem door misverstand in den mond
legt, .een som van losse bestanddeelen. Van ,den beginne 'af is het zeer
samengesteld, al is het dan ook oorspronkelijk betrekkelijk arm aan
inhoud, en later rijk. In deze eenheid ,echter kan zeer veel worden onderscheiden door analyse en abstractie, en deze kennis dient vooraf te gaan,
zal een klaar beeld van den verwarrenden rijkdom van het geheel
mogelijk zijn en inzicht in den innerlijken samenhang."
Zooals de heer Janse verder terecht opmerkt, bedoelde ik met het
verdiepte inzicht in het wezen der menschelijke psyche en in haar binding
met haar stoffelijk substraat, dat men thans al meer dan vroeger verstaat
van het •ewustzij:nsleven überhaupt, heeft keren letten/ op het onderbewuste en nauwkeuriger op de hoogte is van de verhouding tusschen het
physische en het psychische.
Een peccavi past me ten opzichte van de nevelen .der abstracties,
opstijgend uit het moeras der doode stof. 'Ik verweet hier den auteur ten
onrechte dingen, die hij niet geschreven had, al blijf ik erbij, dat ik
meerdere waardeering dier 'philosophische stelsels redelijkerwijze had mogen verwachten.
Dat de schrijver in het probleem van de metaphysische constitutie der
ziel .stelling neemt voor de substantialiteit en tegen de actualiteit, ik had
niet anders :kunnen denken. Wil hij van „geest"' spreken in Bijbelschen
trant, het is een kwestie van woorden. Hoofdzaak is, dat ook hij aanneemt
.een substantie buiten, achter, onder al de bewustzijnsverschijnselen, de
bewustzijnsinhouden, de onmiddellijk gegeven psychische ervaringen.
Over de passage: „een ziel buiten ,het lichaam bestaat niet dan 'als
abstractie" zou nog veel te zeggen zijn.
Resumeerende meen ik te mogen constateer'en, dat iide hoofdoorzaak
van het meeningsverschil tusschen den heer Janse ien mij het gevolg
daarvan is, dat we aan het woord ziel niet dezelfde beteekenis hechten.
Waar de heer Janse het physisch-vitaal-psychisch organisme als geheel
als levende ziel betitelt, meen ik mij te moeten aansluiten bij die psychologen,
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die daaronder de geestelijke substantie verstaan, die n de onmiddellijk
gegeven psychische ervaringen voortbrengt en 'draagt, maar daarin niet
opgaat en dus ook het onbewuste omvat.
Nogmaals dankend voor de verleende plaatsruimte,
Hoogachtend:

W. H. VERMOOTEN.
Utrecht, 10 December 1923.

P. S. Na het zetten van het bovenstaande kreeg ik pas kennis van
enkele belangrijke wijzigingen in het oorspronkelijk antwoord van den heer
Janse, ,dat hij de vriendelijkheid had mij toe te zenden. Waar mijn opmerkingen dus niet geheel mochten passen op 's heeren Janse's betoog, ,daar
is dat dus buiten mijn schuld. Waar de schrijver nu zegt, dat kritische ervaring ien H. Schrift beide getuigen van geloofwaardige realiteit, daarmee
ben ik het eens. Waar hij echter, metaphysica beschouwd wil zien als
grondslag voor de wetenschappen, daar zou ik de verhouding juist willen
omkeeren ,en de ervaringswetenschap juist willen zien als de zullen, waarop
een wetenschappelijke metaphysica moet steunen. Immers den philosoof
past het niet in te grijpen op het terrein van 'den vakgeleerde, maar omgekeerd is hij voor den opbouw van zijn metaphysica gebonden aan hetgeen
de laatste aan het licht brengt. Geenszins zal ik 'ontkennen, 'dat geniale
intuïties van wijsgeeren ons soms een heelen stap vooruit brachten; om
maar één voorbeeld te noemen: zoo wees Ed. von Hartmann al op de
beteekenis van het onbewuste lang vMr de psychologen het in studie
namen. Doch zulke intuïties behoeven toch weer steeds de verificatie der
speciaalwetenschappen.
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STORENDE INVLOEDEN IN DE LEERSTOF.
Ook voor de gebonden leerstof in proza-vorm heeft het onderzoek, dat
we instelden, tot eenige resultaten geleid.
Uit den aard der zaak kon hier als leerstof niets anders worden gekozen,
dan eenige vragen van den fleidelberger Catechismus, aangezien immers,
als gezegd, de proeven ook met catechisatie-kinderen werden genomen.
Voor deze proef werden opzettelijk een tweetal antwoorden gekozen,
die iets karakteristieks hebben. De eerst-weergegeven vraag (met het antwoord) vr. en antw. 128, heeft een zeldzaam karakteristieke Latijnsche
zinsconstructie. Naast deze vraag namen we er eene, wier antwoord
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Het ligt voor de hand, dat vergelijking zoo het gemakkelijkst werd.
Allereerst beschouwen we het resultaat met vr. en antw. 128.
Op de, een vorig maal nader omschreven, wijze, geven we door een
grafische voorstelling het resultaat met deze vraag weer.
Wanneer we weer een foutenpercentage van 10 %, dus van dertig op
de 300 gevallen, als gemiddelde aannemen — ons schema geeft ons
daartoe eenig recht — dan blijkt, dat zonder moeite onmiddellijk uit de
voorstelling is af te lezen, waar de zin ongewone bezwaren gaf. Net
„daarom, dat gij als onze Koning", is reeds boven het gemiddelde. Het
is een nieuw 'zinsdeel. Bovendien — de kinderen voelen, dat ze op den
onaangenaam aandoenden zin worden losgelaten. Maar van den anderen
kant: het „daarom" doet volkomen gewoon aan. Toch gaat het stroef bij
het „en aller dingen machtig". liet is waar, hier blijft het percentage
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dat de spreektaal zich van deze uitdrukkingswijs meestal niet bedient,
zoodat het den kinderen, wat dat aangaat, ook bij deze uitdrukking ietwat
vreemd moet zijn. Maar bovenal: er volgt zooiets moeilijks.
Zelfs volwassenen, die de beteekenis van den zin doorzien, zullen
moeite hebben zich zóó uit te drukken, als onze fleidelberger, in trouwe
vertaling van het Latijn, doet.
Het is zoo ongewoon: de infinitief voorop, en het hoofdwerkwoord ach-.
teraan. Die infinitief geeft dan ook de bezwaren — is die eenmaal gepasseerd, dan kan het hoofdwerkwoord nog wat beter figuur maken.
Men ziet hier, hoe stremmend een stroeve of slechte zinsconstructie
inwerkt op het onthouden van de leerstof, die in gebonden vorm moet
worden opgenomen.
Ook het volgende „opdat" geeft echter weer een ongewoon percentage
fouten.
Nu is op zichzelf het zinsdeel, dat dan volgt, goed Nederlandsch. Maar
er is veel van de aandacht, van de opmerkzaamheidsspanning van de
leerlingen gevergd. De zin wordt te lang. En een nieuw stuk begint hier.
Tot zoover loopt alles gewoon. En hier is niets, dat verraste. Maar bij
het opmaken van den verzamelstaat van de gegevens was ik niet weinig
verrast bij het woord „heilige" vóór „Naam" zulk een ongewoon aantal
fouten te moeten opteekenen. Werd eerst gedacht aan een mogelijke,
schoon bij de gevolgde methode feitelijk &mogelijke, fout, telling en
hertelling bleven hetzelfde resultaat uitwijzen.
Dit heel gewone woord, in een heel gewoon, zelfs aan de kinderen zeer
bekend verband, gaf meer fouten, dan de ongelukkige zinscontructie, die
pas verslagen was. Wat kan hiervoor de oorzaak zijn? Aan een bepaalde
plaatselijke nuanceering valt niet te denken. Immers de foutieve gevallen
waren over heel het land verspreid. Van Winterswijk tot Scheveningen.
Voor zoover mij bekend, is dit woord ook in geen enkele uitgaaf van ons
psalmboek uitgevallen, noch ontbreekt het in de gewone „vragenboekjes".
Het gaat dus niet anders: we moeten wel denken aan een moeilijkheid
in de leerstof. Maar welke mag deze zijn?
Wanneer men kalm in een zeker rhythme de laatste woorden van het
antwoord poogt te lezen, dan zal het begin van dit zinsdeel er ongeveer
aldus uitzien:

en dat d/les opdat dddrdoor niet wij
en dan zou het zóó moeten voortgaan:
uu
Maar dat kan niet met het woord ,,heilige", wel met het woord „Naam".
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Bovendien hebben we hier te doen met een tegenstelling, die wat de
woordschikking betreft allerminst pai illel is.
Niet wij.... maar uw heilige Naam.
En de rhytmus, èn de begripstegenstelling, beide zijn onzuiver.
En het kind beleeft dat; misschien volkomen onbewust. Maar het is te
zien in het resultaat. Zou zoo niet de verklaring van de groote fouten-zuil
bij „heilige" bijna voor de hand liggen?
Men zal me tegenwerpen, dat door het „eeuwig", dat volgt, ook dat
rhythmus weer onzuiver wordt. Maar als dat woord komt, is het rhythme
reeds verbroken, en heeft dus de deinende gang van het voorgaande
geen invloed meer.
Indien men de door mij gegeven verklaring aanvaarden kan, blijkt uit
hetgeen met de proef werd verkregen, dat het kind bij gebonden leerstof
bizonder gevoelig is voor een meer of minder zuiver rhythmus en een al
of niet zuiveren vorm van tegenstelling. De opmerkingen door Th. Kerrl
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in zijn „Die Lehre von der Aufmerksamkeit" gemaakt, worden alzoo ook
door het boven weergegeven schema bevestigd. Als Kernl opmerkt, dat een
tegenstelling de opmerkzaamheid bij den leerling bevordert, stelt hij tevens
den eisch, dat de tegenstelling óók formeel juist zij. Anders zal er bij
gebonden leerstof een stremming ontstaan. We 'zien dat boven ook. We
meenen dan ook te mogen aannemen, dat de verklaring, die we van de
groote zuil bij het woord „heilige" gaven, inderdaad juist is.
Een andere vraag, die als vanzelf naar voren komt, is deze : wat is nu
voor de kinderen, bij gebonden leerstof, erger, een slechte zin, of een
lange zin?
Het onderzoek is hier eenigszins moelijk, aangezien een slechte zin
meestal ook tot de niet bepaald korte behoort. Maar wel is het mogelijk,
dat er zinnen worden gevonden, die de slechte toch nog weer in lengte
overtreffen, en bovenal, die door het groote aantal nevengestelde of
tusschenzinnen, bizonder onoverzichtelijk zijn. Daarom kozen we als
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pendant van vraag 128 van den fleidelberger Catechismus, vraag 112,
Het resultaat met deze vraag geven we weer in figuur IV.
Wanneer we deze grafische voorstelling gaan bespreken, doen we
vooraf nog eens weer opmerken, dat het bij deze proeven gaat om een
zekere hoeveelheid materiaal, dat verwerkt moet worden, zonder dat
daarom nu op grond van deze proeven de zaak als uitgemaakt kan worden
beschouwd. Onze verklaring van het verkregen resultaat wil er dan
ook- allerminst aanspraak op maken „de absolute en de eenig juiste te
zijn". Maar het is ons streven de juiste te vinden, in ieder geval zoo dicht
mogelijk te benaderen. Het spreekt wel vanzelf, dat deze proeven nog
veel verder zullen moeten worden doorgezet, voor van een vaststaand
gegeven kan worden gesproken. Maar toch heeft het gevondene, meenen
we, zijn waarde voor de kinderzielkunde, en daarmee ook voor de
paedagogiek.
Wanneer we dan de in figuur IV weergegeven resultaten gaan bezien,
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dan blijkt ons, dat er inderdaad nogal eenige woorden zijn. die een te
groot aan fouten geven. Niet minder dan acht zullen komen boven de
fatale lijn van dertig, (10 ' %).
Het geheele antwoord bestaat uit twee zinnen. De eerste is veel beter
gememoriseerd dan de tweede. De vermoeidheid, de minder groote
interesse, of het ongeduld bij het van buiten leeren, speelt den leerlingen
parten. Maar al ligt de verklaring voor de hand, al dadelijk blijkt, dat dit
antwoord veel te lang is.
Verder geeft het overzicht te zien, hoe telkens bij het opnieuw opvatten
van den zin, de storing het grootst is. Wanneer, we van het begin afaan
de verkregen figuur trachten te verklaren, dan blijkt, dat na het eerste
zinnetje, waarmee schier niemand moeite heeft, enkelen reeds bij het begin
van het tweede zinsdeel, bij „niemands", dreigen te struikelen. Het „verkeeren" is erg vreemd voor veel leerlingen — „verkeeren" in dezen zin
althans — en daarom geeft het een hooger foutencijfer. Als een ontspanning na het moeilijker woord, wordt het begin van het derde zinsdeel
gevoeld. Maar het vierde begint, evenals het tweede, met het woord
„niemand". En dan is de onderscheiding: „wat komt nu ook weer?"
moeilijker. Daarbij komt, dat het woord „lichtelijk" voor heel veel leerlingen bijna een onbekend woord is, door den deftigen bijwoordsvorm. En
daar, waar de opmerkzaamheid op het „lichtelijk" is gevestigd, komt
bovendien het' „niemand" in een opmerkzaamheidsdal te liggen.
liet „maar", waarmee het volgende zinsdeel begint, bereikt een foutencijfer van zesenveertig! De tegenstelling gaat voor de kinderen feitelijk
geheel verloren. Na een „maar" hebben zij behoefte aan een gedachteinhoud, die uit de zoo pas gezegde als vanzelf zich laat construeeren.
Hier is het echter geheel anders. De opsomming van begrippen en voorstellingsreeksen is zoo overweldigend, dat er zonder opzettelijke ontleding,
vooral bij memoriseeren van het geleerde, geen lijn, en dus ook geen
tegenstelling in is te ontdekken.
Dat er inderdaad behoefte bestaat aan een nieuwe gedachte-inhoud,
blijkt wel uit het feit, dat het „tenzij" er weer veel beter afkomt, dan het
„maar", ofschoon het laatste zeker twintig maal in de spreektaal wordt
gebruikt, tegen het eerste eenmaal.
Bij het „insgelijks" begint een nieuwe zin. De vermoeiende opsomming,
van Voor de kinderen alle gelijkwaardige begrippen, gaat door. Maar hier
worden weer minder fouten gemaakt dan bij het „maar" van daareven.
Voor „insgelijks" staat een punt. De opmerkzaamheid kan even inzinken,
de aandacht kan .worden ontspannen. Daardoor komt het na de punt
volgende woord beter voor den dag. Maar dan is het ook verloren spel.
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„In het gericht" maakt het, onder invloed van wat na het volgende „in"
komt, vrij slecht. „Oprechteijk" (vreemde zegswijze) weer na een komma,
naderde tot de vijftig. En het heel gewone „ook", van het laatste zinsdeel
komt dicht bij de zeventig.
Het hapert maar even. Niet minder dan zesenveertig leerlingen behoeven
maar even het „ook" te hooren, dan is het weer in orde. We plaatsten
naast het zuiltje van „ook" een gearceerd blokje, om aan te geven hoe
dikwijls dit woord met het volgende „mijns" te samen werd voorgezegd. Nu
is het niet juist, om op te merken, dat de verwarring van de onderscheiden
woorden, waardoor al de zinsdeelen aan elkaar verbonden zijn, het
alleen doet. Immers hebben we hier te doen met het laatste stuk van het
antwoord, het verlossing-brengende zinnetje. Maar juist omdat het de
verlossing brengt mag verwacht worden, dat ook het begin van zulk een
stukje zin, in den regel wat meer de aandacht heeft. Bovendien is onwillekeurig door het herhaalde malen lezen van het antwoord, het voegwoord
gebonden aan en geassocieerd met wat volgt. Maar van den anderen
kant is het ook weer waar, dat een bekend woord als het „ook", dat in
het antwoord hier voor het eerst wordt gebruikt, en tegelijk het laatste
zins-begin is, wel bizonder „gestremd" moet worden, zal het mogelijk
zijn, dat acht en zestig van de driehonderd kinderen het vergeten. Heel
het laatste zinsdeel maakt trouwens een slecht effect Als zinsdeel is het
voor kinderen en jonge menschen slecht gebouwd — en de bovengenoemde
factoren van vermoeidheid enz. spelen een groote rol.
Deze vraag geeft dus werkelijk niet zulk een mooi beeld. Maar toch...
wanneer we het resultaat van vraag 112 leggen naast dat van vr. en antw.
128, dan zien we, dat het met het laatst besproken stuk leerstof nogal
schikt. Het blijkt, dat een slechte zin voor de kinderen moeilijker is dan

een lange zin.
Natuurlijk moet een lange zin, indien eenigszins mogelijk, worden vermeden. Maar indien het, door een of andere omstandigheid noodig is,
dan verdient het de voorkeur weer, den zin in onderscheiden afzonderlijke
stukken te verdeelen, zóó, dat de aandacht even kan rusten. Men zette
dus punten, en geen komma's. Zoodat één lange zin toch weer een aaneenschakeling van eenige korte, geheel zelfstandige zinnen wordt.
Gaan we nu na, welk resultaat tenminste vrij zeker kan worden vastgelegd, dan is het dit: er is in de storende invloeden in de leerstof een
bepaalde waardegraad. Eerst komt als storende invloed de fout in rhythme
en parallellisme. De „Spannung und Usung" werkt zuiver. En men zondigt
daartegen niet goedkoop. In de tweede plaats komt de -eisch: schrijf een
goeden zin. Een zin in slecht Nederlandsch wordt slecht geleerd. Natuur-
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lijk zal een zin, die feitelijk on-Nederlandsch is, maar zich aansluit bij de
dialectische wijze van zeggen op een bepaalde plaats, op die plaats geen
moeite geven. Ten derde komt de eisch: geef een korten zin. En ten
slotte: geef woorden, die in het vocabulair van de kinderen voorkomen,
en dat in een vorm, dien ze kennen. Geen ouderwetsche bijwoordelijke
vormen, die lichtelijk verkeerdelijk worden begrepen en oprechtelijk worden verdraaid en verkeerd.
Nu doet zich hier nog een eigenaardige kwestie voor. We wezen reeds
terloops op het feit, j dat een bepaalde uitdrukking in sommige streken
van een land bekend kan zijn, die elders tot de „vreemde" wordt gerekend.
Maar dat zegt tegelijkertijd, dat het kan voorkomen, dat een proef als'
de onze door verkeerde factoren werd beinvloed. Immers het is mogelijk,
dat een woord of een uitdrukking ,` op de eene plaats buitengewoon veel
moeilijkheden geeft, terwijl toch, in het algemeen genomen, die moeilijkheid niet aanwezig is.
Op die wijze zou een proef moeten worden genomen zóó, dat bleek, dat
we inderdaad te doen hebben met moeilijkheden in de leerstof, die voortkomen uit het wezen van de kinderziel; en niet met storingen tengevolge
van het ifeit, dat kinderen van bepaald ras of bepaalden volksaard in
meerderheid onder de proefpersonen aanwezig waren.
Door de wijze, waarop we onze proeven namen, was het ons mogelijk,
na te gaan, hoe in verscheiden deelen van ons land het foutenpercentage
van de onderscheiden woorden was.
In figuur V geven we het resultaat dat verkregen werd met de woorden
No. 28-40 van Psalm 22: 1, in Scheveningen en Varsseveld. Deze plaatsen
hebben een zeer onderscheiden bevolking. Die van Varsseveld is wel vrij
zeker zuiver Saksisch, — een enkeling, die van elders kwam dan buiten
beschouwing gelaten. Van de daar onder de proefpersonen vallende kinderen en jonge menschen was er slechts één niet te V. geboren, en van
twee kwamen de ouders van elders. De bevolking van Scheveningen is
een gansch andere. Het is hier niet de plaats om uit te maken van welk ras
de Scheveningers precies zijn, maar Saksers zijn het niet.
De eigenaardigheid van de plaatsen verschillen bovendien, doordien de
eerste een plattelandsplaats is, met betrekkelijk weinig aanraking met het
„Hollandsche leven" en de in Holland gebruikelijke uitdrukkingswijze, terwijl de laatste plaats natuurlijk het tegenovergesteld karakter heeft.
Wanneer we in figuur V door een curve het verschil tusschen beide
dorpen weergeven, dan blijkt al aanstonds, dat ook hier het algemeene
zich niet verloochent. n- is eenzelfde neiging van klimmen en dalen in de

248
lijn, zoo hier als ginds. Maar de neigingsgraad verschilt, hoezeer de principieele richting ook dezelfde is.
Dit nu is zeer wel te verklaren.
De uitdrukking: „'t Zij — 't zij" staat in den achterhoek geheel buiten
den gewonen woordvoorraad, terwijl men in Holland het gebruik van
deze woorden veel beter kent. De aansluiting aan het Meer gewone
spraakgebruik is dan ook oorzaak, dat het aantal malen, dat voorgezegd
wordt te Varsseveld en te Scheveningen, bij deze woorden zich verhoudt
als 19: 45. Het ongunstige resultaat met de beginwoorden van den vijfden
regel van Psalm 22: 1 komt dus voor een deel zeker op rekening van de
.....
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onbekendheid van de uitdrukking.- Dit gespecificeerd schema bewijst dat
o. i. vrijwel afdoende.
Maar ook blijkt, dat te Scheveningen nog even vaker moest worden
voorgezegd bij het „mijn God" dan bij het „'t Zij ik". Hieruit meenen we
de conclusie te mogen trekken, dat niet alleen, niet in de eerste plaats zelfs
als begin-woorden, maar om andere, in een vorig artikel genoemde
redenen, dat „mijn God" zulk een slecht gemiddelde heeft. Dat al de
vier â vijf begin-woorden van dezen regel in Varsseveld een slechter
gemiddelde hebben dan in Scheveningen, behoeft niet te verbazen. Immers
de indruk van de onbekende eerste twee woorden blijft. Denk maar om
de theorie van de opmerkzaamheids-hoogten en -dalen.
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Tegenover het gevondene bij de woorden 'no. 28-32 staat het resultaat.
met de woorden no. 35 en 36. De uitdrukking: „bitter klagen" is in den
achterhoek zeer bekend, ook in het ' dagelijksch spraakgebruik. Vandaar,
dat er slechts een enkele leerling is, die er fouten mee maakt; maar in
Scheveningen schijnt het feit, dat het gebruik van de uitdrukking minder
voorkomt, ook meer kinderen tot struikelen aanleiding gegeven te hebben.
Merkwaardig is het verschil met de woorden 37 en 38. Is de slechte
figuur uit het hoofdschema omtrent Psalm 22: 1, dat we een vorig maal
gaven, goeddeels 66k te 'verklaren uit een wisseling in het metrum, in
het voeten-aantal in den regel althans; is het hier een opmerkzaamheidsstremming tengevolge van een door den vorm getroffen worden — het
blijkt, dat men in het Nollandsche Scheveningen sterker deze bezwaren
gevoelt dan in het Saksische Varsseveld. Wie nu weet, dat de achterhoeksche volksliedjes b.v. heel goed een voortdurende onregelmatigheid in
het metrum dulden, die kan ook verstaan, dat men in deze streek door
een verandering in de regellengte bij een vers niet bepaald I wordt
getroffen. En dat juist hier te Scheveningen in deze woorden de meeste
haperingen moesten worden genoteerd, is wel bewijs, dat de situatie daar
anders is. Intusschen blijft de geheele lijn van Scheveningen ten principieele eenzelfde neiging vertoonen, als die van Varsseveld. Een bewijs, dat er
in de genoemde regels geen bezwaren voorkomen, die alleen maar door
plaatselijke omstandigheden zijn te verklaren.
Geeft onze laatste curve een voorbeeld, hoe men de locale nuanceeringen kan vastleggen, en hoe op deze wijze wel iets is te bereiken ter controleering van de gevonden gegevens, ja, hoe het misschien bij voortgezette
proefneming zelfs gelukken zal, al het proefmateriaal van onjuistheden te
zuiveren, — een andere vraag moet hier worden beantwoord.
Deze n.l.: Is het inderdaad juist om te zeggen, zooals we straks even
veronderstelden, dat het voor een proefneming als de onze noodig zou
zijn ook van elke storing na te gaan, of de oorzaak ook plaatselijk
slechts is?
We meenen, dat dit in ons geval niet noodig is. In sommige gevallen
zal het wel noodig zijn.
Niet noodig is het in ons geval, wijl de proef genomen werd met kinderen
over het geheele land verspreid. Een vijfendertig plaatsen in ons land zijn
vertegenwoordigd; zooveel mogelijk werden plaatsen met verspreide
ligging gekozen. Stel nu even, dat in een bepaalde streek, de neiging voor
een bepaalde fout aanwezig was, dan zou toch, waar in die streek zeker
niet meer dan drie van de gekozen plaatsen liggen, de totaal-uitkomst
van de proef niet bizonder worden beïnvloed. Terwijl, indien b.v. de
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Friesche volksaard en volkstaal een zekere afwijking veroorzaakte, ten
eerste het de vraag is of daarmee niet gerekend mag worden in een
algemeen leerboek, en ten tweede ook dan nog zeker niet meer dan een
vijfde van de antwoorden van dit terrein komen, zoodat door de overblijvende vier vijfde nog zeker een goede correctie wordt aangebracht.
Maar niet noodig is het bovenal in ons geval, wijl we ons niet tot taak
stelden te onderzoeken, welke woorden en uitdrukkingen nu precies last
geven, maar omdat het ons er om te doen was, te laten zien, dat er
bepaalde uitdrukkingen storend inwerken op de „Lernfnigkeit", en te
onderzoeken, welke invloeden hier zich het sterkst laten gevoelen.
Wè/ noodig is het op de bovenomschreven wijze te gaan onderscheiden,
zoodra het doel is een lijst aan te leggen van woorden, die werkelijk bizondere moeilijkheden aan de kinderen geven. Afgedacht nu van het feit, dat
zulk een lijst problematisch nut zou hebben, — is het onze bedoeling in dit
artikel allerminst, na te gaan welke woorden op zulk een index zouden
moeten worden geplaatst.
Maar wel meenen we, dat de in fig. V weergegeven curve bevestigt, dat
er, óók gezien de plaatselijke nuanceeringen, toch steeds vaste lijnen
loopen. Principieele lijnen. Met graadverschil. De storende invloeden in de
leerstof zijn ook langs experimenteelen weg aan te wijzen.
Nu hebben echter sommige uitdrukkingen, van welke wij zoo op het
eerste gezicht zouden verwachten, dat ze een storenden invloed zouden
oefenen, toch inderdaad een gunstige werking; althans in haar naaste
omgeving.
Een antiquiteit b.v. als het woord „mitsgaders", een preekerige zin in
een geschiedenis-boek, een bombasterig woord als „glorie" wordt soms
zoo precies weergegeven, dat het wel schijnt ;alsof dergelijke woorden
en uitdrukkingen het geheel gunstig beïnvloeden.
Maar nu is het opvallend, dat er andere leerlingen zijn, die bij dezelfde
woorden moeite hebben. Hier schijnen geheel eigenaardige invloeden een
rol te spelen.
Over deze gevallen, en over het verband van al deze gegevens met onze
inleiding, in ons slotartikel nader.

Zutphen, Oct. '23.

J. WATERINK.

„KOPFGRIPPE”.
In het bekende Zeitschrift fr Kinderforschung, vroeger uitgegeven door
j. Triiper1) en thans voortgezet als „Organ der Gesellschaft fr Heilpaedagogik E. V. und des deutschen Vereins zur Frsorge fik Jugendliche
Psychopathen" 28ster Band, Heft 2 van 17 Sept. 1923, komt o. a. een
artikel voor over : Die Kinder-Abteilung der Universitlitsnervenklinik
Tübingen. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der ENZEPHALITIS EPIDEMICA.... Von Dr. Werner Villinger.
Met Enzephalitis is bedoeld een nieuwe, nog zeer weinig bekende ziekte,
die als gevolg van een soort hersengriep (Gehirngrippe, Kopfgrippe) is
te beschouwen en die tot diep ingrijpende psychische veranderingen kan
voeren.
In de laatste drie winters, maar vooral in 1920 had deze ziekte in Wilrtemberg een groote uitbreiding genomen. Vandaar dat een groot aantal
van deze patienten konden worden waargenomen in de kliniek.
In het ..Referatenteil" van het tijdschrift worden artikelen gerefereerd uit
Duitsche, Deensche, Fransche, en Amerikaansche tijdschriften over
dezelfde ziekte.
Het is daarom niet onwaarschijnlijk, dat ook in ons land gevallen voorkomen, die bij onbekendheid met deze ziekte licht verkeerd- beoordeeld
worden. In eigen omgeving heb ik een geval waargenomen, dat zeer veel
gelijkenis vertoonde met de gegevens, die ik nu eerst in het tijdschrift las.
Als onderwijzers komen wij allicht in aanraking met zulke gevallen. Het
kan daarom zijn nut hebben een kort overzicht te geven over de symptomen dezer ernstige krankheid. Ik volg daarbij het bovengenoemd artikel.
De wijze van ontstaan van deze nieuwe en raadselachtige ziekte is nog
niet geheel opgehelderd. Wel kan men zeggen, dat zij in verband staat
met een soort griep of influenza. Zij is weinig of niet besmettelijk en tast
alleen menschen met een bepaalde dispositie aan. Het verloop en de symptomen zijn zeer verschillend. De Schr. geeft er dan een verdeeling van in
drie stadiums.
lste stadium: acute verschijnselen: een koortsachtige ziekte (een soort
influenza of griep ) soms in lichten graad. In aansluiting daaraan komen
Triiper is 1 Nov. 1921 overleden.
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verschillende symptomen van voorbijgaanden aard als hersenzenuwverlamming, bewegingsstoornissen, die aan Vitusdans herinneren, hoofdpijn,
pijn in 't achterhoofd, „mierenloopen" op 't achterhoofd, zenuwpijnen,
delirium, opgewondenheid en slaapzucht. Dikwijls volgt op dit eerste stadium een tijdperk (soms wel 3 maanden) van schijnbaar herstel.
2de stadium: storing van den slaap, groote onrust, angsttoestanden, uitputtingsneurasthenie, en zekere neurologische ..Restbefunde".
3de stadium: 'een zeer merkwaardige „Bewegungserstarrung", sidderen,
onbewogen ledige gelaatstrekken, staren als een marmerbeeld.
Op 't eerste gezicht lijken zij versuft en de omstanders vreezen, dat het
kind zijn verstand verliest.
En toch bewijzen andere feiten, dat zij intellectueel geheel onbeschadigd
zijn.
Hun psychische verandering bestaat veel meer in een eigenaardige
storing der „Willenstatigkeit" en een algemeene psychische vertraging,
De storing van de wilskracht uit zich in een affectoeve verstijving.
De kinderen schijnen een vreemden, beangstigenden dwang te voelen,
die toch ook weer als eigen wil ervaren wordt. Zij beleven een verdeeling
van den wil (een kind zei: „'t is alsof ik een machine geworden ben", een
anclpr : „ik heb dan heel geen wil meer en kan toch doen wat ik wil.")
Ernstiger nog worden de verschijnselen op zuiver psychisch gebied. Op
den voorgrond staan de eigenaardige omkeeringen van de persoonlijkheid.
Een vriendelijk, zacht meisje wordt woest, slaat naar iedereen en heeft in
er een volgend oogenblik diep berouw van, Ze komt om vergeving vragen
en zegt: „dasz ein Teufele in ihr stecke und sie treibe", Ze worden
„asozial" en komen tot buitengewone impulsiviteit, die niet te stuiten is en
tot groote wisseling van stemmingen.
Vooral in minder ernstige gevallen, worden de sijmptomen licht verkeerd
beoordeeld als nerveusiteit, boosaardigheid, schooloverlading of puberteitsstoornissen.
De ziekte is niet ongeneeslijk. Vanuit ieder der drie stadiums kan er
genezing volgen.
Van 17 kinderen in de kliniek te Philadelphia waren 5 geheel genezen,
4 langzaam, en bleven 8 ongeneeslijk.
't Onderstaande geval toont, hoe lastig het is wanneer deze ziekte niet
herkend wordt.
Een knaapje van 9 jaar uit zeer nerveuze familie lag in de Kerstweek
1922 met griepaanval te bed. Zware hoofdpijn in het achterhoofd, onrust
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gedurende den nacht, toch slapen, staren met de oogen... Zoo lag hij tot
18 Maart 1923. Men vreesde hersenvliesontsteking, ruggemergstering,
enz.... maar hij had hoegenaamd geen koorts, kon gewoon denken,
speelde soms nog, maar beterde niet. Totdat hij opeens wonderlijke bewegingen ging maken met vingers en oogen — als bij Vitusdans — en
gekke dingen ging zeggen, terwijl hij een oogenblik later weer heel
gewoon was. Men vermoedde toen zelfs, dat hij de omstanders voor den
gek hield. Wat heelemaal niet zijn karakter is. Toen hij daarop koorts
kreeg vreesde men liet ergste. Door zweeten kwamen toen de griepbacillen
los en ziedaar, den eenen Zondag was voorbede der gemeente gedaan en
den volgenden Zondag moest hij naar buiten.
Doch zijn wilskracht was zoo gestoord. dat hij niet kon loopen op
sommige oogenblikken. Dan sidderde hij en viel zoo maar neer — hoewel
hij een oogenblik later weer goed liep. Men hield het nu weer voor grappenmakerij!
Langzaam aan is er verbetering gekomen.
Toen hij op school kwam vertoonde hij weer die typische storing van
de motorische zenuwen. Hij kon in 't eerst haast niet meer leesbaar
schrijven en plaatste de letters ,van een woord door elkaar, b.v. prentje
p ertnje.
Dat hij tóch psychisch ongeschonden was bleek uit het verrassende feit,
dat hij in den tijd van twee weken dat euvel had overwonnen en tamelijk
net leerde schrijven. Tot nu toe hebben zich bij hem geen symptomen van
de ziekte meer voorgedaan.
't Zou kunnen zijn, dat zich hier en daar bij een schoolkind op school
bovengenoemde verschijnselen vertoonden. Daarom achtte ik het van
belang de aandacht op het art. in het Zeitchr. fiir Kinderforschung te
vestigen.

Biggekerke, 16 Nov. 1923.

A. JANSE.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Over Rousseau.
In het „Correspondentieblad van de Vereeniging van Directeuren en
Directrices van Rijks- en Particuliere Opvoedingsgestichten" komt van de
hand des heeren J. Klootsema een artikel voor, getiteld: De gevaren van
Rousseau's p aedagogiek.
Klootsema geeft in dit artikel eerst een korte levensbeschrijving van
Rousseau, waarin hij vooral laat uitkomen, uit welk milieu R. is voortgekomen en welke omstandigheden in 't bijzonder invloed hebben uitgeoefend op de vorming van zijn persoonlijkheid.
Bij de analyse van R.'s karakter komt Klootsema tot de volgende uitspraak: „Rousseau blijkt eene „gespetenheid" te zijn geweest, zooals er
onder groote mannen nauwelijks een tweede geleefd heeft. In den modernen
tijd wordt hij voor een psychopaath gehouden, indien niet voor erger."
Aan de „Emile van R. wijdt Klootsema een uitvoerige beschouwing,
waarbij hij aantoont, dat de grondstelling, waarop de Emile rust, ondeugdelijk is.
Hij schrijft: „De Emile begint daarentegen met de onjuiste uitspraak,
dat alles goed is, wanneer het uit de handen van den Schepper komt, maar
dat in de handen der menschen alles ontaardt en deze uitspraak is de
grondstelling, van waaruit R. zijn paedagogische inzichten met groote
stelselmatigheid ontwikkeld heeft. Beide, dat uitgangspunt en die stelselmatigheid, vormen In 't algemeen de groote gevaren van zijn paedagogiek."
Deze uitspraak staaft Klootsema met het bewijsmateriaal, 't welk de
Emile zelf hem verschaft.
De nadeelen, welke aan de paedagogiek van Rousseau verbonden zijn,
worden door den schrijver als volgt geformuleerd:
1. Rousseau ontkende niet alleen de erfzonde als theologisch, maar ook
als biologisch feit, door te beweren, dat alles volmaakt uit de handen van
den Schepper te voorschijn komt.
2. Dienovereenkomstig wenschte hij, dat de opvoeding in de eerste
levensjaren volkomen negatief moest zijn, zoodat haar eenike taak hierin
bestond, om te verhinderen, dat er iets gebeuren zou met het kind.
3. In denzelfden geest werd ook de cultuur door hem als een hindernis
beschouwd voor het werk der opvoeding, dat derhalve zonder eenige
aanraking met de cultuur volbracht moest worden.
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4. Zelfs de opvoeding in de familie was daarom veroordeeld (behalve
in de eerste levensmaanden van het kind, omdat het door de moeder zelf
gezoogd moet worden) zoodat het ten spoedigste aan een gouverneur
moest worden toevertrouwd, die als .zoodanig in staat was, om onbevangen
alles te voorkomen, waardoor de natuurlijke ontwikkeling bemoeilijkt -zou
kunnen worden.
5. Daarom moest ook eerst met het twaalfde jaar het schoolonderricht
beginnen, terwijl er voor het 15de jaar van geenerlei godsdienst sprake
zou mogen zijn, en
6. Maar elk godsdienstonderwijs, dat eenzijdig is, zou als zoodanig een
dwang op het kind uitoefenen, waardoor zijne natuurlijke ontwikkeling
belemmerd wordt, zoodat het alle godsdiensten moest leeren kennen, om
langs verstandelijken weg zijne keus in vrijheid te kunnen bepalen."
Op grond van deze dwalingen en van verschillende overdrijvingen,
waaraan Rousseau zich in de Emile heeft schuldig gemaakt, zegt
Klootsema :
„Dit alles te zamen heeft bij Rousseau een roman doen ontstaan, met
daarin een fictieven held, die op fictieve wijze voor een menschenwereld
werd opgevoed, die met een fictieve reinheid onder fictieve omstandigheden door den Schepper te voorschijn geroepen was.
R.'s roman is een abstractie, maar hij meende, dat het een realiteit was.
liet is een tendenz-roman."
Klootsema besluit zijn verhandeling met een uiteenzetting, hoe het
ontstaan van de Emile psychologisch uit de persoonlijkheid van R. verklaard moet worden.
Wij moeten erkennen, dat wij zelden een beschouwing over R. en zijn
Emile hebben gelezen, die ons zoo heeft bevredigd als die, welke Klootsema ons in dit artikel biedt. Wij bevelen de lezing van het geheele artikel
ten zeerste aan.
J. Th. R. SCHREUDER.

AGENDA
DER

4E JAARVERGADERING
VAN DE VEREENIGING VOOR CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK OP
VRIJDAG 28 DECEMBER 1923 TE 11 UUR IN HET JAARBEURSGEBOUW
TE UTRECHT.
Openingsrede door den Voorzitter, Prof. Dr. T. HOEKSTRA.
Notulen.
Jaarverslag van den Secretaris-Penningmeester.
Verkiezing van een lid voor het Bestuur. Aftredend lid is de Heer
J. TH. R. SCHREUDER, die niet herkiesbaar is.
5. Contributie en „Paedagogisch Tijdschrift".
6. Wat staat onzen „cursus" in den weg?
PAUZE.
7. Referaat van den Heer A. LASTERIE over : „Beschouwingen over enkele

1.
2.
3.
4.

moderne opvoedkundige denkbeelden van Prof. F. J. J. Buitendiik"

STELLINGEN.
I. Als Prof. BUITENDIJK onze Christelijke school noemt: niet een school
uit den Bijbel, maar een school met den Bijbel, is zijn oordeel
onbillijk en onjuist.
II. Prof. BUITENDIJK ridiculiseert, wat de de Christelijke school doet in
betrekking tot het aanbrengen van „feitenkennis" en onthoudt haar
de eere, die haar toekomt.
III. Wat hij wil inzake het niet-klassikale onderwijs is een utopie en
maakt in zijn consequenties de psychologie tot empirische wetenschap, los van alle metaphysica.
IV. In 't hoofdstuk „Arbeid in vrijheid" is hij plus royaliste que le roi;
in casu meer Montessoriaan dan Dr. MONTESSORI zelf.
V. In 't hoofdstuk „Zelftucht" redeneert de schrijver onschriftuurlijk en
onlogisch.
VI. Het hoofdstuk over zintuigelijk waarnemen heeft aanspraak op onze
volle waardeering en toepassing in de practijk van 't schoolleven,
8. Discussie.
9. Rondvraag en Sluiting.
L. S.,

Gaarne zouden wij dit jaar een groot aantal leden naar Utrecht zier
komen. Het Agendum is o.i. rijk genoeg.
Prof. BUITENDIJK is uitgenoodigd voor debat, zoodat het hoor en wederhooi
tot zijn recht kan komen.
Ook gasten zijn hartelijk welkom.
Namens het Bestuur:

R. DIJKSTRA,
De Krim, 5 Dec. 1923.

Secr.-Penningm

IV. JEZUS' ONDERWIJS.
C. De gelijkenissen (algemeen overzicht).
De gelijkenissen zijn echte, hoogstaande, klassieke kunstwerken van
onschatbare waarde, die èn door haar vorm, maar vooral door haar
inhoud uitmunten. In welke taal ook overgezet, steeds vertoonen ze .de
karaktertrekken, die het echte kunstwerk kenmerken! Hoevele litteraire
producten verliezen niet veel door +de overzetting uit de taal, waarin ze
werden uitgesproken of neergeschreven? Niet aldus ,de parabelen des
Heilands. En dat komt door twee oorzaken; vooreerst, 'omdat 'Hij direct
het volmaakte gegrepen heeft, en ten tweede, omdat het kunst is, die
aan geen tijd behoort, maar van a 11 e tijden is, omdat ze weerklank vindt
in het diepst van ieders gemoed en van elk menschelijk hart! — Is het
niet merkwaardig, .dat ,de gelijkenissen van de kleinkind'erklassen af tot
in de leerzalen der Universiteit toe gelijken indruk en gelijke ontroering
wekken?
En nu zijn het vooral twee kenmerken, die naar voren dienen gebracht
en die het ,kunstkarakter +der gelijkenissen het meest belichten; allereerst:
de treffende eenvoud en soberheid! Reeds een oppervlakkige
vergelijking met andere parabelen +doet dit zien; een meer diepgaande
beschouwing brengt -dan nog veel meer verschilpunten in het. lidht. Het wil
mij voorkomen, dat de ontroerend schoont parabel van .den profeet Nathan
en die van den wijngaard uit Jesaja 5, die van den Heiland' het meest
nabij komen. Maar de andere gelijkenissen of allegorieën zijn alle van
minder of van veel minder waarde en beteekenis. En +dat vooral, iomdat
ze óf fantastisch zijn, zooals vele parabels der rabbijnen, óf omdat ze
overladen en +opgeschroefd zijn, zooals die van den Pastor van Hermas.
Een enkel voorbeeld zij hier gegeven ter verduidelijking en staving.
Allereerst een Talmudische gelijkenis. We kiezen een van de beste
uit het geweldig groote aantal dat ,de Hagada te lezen geeft. Het is er
een, ,die uitmunt door eenvoud en soberheid. Ze is getiteld „de arbeiders
in den wijngaard" en luidt aldus:
„Zeker koning had een wijngaard en hij huurde een groot aantal arbeiders, om daarin te werken. Onder hen bevond zich een arbeider, ,die zijn
werk beter en vlugger deed dan al de anderen, en zelfs meer dan van
hem werd geëischt. Wat deed de koning? Hij nam hem bij de hand en
liep met hem in druk gesprek den wijngaard door. En tegen den avond
kwamen -de arbeiders, om hun loon te ontvangen; idie arbeider eveneens,
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en die koning betaalde hem voor den vollen dag. Daarover beklaagden
zich de anderen. Zij zeiden: „Zie, wij hebben den ganschen dag gewerkt
en deze hier slechts twee uur, en de koning heeft hem het volle dagloon
geschonken". Toen zeide de koning: „Met welk recht zijt gij afgunstig?
Deze eene heeft in zijn twee uur meer en beter werk verricht dan gijlieden,
die den geheelen dag hebt gezwoegd.
Zoo onderwees rabbi Bun bar Chyia gedurende zijn acht en twintig
jaren meer van de Wet idan menig ander in staat is te onderwijzen
gedurende honderd jaren."
Leg 'daar nu eens naast de gelijkenis van denzeltden naam uit Matth. 20.
Welk een groot onderscheid. Allereerst het doel, waarmede beide geliikenassen werden uitgesproken. Bovengenoemde, om het simpele feit
aan te toonen, dat iemand in minder tijd evenveel kan doen als een ander
in veel tijd en dus 'deswege hetzelfde loon ontvangt. Die uit Matth. 20,
om te belichten een 'diepe waarheid van hei Koninkrijk Gods.
Laat ik even het verband laten zien. De rijke jongeling is tot den Heer
gekomen met de vraag: „wat goeds doende zal ik het eeuwige leven
beërven?" en de Heer zegt: „onderhoud de geboden". Op ,de vraag:
„welke?" klinkt het antwoord: „deze: gij zult niet dooden, geen overspel
doen, niet stelen." En als de jongeling beweert, .dit all e s volbracht te
hebben van zijn jonkheid aan, zegt de Heiland: „Indien gij wilt volmaakt
zijn, ga heen, verkoop wat ge hebt en geeft het den armen en gij zult
een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts en volg Mij." Op het
hooren van dat woord, wordt het den rijken jongeling ,duidelijk, dat, wat
schijnbaar de top van volkomenheid is, n.l. het opgeven van den rijkdom,
slechts het begin is en de grondslag .der hoofdzaak, n.l. het volgen
van Jezus. Hier blijft hij steken en kan evenmin verder als de kernel
door het oog der naald! Maar nu komt Petrus. Hij heeft met groote
aandacht het gesprek gevolgd en gehoord van een schat in den hemel,
aan het verkrijgen waarvan twee voorwaarden verbonden zijn, n.l.
het opgeven van alles en het volgen van den Heiland. Welnu, daar heeft
hij aan voldaan en zijn medediscipelen ook. Hij komt dan ook bij Jezus
en zegt: „Rabbi, w ij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd. Vertel U
ons, wat is nu die schat?" En de Heer antwoordt zonder eenige terughouding: „Voorwaar zeg Ik u, gij die Mij gevolgd zijt in de wedergeboorte,
wanneer de Zoon des menschen zal gezeten zijn op den troon Zijner
heerlijkheid, gij ook zitten zult op twaalf tronen, oordeelende de twaalf
geslachten Israëls. Maar Petrus, denk aan deze twee dingen: niet alleen
gij en uw medediscipelen, maar 1 e d e r, die zal verlaten hebben huizen
of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers,
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om Mijns 'naams wil, dié zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige leven
beërven. En ten tweede Petrus: in het Koninkrijk Gods zullen vele eersten
de laatsten en vele laatsten de eersten zijn." — Om nu die laatste para (fox, die diepe waarheid van het koninkrijk der hemelen te belichten,
daarvoor diende de gelijkenis.
Een tweede verschil, veel belangiiiker nog dan het zooeven genoemde,
omdat het den geest der beide gelijkenissen betreft, is dit: de talmudische
gelijkenis van de „arbeiders in iden wijngaard" verheft zich niet boven
het culminatiepunt van den rabbijnschen geest. Hoe zou het .00k anders
kunnen? Ze is een illustratie op hetgeen de Pirke Aboth te lezen geeft:
„zóóveel moeite, zóóveel loon" (Pirke Aboth 5 : 23), m.a.w. de grootte
van het loon is recht evenredig met de hoeveelheid arbeid, ,die verricht
is. Dit blijkt toch uit genoemde parabel. Waarom krijgt die ééne dienstknecht evenveel loon als de anderen? Omdat hij in den grond der zaak
evenveel arbeid gepresteerd heeft. Maar — zegt de Heiland, zoo is het
in het Koninkrijk der Hemelen niet. Integendeel, daar geldt veeleer deze
regel: vele eersten zullen de laatsten en vele laatsten de eersten zijn!
Want het 'komt niet aan in de eerste plaats op de hoeveelheid arbeid of
moeite en zorg, maar.... op de gezindheid des harten. En hoe moet
d i e zijn? Die moet zóó zijn, dat alle loongedachte wegval t! Treffend
wordt- dit door den Heiland geteekend in Zijn toespraak over het laatste
oordeel, waar Hij tot de rechtvaardigen 'zegt: Komt, gij gezegenden Mijns
Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der
wereld, want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was een
vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd, Ik was naakt en gij hebt Mij
gekleed, Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de
gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen." En wat is dan het ant\;foord der
rechtvaardigen? Eenvoudig dit: Wanneer hebben wij U aldus gezien en
hebben U gediend? Ze weten zelfs niet, waarom en waarvoor ze
beloond worden. Ze waren 'door dien drang huns harten tot barmhartighek! gevoerd.
Dat is de ideaal4oestand. Geen loongedachte, maar 't volgen van
de stem des gemoeds, dat met innerlijke barmhartigheid bewogen is!
En di e gezindheid des harten ontbreekt bij die ontevreden dienstknechten
geheel en al. Want vooreerst is hun begrip van recht en billijkheid zoo
afgestompt, dat een speciale aanwijzing van den heer des wijngaards
noodig is om hun dat te leeren: Vriend, ik doe u geen onrecht, zijn wij
het niet eens geworden voor één penning 's daags? Maar er is nog iets,
en dat is misschien nog 'wel zooerg: zij lijden aan de kwaal van het
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booze oo g. „Of is uw oog soms boos?" 't Klinkt als in 't Paradijs:
„Hebt ge soms gegeten?" En heeft de Heiland dat niet op één lijn gesteld
met vele andere ongerechtigheden, als Hij, zegt in Marcus 7 21 en 22:
”Want van binnen uit het • hart der menschen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oo g! Zulk een gezindheid des
harten maakt een mensch ongeschikt voor het Koninkrijk Gods. Dat doet
hem behooren tot de laatste n, al is ook 'hij onder de eersten aan den
arbeid getogen.
Voelt ge niet den onmetelijken afstand? Het is ook hier: „Gelijk de
hemelen hooger zijn dan de aarde, alzoo zijn ook Mijne gedachten hooger
dan ulieder gedachten" (Jes. 55).
En nu een gelijkenis uit den Pastor van Hermas. Ge weet, dat dit boekje
dateert uit het midden der 2e eeuw en uit drie gedeelten bestaat: gezichten, geboden en gelijkenissen. Het werd in .de eerste eeuwen der Kerk
veel gelezen en vooral gebruikt op ,de catechisaties, daar het bizonder
geschikt geacht werd voor de kinderen. Het raakte langzamerhand in
onbruik, hoewel in het jaar 1900 nog een vertaling verscheen. Hermas
is waarschijnlijk ,diegene, die voorkomt in Rom. 16 : 14.
Ik kies er twee, doch geef geen commentaar.
De eerste luidt aldus: „Ziet gij die ontbladerde hoornen, aan dorre
gelijk? Zij zijn het beeld der menschen in den winter. Want, gelijk in
den winter alle hoornen, het loof afgeworpen hebbende, aan dorre gelijk
zijn, en men de groene 'hoornen van de ,dorre niet onderscheiden kan,
z66 worden ook in deze wereld de rechtvaardigen nog niet onderkend,
maar allen zijn elkander gelijk. Doch ziet gij deze hoornen, deels dor,
deels met loof bedekt? De groene hoornen zijn ide rechtvaardigen, die
de toekomende wereld bewonen zullen. De toekomende wereld toch is
zomer voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaren winter."
Ik vraag even: Is het u helder?
En dan nog deze: „Iemand, ,die een landgoed en vele knechten had,
plantte op een ,deel daarvan voor zijn erfgenamen een wijnberg. Op reis
gaande, koos hij zijn getrouwsten en besten knecht, en beval, dat hij bij
de wijnstokken palen zou steken: ,daarvoor zou hij hem de vrijheid schenken. Maar als ,de dienstknecht zijn werk gedaan had, en bemerkte dat de
grond rondom de wijnstokken dicht met gras bezet was, groef hij daar
in het rond en trok het gras uit, zoodat de wijnberg een vroolijker aanzien
kreeg en door het gras niet langer werd verstikt. Eenigen tijd daarna
kwam ide heer terug, bezag zijn wijnberg, riep zijn erfgenamen en zijn
vrienden bijeen, en stelde den trouwen dienaar tot zijn medeerfgenaam.
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Weinig dagen later, zijn vrienden verzameld hebbende, die zijn beschikking goedkeurden, zond de huisvader dien knecht een aantal spijzen van
zijn tafel. Deze nam daarvan evenwel slechts zooveel als hij behoefde, en
verdeelde het overige onder zijne mededienstknechten; en nu wenschten
hem ook deze nog grooter gunst van zijn heer. Bewaar alzoo de geboden
des Heeren; ja, doe altijd nog eenig goeds boven hetgeen Hij u bevolen
heeft."
Ik vraag alleen: Riekt dit niet alreede naar iden Roornschen zuurdeesem?
En wat bovenal een groot verschil is tusschen 's Heilands gelijkenissen
en de na Hem geschrevene of gesprokene, is wel, dat de laatstgenoemden
steeds voorzien zijn van vaak breedsprakige, uitvoerige verklaringen,
waarvoor zij voor iden lezer iden denkarbeid verrichten, dien .de Heiland
met Zijn gelijkenissen den hoorder zelf Iaat ,doen. M. i. een buitengewoon
groot onderscheid, zeer ten nadeele der buitenbijbelsche parabels uitvallend. Bovendien ligt (die toepassing, die verklaring er niet binnenin,
maar er bovenop, soms heel dik bovenop! Zoowel de langdradige en
zeurderige rijmelarijen van Vader Cats als de veel fijnere allegorie van
Bunyan „The Pilgrims Progress" gaan aan dat euvel mank!
Een tweede kenmerk is dit, idat men in de gelijkenissen duidelijk den
Grooten Auteur terugvindt. Zijn liefde tot den Vader, Zijn liefde voor
de natuur en Zijn diepe menschenkennis, deze drie geven daar blijk
van. Ja, ook het laatstgenoemde. De Heiland is de beste menschenkenner, die — en dat zegt wat — daarbij Zijn menschenl ief de nooit
heeft ingeboet. En zoo houden de gelijkenissen bizonder trouw den lichtenden weerschijn vast van Jezus' innerlijk leven.
De nadere behandeling van 's Heilands parabelen brengt ons tot de
volgende punten:
a. de interpretatie en de historie daarvan;
b. een methode van uitlegging;
c. een verdeeling ider gelijkenissen;
,d.d.e afzonderlijke behandeling van een der gelijkenissen.
Allereerst dus iets uit de historie der uitlegging. We kunnen in 'deze
geschiedenis twee hoofdtijdperken onderscheiden en wel ,den tijd vóór
en dien n â de Hervorming.
Vóór de Hervorming is de stand van zaken aldus: de gelijkenissen
worden verklaard, zoowel ten opzichte van het geheel als van ,de afzonderlijke trekken. De combineerende phantasie had toen een geweldig
groote speelruimte. „Als een' van de boeien bevrijde stroom vloeit ze
overal heen, waar toepassing ook maar even Mogelijk scheen." Vooral
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de verklaring van vertellingen als „de barmhartige Samaritaan" en die
der afzonderlijke trekken als: de drie maten meel in de gelijkenis van
het zuurdeeg en de drie jaren in de parabel van den vijgeboom, gaven
der phantasie ruimschoots gelegenheid haar terrein steeds verder en
verder uit te breiden.
Den stoot tot deze parabeluitlegging gaven de gnostieken, die hun
aeonen-leer in de gelijkenissen inlegden. Eigenaardig is het evenwel, dat
zij, die tegen hen opkwamen, zooals Justinus de Martelaar, Irenaeus en
Hyppolytus, eigenlijk soortgelijke wegen insloegen bij hun parabeluitlegging. Alleen Chrysostomus maakt daarop een gunstige uitzondering.
Het is meer 'dan de moeite waard, die eigenaardige interpretaties na te
gaan. Want men heeft ze in vele soorten, er zijn er, die alle s uit de
gelijkenissen haten en daarbij zulk een scherpzinnigheid aan den dag
leggen en waarbij alles zoo goed in elkander sluit, dat men zich menigmaal
afvraagt: zou het ook z ó ó niet kunnen zijn? Maar bij de meesten voelt
men, dunkt mij, dadelijk de fout.
Laat ik eenige voorbeelden noemen. Allereerst de gelijkenis van den
„Barmhartigen Samaritaan". Origenes en na hem talloos velen verklaarden deze parabel aldus: De man, die onder de moordenaars gevallen
was, is Adam; Jeruzalem is het Paradijs; Jericho = de wereld; de roovers
zijn de tegenstanders; de priester is de wet; ,de Leviet = de profeten;
de Samaritaan = Christus; de wonden, die de man oploopt = de ongehoorzaamheid; het lastdier = 't lichaam ,des Heeren; de herberg = de
Kerk; ,de twee penningen = de Vader en .de Zoon; de terugkomst van
den Samaritaan = ide Paroesie; de slagen, die de man oploopt = de
ondeugden en de zonden.
Voorts de gelijkenis van de arbeiders in den wijngaard. Ook hier geeft
Origenes den toon aan. De eerste groep arbeiders, die reeds in den vroegen
morgen zijn gehuurd, zijn de geslachten vanaf de schepping tot aan Noach;
de tweede groep, die op de derde ure gehuurd waren, zijn de geslachten
van Noach tot Abraham; die ter zesder ure gehuurd waren, de geslachten
van Abraham tot Mozes; de mannen van de negende ure zijn de geslachten
van Mozes tot de intocht in KanaAn; ,de laatstgeroepenen de geslachten
ten :tijde van Christus; de penning is de heerlijkheid.
Hilarius verklaart de gelijkenis aldus: De heer des huizes is Christus,
die voor het gansche menschengeslacht zorgt en ieder °ogenblik allen
tot gehoorzaamheid jegens de wet oproept. De wijngaard is die gehoorzaamheid; de penning is rde belooning voor die getrouwheid; de markt is
de wereld.
Be da zegt het zóó: De heer des huizes is God, de wijngaard is de
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Kerk, de arbeiders zijn de heiligen van alle tijden, de penning is de god
•
held van Christus.
-Zoo zouden we met de verschillende gelijkenissen schier tot in het
oneindige kunnen voortgaan; 'deze voorbeelden zijn, dunkt -mij, voldoende
om een idee te krijgen van de middeleeuwsche wijze van uitlegging der
gelijkenissen. En niet alleen dat 'meerdere voorbeelden onnoodig zijn, maar
het wekt ook onzen weerzin op, .zoveel kwalijk gebruikt vernuft, zooveel
verspilde denkkracht, en misschien wie weet hoeveel eerzucht, om de
scherpzinnigste', de diepst ingeleide in de waarheden GodS te schijnen;
ten toon gespreid te zien en "dat ten opzichte van de meest fijne, de meest
subtiele voortbrengselen van Jezus' 'goddelijken geest. En het meest
betreurenswaardige is nog, dat de eigenlijke .beteekenis, idie oneindig veel
hooger en onzegbaar veel heerlijker is, ,gansch en al aan het oog dier
uitleggers en 'daardoor aan dat hunner hoorders of lezers ontgaat.
Gelukkig kwam er met de Hervorming verandering. Calvijn en Luther,
maar vooral Calvijn, hebben ons een frisschere geest gebracht., Als ge
zijn uitleggingen leest, krijgt ge den indruk van helderheid, duidelijkheid,
soberheid, klaarheid, eenvoud, misschien kan ik het in één woord zeggen:
ge zondhei d, vooral als ge zijn interpretaties legt naast bovengenoemde door en idoor ziekelijke verklaringen. Hij is wars van alle kunstmatig geallegoriseer en zegt dit meer dan eenmaal met groote beslistheid.
Evenwel Imeene men niet, dat sinds Calvijn nu ook alle middeletuwsChe
interpretatie van de lucht is. Want dan zou men zich schromelijk vergissen. Nog in den tegenwoordigen tijd kan men in boeken en predikaties
uitleggingen van gelijkenissen lezen en hooren, die van de boveng:eciteerde
niet veel of heel 'weinig verschillen. En de waarschuwing van *Calvijn:
wees toch voorzichtig met het „overbrengen" van eiken trek in de gelijkenissen, wordt vaak in den wind .geslagen door hen, die zich gaarne
en met vreugde zijn geesteskinderen noemen!
Maar geeft de Heiland zelf niet het voorbeeld? Verklaart Hij de, gelijkenissen van den zaaier en het onkruid onder de tarwe niet trek voor trek?
Als er dan twee aldus, verklaard moeten worden, waarom dan. niet
meerdere?
Deze vraag is inderdaad gewettigd! En ik geloof, dat deze beide verklaringen velen tot bovengenoemde conclusie hebben gebracht. Toch is
het zeer beslist verkeer d! En het wil mij voorkomen, dat de
fout hierin zit, idat alle gelijkenissen behandeld en ,beschouwd werden
als behoorend'e tot één en dezelfde soort. D a t nu is geenszins het geval.
Integendeel zijn er verschillende groepen van parabels te onderscheiden.
Allereerst krijgen we twee hoofdgroepen: de b e w ij spa rabe 1e n of
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de argumentieve gelijkenissen en de verklarende of
i 11 us tra tiev e. De laatste soort bergt een tweetal, die uitgebreide
illustratieve parabelen of allegorieën kunnen genoemd worden. Verschillende der verklarende parabelen zijn moeilijk van allegorieën te
onderscheiden, liggen vaak op ,de grens (daarvan. Naast al deze soorten
treden nog op de didak tis ch e of para doxal e. In het geheel, alles
en alles bij elkaar, dus vier s o or te n.
De ar gumen ta tie v •en willen de juistheid van een zedelijke waarheid b e w ij z e n door een analoog geval te noemen, dat aan het gewone
leven of aan de natuur ontleend is.
De illus tr a tiev en daarentegen hebben' tot doel, met behulp van
een beeld aan een ander gebied ontleend, een zedelijke waarheid of de
innerlijke samenhang helder en klaar voor te ste llhe n, zonder
eigenlijk ,de juistheid der zaak te bewijzen. Voorbeelden der eerste soort zijn:
De lap ongevold laken op een oud kleed; oude wijn in nieuwe lederzakken;
het huis des sterken; de rijke dwaas; de biddende vriend; de rechter en de
weduwe, etc., totaal 43 stuks. Voorbeelden van de tweede 'soort: het zout
der aarde; de stad op den berg; de schat in den akker; het zuurdeeg;
het mosterdzaad; het vischnet; de rijke man en .cle arme Lazarus, etc.,
totaal 21 stuks.
De twee allegorieën zijn: de gelijkenis van ,den zaaier en die van
onkruid onder de tarwe.
De d i id actische leeren iets nieuws, iets dat voor dezen nog niet
was uigesproken, welk nieuwe dan vaak in paradoxalen vorm voorkomt.
Tot ,deze groep behooren: ,de onrechtvaardige rentmeester; ,de arbeiders
in den wijngaard; en nog enkele andere, totaal vijf stuks.
Nu heeft de Heer in totaal vier gelijkenissen verklaard, n.l. de beide
genoemde allegorieën, de gelijkenis van 't vischnet en die van ,de booze
wijngaardeniers, waarvan we de voorlaatste gerangschikt hebben onder
de illustratieven en wel onder die, welke het dichtst bij de allegorieën
staan, en de laatste, die een zuiver. argumentatieve parabel is. Men zou
dus kunnen spreken van drie allegorieën en één bewijsparabel. Nu weet
een ieder, dat een allegorie een uitgebreide metaphoor is. En dat een metaphoor vooral hierin van een vergelijking onderscheiden is, dat zij zich
met é é n rij beelden bezighoudt, terwijl ,de vergelijking twee rijen van
beelden naast elkaar aangeeft. Zeggen we bijv.: het volk was als dwalende
schapen, ,dan hebben we twee rijen van beelden naast elkaar, n.l. h e t
volk en dwalende schape n. De aandacht wordt dus ztoowel bij
het een als bij het ander bepaald, om idoor vergelijking overeenkomst op
te sporen. Zeggen we nu: de mug uitzuigen en den kemel doorzwelgen,
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dan is èr slechts van één beeldrij sprake en de hoorder houdt zich slechts
met het beeld bezig. Daar staat niet iets na ast, maar daar ligt iets
a chte r, en d a t is de eigenlijke zaak, die door het beeld heenschemert.
In de vergelijking is het schaap eenvoudig een schaap, maar in de metaphoor beteekent kemel niet eenvoudigweg kemel, maar iets anders! De
vergelijking moet genomen worden zooals ze daar ligt, maar uit de metaphoor moet de lezer zelf ie ts ma k e n. Terwijl de vergelijking onderrichtend is, is de metaphoor interessant. De vergelijking verschaft door
het beeld nieuw licht, de metaphoor bezit een tot zelfwerkzaamheid opwekkend schemerlicht! En aangezien, zooals we reeds zeiden, de allegorie
een uitgebreide metaphoor is, bezit ze alle eigenschappen daarvan.
Achter de allegorie ligt dus iets en dat iets moet opgespoord worden,
dat ie ts is ,d e zaak, waarop het aankomt en die vaak zóó verborgen
is, dat het den hoorder of lezer heel wat moeite kost, den verhulden zin
te vinden. Is het wonder dat ,de discipelen, als zij de allegorie van den
zaaier hooren, daarmede niet direct klaar zijn, maar naar uitleg vragen?
Mij dunkt, het is nu duidelijk: welke gelijkenissen heeft de Heer verklaard?
Allereerst: drie allegorieën. Blijkt dat uit die verklaring? Zeer zeker,
evenals iedere allegorie, zijn ook deze trek voor trek overgebracht.
De steeds terugkeerende epilysis, die het kenmerk is van elke allegorie,
vindt ge ook hier. En nu zit de fout in boven aangehaalde middeleeuwsche
parabelverklaring hierin, dat alle gelijkenissen voor allegorieën werden
gehouden, dien dus de onvervaischte epilysis moesten vertoonen, de overbrenging van lederen trek uit de beeldrij in de werkelijkheid! En omdat
het geen allegorieën zijn, krijgt men die wonderlijke interpretaties, op het
dwaze af, omdat men â tort et â travers verklaren moe s t en verklaren zou!
Maar nu komt een andere vraag naar voren: hoe moeten nu tde nietall e go rie ën worden verklaard? Is daar ook een bepaalde methode
voor aan te geven, evenals bij de allegorieën? Of moet elke gelijkenis op
zichzelf beschouwd warden? Dit laatste is gelukkig niet het geval, want dat
zou, vrees ik, weer tot een „wilde" uitleg aanleiding geven, met een zóó
groote verscheidenheid, dat we gerust zouden kunnen zeggen: zo ov e el
uitdeggers, zooveel uitleggingen!
Welk middel hebben we nu? En dan is .ons antwoord: het zoogenaamde
1 ei de nd e m otie f, in de theologische werken den s c opus of ook
wel de hoof dg eda cht e genoemd. Bij tal van gelijkenissen is dit
motief aan te wijzen en alleen het feit, dat men totaal bevangen was
door de gedachte, dat men in de verklaring van de gelijkenis van den
zaaier h e t model voor uitleg van a 1 1e parabelen had gevonden, doet
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het ons begrijpen, dat men nooit van dat leidend motief heeft 2ebruik
gemaakt bij de interpretatie der gelijkenissen. Te meer bevreemdt dit,
omdat de Heer zelf een gelijkenis met een leidend motief heeft verklaard,
n.1. no. 4 van de bovengenoemde en wel die van „de booze wijngaardeniers". En ten tweede omdat niemand minder dan de groote Hebraïcus
Delitzsa ons mededeelt, dat deze vorm in de oudheid zeer gebruikelijk
was. Hij zegt woordelijk het volgende:
„De zinnebeeldige leerwijze door de Maschal behoorde tot ide methodiek
„der hagadische voordrachten, die in de Midrasch-leerzalen gebruikelijk
„waren. Leergeschiedenissen, fragmenten uit het menschenleven of para„beis waren de gewone hulpmiddelen ter zinnelijke veraanschouwelijking
„der dogmatische of historische waarheid, die uit ide Heilige Schrift afgeleid
„werd. Leerspreuken kort en beteekenisvol waren de vormen, waarin
„men bereikte resultaten, als in gelouterde gouden munten stempelde.”
Die zuivere gouden munten nu zijn de leidende motieven, die in de
rabbijnsche gelijkenissen vaak in den aanvang, maar ook wel aan het
slot zijn weergegeven. We gaven boven daarvan reeds een voorbeeld.
Die leidende motieven moeten we wat nader bezien, omdat ze zooveel
beteekenis hebben voor de verklaring. Ze worden in 's Heeren gelijkenissen vaak ingeleid met: „Ik zeg u" of „Voorwaar zeg Ik u". We zouden
ze kunnen vergelijken met ,den gemeenschappelijken noemer van eenige
breuken. Evenals in dien noemer alle afzonderlijke noemers kunnen gedeeld
worden, evenzoo moeten alle afzonderlijke trekken van de gelijkenis in
het leidend motief opgaan. Daar evenwel een parabelverhaal als een
samenhangend organisch beeld, om werkelijk een geheel te zijn,
andere trekken moet opnemen naast de hoofdtrekken, zoo volgt
daaruit, dat slechts de hoof dtrekke n, die voor het recht begrip
van de parabel van beteekenis zijn, in dat leidend motief kunnen opgaan.
Hiermede hebben we de methode voor de interpretatie tder niet-allegorieën
gegeven. Ze is dus heel eenvoudig deze: men zoekt het leidend motief,
ziet welke trekken daarin a. h. w. kunnen gedeeld worden; men weet
dan welke trekken het zijn, idie in de verklaring moeten opgenomen
worden. De overige trekken zijn dan van secundaire beteekenis. We
zelden van se cu nd air e beteekenis; dat wil natuurlijk niet zeggen:van geen .beteekenis. Ze zijn werkelijk niet als bijwerk of als versiering
op te vatten, integendeel zijn het noodzakelijke verband aanbrengende
leden, die den samenhang van het parabelbeeld mogelijk maken.
En om heel duidelijk te zijn, zou ik nog dit beeld willen gebruiken: het
leidend motief is als de breede lichtstraal, die op het parabelbeeld valt.
Alles, wat ,door tdien lichtbundel beschenen en dus helder zichtbaar ge-
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maakt wordt, is voor de verklaring der gelijkenis van de grootste beteekenis; alles wat daar naast in het heel of half duister ligt, late men liever
onbeschenen en onaangeroerd. Volgt men dien raad, dan vallen tal van
moeilijkheden weg, waarmede men nu somtijds geen uitweg weet; maar
die dan ook geen moeilijkheden zijn, daar velen dezer zwarigheden zullen
blijken niet tot de trekken te behooren, die 'binnen het pleroom van den
scopus vállen. Roert men die dus w e 1 aan, haalt men die a. h. w. in
het licht, dan heeft men het zichzelf te wijten, dat men met moeilijkheden
te worstelen heeft.
Welke zijn die leidende motieven? We willen er enkele noemen. Aan
het eind van de gelijkenis van den onbarmhartigen dienstknecht heet het:
„Zoo izal ook Mijn hemelsche Vader u doen, indien gij niet van harte
vergeeft, een iegelijk zijn broeder zijn misdaden". Aan het begin èn
aan het e i n‘d van de gelijkenis van den wijngaard heet het: „Zoo zullen
vele eersten .de laatsten zijn en vele laatsten 'de eersten".
Bij ide jonkvrouwparabel is het: „Zoo waakt dan, want in welke ure
gij het niet meent, zal de Zoon des menschen komen". In de talentparabel
heet het: „Wie heeft, dien zal gegeven worden en hij zal 'overvloediglijk
hebben, maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook wat hij
heeft."
In de trilogie van Lukas 15 is het als het refrein van een alles overstemmend heerlijk lied tot driemaal toe herhaald: „Zoo zal er vreugde
zijn in ,den hemel over één zondaar die zich bekeert."
Bij de gelijkenis van 'den onrechtvaardigen rechter staat het aan het
begin: „dat men altijd bidden moet en niet vertragen". Na ,de gelijkenis
van de booze wijngaardeniers laat de Heiland Zijn hoorders het leidend
motief zelf opnoemen door de vraag: „wat zal de heer ides wiingaardss
doen?" En zij zelden: „hij zal den kwaden een kwaden dood aandoen en
zal den wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten
op hare tijden geven zullen".
Maar de gelijkenissen van Mattheus 13 dan? Die hebben geen leidend
motief, omdat ze naar mijn meening alle allegorieën zijn. Dus niet alleen
de gelijkenis van de n 'z aaier en die van het onk rui d, maar ook
de andere zes, als die van den koopman in parele n, d e s.c h a t
in den akker, het vischnet, het mosterdzaad, het zuurdeeg en het vanzelf opschietende zaad! Toch zij men
uiterst voorzichtig en bedenke wel, dat alleen de eerste twee ,onbetwist
zuivere allegorieën zijn, terwijl de resteerende z e s illustratieve parabelen
zijn, die dicht op de grens der allegorieën staan. Men moet dus hier ook
niet 'elk e n trek willen overbrengen, daar dit 'zeer zeker tot dezelfde
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resultaten zou kunnen leiden als hoven bij de interpretatie van de parabel
van 'den Barmh. Samaritaan zijn aangegeven. De bewijzen daarvan zijn
niet moeilijk te vinden! En als ge dan nog een bewijs hebben wilt van
de frischheid, de gezondheid van Calvijn's uitleg, lees dan wat hij zegt
aan het eind van zijn bespreking van de allegorie van den zaaier: „Niet
dat een van de vier toehoorders gered wordt, is van beteekenis in deze
parabel, maar hier moet gewaarschuwd worden, dat er zooveel Evangeliezaad verloren gaat."
Voelt ge het wel, hoe hij hier de kern van de zaak, de hoofdzaak aanvat
en dat hij daardoor blijk geeft iden geest van Jezus te hebben doorvoeld
en geproefd?!
Door de voorafgaande bespreking van de interpretatie-methode der
gelijkenissen, gaven we tevens een verdeeling der parabelen. Deze verdeeling berustte op 'den v o r m; thans nog enkele andere die berusten op
den inhou d.
Allereerst die van den Duitschen theoloog Lisco, die in zijn in 1832
verschenen werk: „Die Parabeln Jesu" de volgende verdeeling geeft:
A. De gelijkenissen, die het Koninkrijk Gods als een
Godskracht teek ene n, zooals die uit Matth. 13.
B. De gelijkenissen, die het Koninkrijk der Hemelen
voorstellen als een gemeente of kerk, die door de
kracht van het Goddelijk Woord wordt gesticht, zooals:
de gelijkenis van den onvruchtbaren vijgeboom; van de booze wijngaardeniers; van het avondmaal; van de verloren penning; het verloren schaap;
ide verloren zoon; van de torenbouwers; de ongevolde lap op een oud
kleed en andere.
C. De gelijkenissen, die een beschouwing geven van
de gezindheden, lotgevallen, handel en wandel van
de deelgenooten van het Koninkrijk der Hemelen. Deze
groep wordt dan weer onderverdeeld in:
a. de gelijkenissen, waarin het geloof het onderwerp is, zooals
de Farizeeër en de tollenaar; de dienstknecht, die van den akker komt;
die op den steenrots gebouwd zijn; van de arbeiders in den wijngaard;
de beide ongelijke zonen;
b. de gelijkenissen, waarin vooral over de liefde gehandeld wordt,
zooals: de onbarmhartige dienstknecht; de twee schuldenaars; de barmhartige Samaritaan; de rijke dwaas en de onrechtvaardige (voorzichtige)
rentmeester;
c. de gelijkenissen, waarin de hoop op den voorgrond treedt, zooals:

269
de tien maagden; de talenten; de wakende dienstknechten; de ponden.
Van Koetsveld geeft in zijn groot standaardwerk de volgende indeeling:
Hij begint met de gelijkenissen van: de schat in den akker en de parelkoopman, die hij samenvat onder het opschrift: het ééne noodig e.
Dan volgt het grootste deel der parabelen, die hij in twee afdeelingen
splitst. De eerste afdeeling, die handelt over het Koninkr ij k der
Hemelen, wordt onderverdeeld in:
a. algemeene beelden des Koninkrijks, als: zaaier, zuurdeeg, vischnet, etc.;
b. het Koninkrijk in zijn eerste vestiging en strijd, als: het gastmaal,
de booze landlieden, de koninklijke bruiloft, etc.;
c. ,,het Koninkrijk in zijn inwendige huishouding en eindelijke voltooiing, zooals: de arbeiders in den wijngaard, de wakende dienstknechten,
de maagden, de talenten, de ponden, etc.
De tweede afdeeling handelt over het Evangelie des K onin kr ij k s en wordt onderverdeeld in:
a. zonde en genade, zooals: de twee wegen, de rijke dwaas, etc.;
b. Christus en de Zijnen, zooals: de goede herder, het tarwegraan,
de twee schuldenaars, etc.;
c. het Christelijk leven, zooals: de barmhartige Samaritaan, de onrechtvaardige rentmeester, etc.;
d. het gebed, zooals: het hongerige kind, de smeekende vriend, de
rechter en de weduwe, de Farizeër en de tollenaar.
Aan het slot plaatst hij ,drie gelijkenissen, n.l. Rots en Zand; De Schat
in den Hemel, en De voorraadkamer van den huisvader, die hij samenvat
onder den titel: het ééne bl ij v e n cl e.
Zoo zouden we nog meer verdeelingen kunnen geven, maar ik betwijfel,
of we daar veel aan hebben zouden. Voor m ij ligt de hoofdbeteekenis
van een verdeeling, die niet op den vorm der gelijkenissen gebouwd is,
zoo goed als alleen hierin, dat ze ons het middel geeft om een goed,
volledig en gemakkelijk overzicht te verkrijgen over dit hoogst belangrijke onderdeel van 's Heeren onderwijs.
Ook krijgen we erdoor een diepen indruk van den grooten rijkdom,
dien wij in de parabelen bezitten. Het is niet, zooals in het Oude Testament,
waar we er slechts enkelen, hoogstens een zevental, kunnen tellen (zooals
de parabel van Nathan den profeet; die welke de TekoïtiscIe vrouw uitsprak; die uit Jesaja 5 over den wijngaard, en nog 'drie uit Ezechiël), maar
het zijn er tientalle n. En allen dragen ze het kenmerk der genialiteit
aan het voorhoofd. 't Zijn geen bestudeerde stukken proza, maar ze zijn
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spontaan en voor de vuist uitgesproken: uit den overvloed Zijns harten
heeft de Heiland ze geuit. En de onderwerpen, die er in voorkomen, zijn
zóés eenvoudig, dat elkeen, ook de minst ontwikkelde, ze begrijpen kan!
In dit opzicht is er een groot onderscheid tusschen des 'Heilands redevoeringen en die van Moha in m e id, die telkens weer terugkwam op
eenmaal geuite gezegden en voorschriften, om eraan te knutselen en te
veranderen, ja soms, :om ze geheel in te trekken en van nul en geener
waarde te verklaren. Mohammed, .die door zijn gezwollen taal dikwijls
verbergen moest de armoede aan inhoud en die .00k hierin van Jezus
verschilde, idat hij van uit de hoogte tot de menschen sprak, terwijl de
Heer steeds Zich neerboog: Hij zei .de dingen niet in Z ij n taal, maar in
h u n taal. En wat verre van Hem was, .dat was de zucht ,om te schitteren!
Gansch ,eenvoudigweg, spontaan, â l'improviste, enkel en alleen met het
doel voor oogen te arbeiden aan het heil 'der menschheid, heeft de Heer
Zijn gelijkenissen gesproken. En zoo zijn ze één der vele uitingen van
Jezus' liefde!
En toch heeft men in den 'loop der tijden heel wat aanmerkingen geMaakt ,op 's Heeren gelijkenissen en onderwijs. Er zijn er, die beweren,
dat Hij niet oorspronkelijk is geweest. En dan wijzen ze op gedeelten uit
het Oude Testament, waaraan Hij Zijn beelden ontleend heeft, zooals de
gelijkenissen van de booze wijngaardeniers en van de arbeiders in den
wijngaard aan Jesaja 5. Ook bevat de Talmud uitdrukkingen en zegswijzen, die bij Jezus teruggevonden worden. Zoo b.v.: Geneesmeester,
genees uzelven; Neem den splinter uit uw oog; Met de maat, waarmede
de mensch meet, wordt hem ook toegemeten; Wie zichzelf vernedert,
dien verhoogt God; Een ,oliphant door het oog van een naald laten gaan,
e., a. Bovendien is Zijn leerv o r m .00k al ontleend aan dien der rabbijnen,
zoodat ,er èn wat vorm, èn wat inhoud betreft, weinig oorspronkelijks
overblijft!
Maar daarbij komt nog iets, wat nog veel erger is: Zijn beelden zijn
niet ,eens vlekkeloos, er is op enkele nog wel wat aan te merken. En
dan haalt men aan de gelijkenis van „de schat in den akker" en wijst
men op ide daad van den man, ,die, zonder iets daarvan te zeggen aan
den eigenaar, het land koopt, en van de schat bezit neemt.
Wat het eerste betreft, het volgende: de beschuldiging getuigt allereerst
van groote oppervlakkigheid, en ten tweede van gebrek aan ernstig onderzoek. Zegt de Heer zelf niet in Matth. 13: „Daarom een iegelijk Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen, is gelijk een heer
ides huizes, idie uit. zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt"? Hier
zegt Hij dus duidelijk van Zichzelf, dat niet alles, wat Hij als volksleeraar
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tot Zijn leerlingen spreekt, altijd idoor en door nieuw is. Integendeel, oude,
bekende parabelmotieven worden door Hem benut en Hij maakt uit dat
oude iets gansch nieuws. Andere motieven, die Hij reeds eerder gebruikt
heeft, vat Hij weer op tot nieuwe belichting of tot het laten zien van
nieuwe zijden aan de waarheden van het Godsrijk. Zoo gebruikt Hij tweemaal het beeld van een groote maaltijd, n.l. in de gelijkenis van het groote
gastmaal en in die van de bruiloft van den koningszoon. Zelfs spreekt Hij
tweemaal id ezelf de parabel uit, n.l. die van „het verloren schaap",
maar dan om twee verschillende dingen te belichten: ,de eerste maal om
te bewijzen, dat het niet de wil Zijns Hemelschen Vaders is, dat één der
kleinen verloren gaat, en de tweede maal om aan te toonen, dat er vreugde
is in den hemel over één zondaar, ,die zich bekeert.
En wat bazelt men van gebrek aan oorspronkelijkheid! Leg eens
naast ,elkander de Godsvoorstelling, zooals de rabbijnen die hadden opgebouwd en die wij in onze eerste inleiding bespraken, naast het hooge en
heerlijke beeld, idat de Heiland ons van den Vader geeft in de gelijkenis
van den verloren zoon! En wat ziet ge dan? Dat ze eenvoudig niet te
vergelijken 'zijn' Het eene is platvloersch, door en door anthropomorfisch, tot het niveau der wereld neergehaald; het andere is zóó hoog
en zeló rein, zóó heerlijk en zóó verheven, als de sereene Oostersche
zomerhemel! Twee onvergelijkbare grootheden! Is hier soms van navolging sprake? Of van gebrek aan oorspronkelijkheid?
En dan Zijn leervorm? Is het juist geen bewijs van zuivere paedagogische
intuïtie, dat Hij Zich van bekende middelen bedient? Als alles nieuw
was geweest, èn inhoud, èn beeld, èn vorm, zou 'dat dan niet een cumulatie
van moeilijkheden hebben opgeleverd?
Maar ge zegt: er blijft nog iets over! Hoe te ,00rdeelen over „de schat
in 'den akker"? Is dat beeld vlekkeloos? Doet die man wel goed, die in
die gelijkenis optreedt? Mij dunkt, de zaak staat zoo: Als w ij iets willen
duidelijk maken, dan gebruiken wij beelden, aan onzen tijd ontleend; dat
wordt begrepen door .degenen, die ons aanhooren. Welnu, zoo deed de
Heer ook! Hij 'ontleende Z ij 'n beelden aan Z ij n tijd, opdat Z ij n tijdgenooten Hem begrijpen zouden. Is daar nu iets tegen? Ik zou zeggen,
daar is alles vóór! Want dat is zulk een natuurlijke manier van doen, zoo
paedagogisch tevens, als men zich maar indenken kan! Neemt de Heer
nu alles voor Zijn rekening, wat in die beelden optreedt? Daar is immers
geen sprake van. De beelden zijn als zoodanig volstrekt niet z66, dat er
geen aanmerking op te maken is. En dat is heusch niet alleen het geval
met de gelijkenis van 'de Schat in den akker, maar ook met die van den
onrechtvaardigen rechter, den onrechtvaardigen rentmeester, den 'onbarrn-
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hartigen dienstknecht en .de gelijkenis der ponden. Het zijn beelden uit
Jezus' tijd. D a t sta voorop! Zóó werden ze begrepen door Zijn tijdgenooten; naar onze Westersche gedachtenwereld omgevormd, zouden ze
wellicht niet begrepen zijn.
Maar laten we toth wat bijzaak is, bijzaak noemen! De beelden zijn
toch niet hoofdzaak, maar de waarhede n, • die er door belicht worden.
En cl i e, dat zij met nog meer nadruk betoond, d i e zijn van Moge rechtvaardigheid en reinheid en zedelijkheid. De beelden behooren tot een
bepaalden t ij d, tot den tijd, waarin ze werden uitgesproken, maar
de waarheden zijn van all e tijden. En nu moet daarop de volle aandacht
vallen? Als men zich dus stoot of ergert, dan kan dat alleen zijn aan de
zeden en gewoonten van Jezus' tijdgenooten, maar niet aan Hem! Niet
aan het feit, dat Hij die beelden gebruikt heeft!

Zwolle, October 1923.

J. H. FRANKEN.

STORENDE INVLOEDEN IN DE LEERSTOF.
Aan het slot van ons vorig artikel maakten we de opmerking, dat
speciale uitdrukkingen, van welke men zou verwachten, dat ze een zeer
storenden invloed zouden hebben op het „van buiten leeren", vooral
deftige of bornbasterige zinnen, dikwijls toch door de kinderen en jonge
menschen zeer goed, zelfs letterlijk wonden weergegeven. Dit geldt,
zooals meer dan één zal zijn opgevallen, zelfs van leerstof in niet-gebonden
vorm, geschiedenislessen, etc. Aan den anderen kant; is het ook weer
waar, dat meer dan één leerling geen belangstelling voor zulk een zin
toont. Men struikelt, of schijnt bij het leeren dezen zin eenvoudig niet de
noodige aandacht te schenken.
Een vrij breed onderzoek werd door ons, in verband met de eigenaardige
moeilijkheden van dit karakter, ingesteld.
Daarbij ging het om de volgende punten:
Ten eerste moest worden nagegaan, of inderdaad een moeilijk of
althans ongewoon woord cén bizondere herinnerings-curve vertoonde, bij
het van buiten leeren. Daartoe werd meer dan één antwoord van den
catechismus, meer dan één eigengemaakte stelling, uit verschillende zinnen
bestaande, aangewend. Ook werden een paar zinnen ontleend aan het
catechisatie-leerboek-rapport van de ,deputaten der Gen. Synode der Ger.
Kerken. Uit de gegevens, die met een driehonderdtal verschillende kinderen werden verkregen, kon dan blijken, hoe een bepaald woord of een
bepaalde uitdrukking, van het bedoelde soort, zich hield ten opzichte van
het geheel.
Toen voor de algemeene verhouding een resultaat was verkregen, bleek,
dat dit resultaat geen zuiver beeld gaf, aangezien voor de verschillende
leeftijden de verhoudingen niet gelijk waren. Daarom werden de proefresultaten naar de leeftijden gesplitst, en daar ik vroeger reeds een normaal-lijn voor gebonden leerstof in proza had aangegeven (zie mijn Diss.
t. a. p,) konden 'deze lijnen, die van het bizonder geval, en die van de
algemeene resultaten, naast elkaar in curve worden gebracht.
Maar daarmee was onze taak niet afgeloopen. Immers het was niet
onmogelijk, dat de opmerkzaamheid wel op den vorm, die van buiten
geleerd moest worden was gericht, zonder dat begrip van het geleerde
was verkregen.
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Daarom werd met het grootste deel van de proefpersonen, natuurlijk
terwijl zij zelf onkundig waren van het feit, dat er een onderzoek met
hen plaats had, nagegaan, hoeveel begrip zij van het geleerde hadden.
Door een cijferwaardeering van het geheel, en door een gelijke waardeering van het onderdeel van bizondere samenstelling, kon ook omtrent het
begrip van het geleerde een resultaat worden verkregen.
Zoo ontstond een tweede stel curven, dat aangaf de verhouding van
het begrip van de leerlingen omtrent het geleerde tot het begrip omtrent
het enkele zinnetje van ongewonen bouw.
Natuurlijk is steeds de cijferwaardeering van zulk „begrip-meten" min
of meer subjectief, en komt er hier een element in, waarmee rekening
zou moeten worden gehouden, indien niet de proefnemer in alle gevallen
dezelfde was, in casu !ondergeteekende. En waar het om verhoudingen
ging, scheen toch de factor van het subjectieve hier geen overwegenden
invloed te kunnen oefenen.
Na dit tweede stel curven werd nog een derde verhouding nagegaan.
Het was toch niet onmogelijk, !dat bij de „betere" leerlingen de beïnvloeding geheel anders was !dan bij de minder ijverigen of de minder
intelligenten. Daarom werd ook nog in curve aangegeven het resultaat
met de tien beste en de tien slechtste leerlingen.
Zoo ontstond figuur VI.
Schema I geeft aan: de verhouding tusschen de normale lijn en de lijn,
die verkregen werd met van buiten leeren van de ongewone zegswijzen,
die min of meer een komisch karakter dragen.
Deze lijnen wijzen op een zeer eigenaardig psychologisch feit.
In !de jaren van zeven tot en met tien wordt de uitdrukking, die op dien
leeftijd zeker ongewone moeilijkheden moet geven, beter gekend, dan de
doorsnee-les. Dit is zeker goed te begrijpen. Het kind wijdt al zijn aandacht aan dat moeilijke zinnetje. Het is gewoon op school straf te krijgen,
wanneer het iets niet kent. Dat er in de betrokken zin werkelijk iets heel
ongewoons is gegeven, dringt tot het kind niet voldoende door. Met het
ouder worden begint het dit wel hoe langer hoe beter te begrijpen. Vandaar
4dat de lijn van het normale die van het bizondere geval hoe langer hoe
meer nadert.
Met ongeveer den tienjarigen leeftijd krijgt het kind voldoende taalbesef om te weten, dat de betrokken zin werkelijk ongewoon is, dat er
iets is, dat hapering moet geven.
Nu gevoelt het onbewust, dat het in den zin zelf een excuus heeft voor
minder goed leeren. Dat beïnvloedt het resultaat.
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Tot het veertiende jaar jaar blijft deze toestand in minder of meer
sterke mate bestaan. Dan komt er verandering.
In de puberteitsperiode beginnen de jongen ,menschen langzamerhand
dat eigenaardige besef van het komische te krijgen, dat in deze jongens
en meisjes werkelijk aantrekt. Bij het leeren van dergelijke uitdrukkingen
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Fig. 6.

nu, als we boven bedoelden, vindt het jonge menschje dat komische. Bij
het geleeerde was b.v. de volgende zin:
. . . . In dezen tijd begon het oprechtelijk spreken, mitsgaders het eerlijk
en vlijtig als werkman arbeiden, in tdiscrediet te komen.
Het was opmerkelijk te zien, hoe de jongens van een klas met leerlingen
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van verschillenden leeftijd, hun ouderdom verrieden, toen de eerste maal
deze zin werd voorgelezen. Die de puberteitsperiode waren ingetreden
hadden onmiddellijk neiging den zin nog eens te repeteeren op een preektoon. De jongeren bleven min of meer ,onbeïnvloed, en toen ik, om het
resultaat te laten doorwerken, hen even liet gaan, gingen ze onder den
invloed van het vermaak der anderen, aanstalten maken om te gaan babbelen of te stoeien. Maar van een getroffen worden door het dwaze
in den zin viel bij hen weinig te bespeuren.
(Natuurlijk is het noodig en nuttig, ,dat deze proeven verder worden
voortgezet. Zooals we zeiden, hier wordt het resultaat gegeven, zonder
dat op absoluut gezag aanspraak wordt gemaakt. Gaarne zouden we zien,
dat ook anderen deze proeven doorzetten. Wij geven eenvoudig het
gevondene weer).
Zoodra het gevoel voor het humoristische, dat in de bizondere gevallen
werd gegeven, ontwaakt, begint ook het resultaat beter te worden. Niet
alleen in absoluten zin,- maar ook in betrekking tot het overigen in het
algemeen gevondene.
Over de oorzaken van het dalen van de lijn van het gemiddelde, na
het 18e levensjaar sprak ik elders. (Zie m'n Diss. t. a. p.) Ook de lijn voor
het bizondere daalt iets, na dien tijd, maar veel minder dan de algemeene.
Neemt de interesse voor het van buiten leeren af, de komische zin trekt
bizonder de aandacht.
Het wil ons voorkomen, dat het komische, dat zulk een zin met „mitsgaders", „desalniettemin", met „gemerkt de blinden zelve tasten kunnen"
enz. kenmerkt, ook bizonder de aandacht op zulk een zin doet vestigen,
en dat die meerdere opmerkzaamheid oorzaak is, dat het resultaat bij het
van buiten leeren ook beter is.
Dit lijkt mij vooralsnog voor de latere jaren (15-21) de eenige verklaring van het feit, dat men zulk een zin beter leert dan andere.
Het behoeft na het gezegde geen betoog, dat de proef, die ons bovenstaand schema gaf, op haar beurt ook weer als correctie-proef kan worden
gebruikt voor onderzoekingen, als die, welke we in vorige artikelen in
figuur brachten.
Toch lijkt het ons weer niet noodig, om in ons geval, waar het immers
ging over de algemeene regelen, een dergelijke correctie in te stellen.
Temeer niet, wijl feitelijk geen enkele zin, geen enkele catechismus-vraag,
die wij in onze proeven behandelden, dat karakter van het komische in
uitdrukking heeft.
Wel zijn deze uitdrukkingen in sommige boeken, met ongebonden leer-
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stof, geschiedenis-boeken, kerkgeschiedenis-boeken, en dergelijke vele te
vinden.
In een boek noteerden we in een drietal paragrafen zelfs niet minder
dan elf van die zinnen, die op de jongelui in de vierde klas eener H. B. S.
een zeer komischen indruk maakten. (Bij een repetitie, waaronder twee
van deze § § vielen, terwijl in deze twee zeven van de elf zinnen voorkwamen, gaven twee leerlingen één zin, drie drie zinnen (verschillende), één
vier zinnen, en twee zes zinnen (verschillende) letterlijk weer! De klas
telde acht leerlingen).
Nu zou dus gezegd kunnen worden, dat in het algemeen dergelijke zinnen
de opmerkzaamheid gunstig beïnvloeden, indien er niet nog een belangrijke
factor in het geding was.
Dat is die van de aangrenzende zinnen. De zin die voorafgaat, en de
zin, die volgt.
Het was ons mogelijk ook daaromtrent een zeker resultaat te verkrijgen, ofschoon natuurlijk niemand er aan denken zal een bepaalde cijferwaarde, die een onderzoek in dezen geeft, als een soort vaststaand model
aan te nemen.
In onderstaande verhoudingsstaat is evenwel het resultaat van het
gemiddelde, dat wij bij ons onderzoek verkregen, weergegeven.
Het eerste cijfer geeft aan het gemiddelde van de voorafgaande zinnen,
vanaf het begin van het te leeren gedeelte.
Het tweede cijfer geeft de onmiddellijk aan de moeilijkheid voorafgaande zin weer. Het derde de waarde van den 'betrokken zin. Het vierde
de onmiddellijk volgende zin.
Het laatste of vijfde cijfer geeft het gemiddelde van de later volgende
zinnen of zinsdeelen, naar hun waarde.
De cijfers zijn een gemiddelde van de laatste honderdveertig gevallen,
die werden onderzocht. Zij strekken zich niet uit 'over het geheel. De
oorzaak hiervan ligt in het feit, dat in het begin van de proefnemingen
het niet in mijn bedoeling lag ook dit overzicht te geven, en toen geen
proefwerk- werd gegeven met voldoende zinnen of zinsdeelen om voldoende te vergelijken.
Leeftijd:
7
8
9
10
11
12

51/4

3

6—
7

5
21/2

7
7+

3

8— 4— 4314
81/2
4
51/2
53/4
51/2
9_
71/4
63/4
4
71/2
33/4
51/2

6

3—

5+ 3

43/4

73/4
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Leeftijd:
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7+
71/4
71/2
8+
81/2
83/4
6
51/2
5

7—
6
5

38/4
41/2
88/4
91/2
4
61/2 10+
5— 11
21/2 10—
31/4
10
23/4 10

5
7+
41/4
7
8
71/4

8
71/2
63/4
8
83/4
9_

51/4
41/4
8—

6—
53/4
6—

Er is, het is waar, in deze cijfers eenige regelmaat te ontdekken. Maar
wel merken we op, dat toch vooralsnog voorzichtigheid is geboden bij het
trekken van conclusies, zooals wel Uit den laatsten regel, het vierde cijfer,
blijkt.
Evenwel kunnen we niet nalaten er op te wijzen, dat het cijferstaatje
wel vrij sterk heenwijst naar het bestaan van de dalen, onmiddellijk naast
de opmerkzaamheidsheuvel, waarover we eerder reeds spraken.
In ieder geval wordt de waarde van de bizondere zinnen niet weinig verminderd tengevolge van iden invloed, idien zij ,op de naast-liggende zinnen
hebben. In doorsnee genomen met de buur-zinnen, geven ze reeds geen
enkel voordeel meer, op geen enkelen leeftijd.
Maar er blijft nog een punt voor het onderzoek iover. Dat is het begrip.
Wat houden de jonge menschen van het geleerde vast voor hun begrip?
Hebben ze inzicht in hetgeen de betrokken zinnen hun zeggen? En hoe
verhoudt zich dit inzicht tegenover hetgeen ze vasthouden van het
normale.
Schema II geeft een overzicht, dat deze vragen beantwoordt.
We moeten bij dit schema ide opmerking maken, dat ééne school de
leeftijd van 15 jaar bizonder beïnvloedde. Op dezen leeftijd loopt de curve
plotseling in gunstige richting. Niet alleen voor de doorsnee gevallen,
maar ook voor het bizondere geval.
De veronderstelling schijnt niet te gewaagd, +dat een of andere, niet
nader te preciseeren omstandigheid heeft ingewerkt op het begripsvermogen der kinderen. In ieder geval is de proefneming door deze klas,
waar bijna uitsluitend kinderen van 15 jaar de proefpersonen waren,
onzuiver geworden. We geven voor den 15-jarigen leeftijd dan ook een
dubbele lijn voor de beide gevallen.
Het is direct te zien, dat de komische zinsvorming het geheel van het
„Ieeren" ongunstig beïnvloedt. Men moge iop zekeren leeftijd zich voor
den vorm interesseeren, de inhoud lijdt onder hetgeen de vorm voor bizon-
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ders biedt. Weliswaar is het resultaat van den bizonderen zin na het 18e
jaar iets gunstiger — oefent het verantwoordelijkheidsbesef, om de dingen
te doorzien, en dientengevolge de meerdere opmerkzaamheid hier invloed
— maar het geheel blijft in vdoorsnee toch verre beneden den lijn van bet
normale.
We doen ook hier nog eens weer opmerken, dat onze curven verhoudingen geven. Niet dus de absolute waardecijfers, maar alleen de relatie
tusschen de onderzochte momenten.
Uit Schema III blijkt tenslotte, dat „slechte" leerlingen in het algemeen
ongeveer evenveel „begrip" als „herinnering" van den vorm van den zin
hebben. Voor hen is klaarblijkelijk vooral het gebrek aan interesse oorzaak,
dat zij het noch met iden vorm, noch met het begrip ver brengen.
Anders bij de „goede" discipelen. Daar wordt in het algemeen ook
de zin wel begrepen, ook al kent men den vorm niet letterlijk.
Toch gaf ons de proefneming voldoende stof om te zeggen, dat de
zinnen, die een ouderwetschen, ongewonen, ietwat komisch aandoenden
vorm hebben, voor slechte leerlingen bizonder ongewenscht zijn.
Concludeerende zeggen we dus:
Voor begaafde leerlingen in het laatst van ,de puberteitsperiode, of nog
liever na het 18e jaar, kan een min of meer tdwaze zin geen kwaad.
Overigens moet elke zin, die opvalt door zijn vreemden vorm, door een
archaïsme of een overdreven preekerig woord, worden vermeden.
De aandacht valt dan weliswaar voor het meerendeel der leerlingen
van 7 10 en van 15-21 jaar sterk op den vorm, maar het begrip van
den inhoud lijdt schade. En begrip én vormherinnering lijdt tusschen het
tiende en vijftiende levensjaar.
De besproken zinnen moeten uit de leerstof dus zooveel mogelijk
geweerd.
-

We zijn thans zoover, idat we kunnen trachten het verband te leggen
tusschen onze inleiding en onze proefresultaten.
In ,de eerste plaats poneerden wij daar, dat wij de woord-ervaring
(Worterlebnis) behoeven, om daarna in ons bewustzijn het begrip van
deze woordervaring af te zonderen. Te vermijden is dan elke invloed, die
oorzaak zou zijn, dat het bewustzijn (in casu het bewustzijn van het
kind) zich zou gaan bezig houden met het waargenomen woord, inplaats
van met het waar te nemen begrip.
De uiterlijke schaal van het begrip mag niet zoo hard zijn, dat zij de
geest caár vasthoudt, waar het feitelijk om den inhoud, om de pit van
noot, om het begrip te doen is.
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De onderscheiden proefresultaten nu geven het bewijs, dat allerlei moeilijkheden in de leerstof tot dezen vorm van stremming in het bewustzijn
zijn terug te voeren.
Niet alleen dat moeilijke woorden, die het kind niet kent, storing veroorzaken, ook die woorden, die in hun synonieme beteekenis met andere
moeilijk van die andere te onderscheiden zijn, geven zwarigheid.
Elk moment, waardoor de opmerkzaamheid van het kind wordt afgeleid
naar het woord, naar de „Worterlebnis", werkt als een storende factor.
Nu kan die woord-ervaring somwijlen wel oorzaak zijn, idat door deze
ervaring de volle opmerkzaamheid wordt getrokken, — zij werkt toch
ongunstig in op het geheel van het resultaat.
Van buiten leeren moet voor het kind zijn, een storeloos beleven van
woord-ervaringen.
Elke storing toch in die woord-ervaring werkt het ontvangen van
„Gesamtvorstellungen" tegen. Deze gedachte-voorstellingen, die logisch
gezien, zeker, en o.i. ook psychologisch beschouwd, primair zijn, mogen
door niets worden gestoord. Immers worden ze door de „Worterlebnis"
opgehouden, dan wordt heel ide actie van het 'opnemen van begrippen in
de war gebracht.
Na het ontvangen van de gedachte-voorstellingen toch moet 'door het
oordeel, door de in-het-gelid-zettende actie van het oordeelen, het begrip
worden afgezonderd. Logisch is dus ,de zin primair aan het woord.
Maar van 'den anderen kant wordt een zin uit woorden opgebouwd.
Voor elke stoornis door een woord moet men zich dus wachten, zal
men werkelijk tot het bouwen van een zin, en daarmee tot het geven van
een „Gesamtvorstellung" kunnen komen.
Onze proeven geven dan ook een bewijs, dat de storende woordervaring zeer ongunstig op de begripsvorming inwerkt.
Niet alleen de woord-vorm en het woord zelf heeft beteekenis.
Elke taal heeft haar eigen karakter.
En met dat karakter hangt ten nauwste samen de woord-volgorde, de
woord-combinatie, waarvan zij, die die taal spreken, zich 'bedienen.
Zelfs ras-eigenaardigheden verloochenen zich hier niet bij hen, die
gewoon- zijn zich min of meer zelfstandig, in eigen stijl, uit te drukken.
Maar zoo is het ook weer te verklaren, 'dat een ongewone zinsconstructie zulk een schadelijken invloed heeft op het van buiten leeren, zooals
we dat met het schema over Vr. en Antw. 128 van den catechismus zagen.
De woord-combinatie is een wezenlijk deel van de „Gesamtvorstellung",
daar het immers de weergave is van de volgorde in welke de „Worterlebnisse" tot ons komen. Elke verandering nu in die „Erlebnis" valt op.
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Vooral het kind is in dezen conservatief, in zijn eigenlijken zin. Flet,
behoudt, wat eenmaal als een bepaald stempel is ingedrukt. Dit nog afgedacht van het feit, dat die volgorde samenhangt met het innerlijk karakter
van een taal, en met heel het karakter van het volk, dat deze taal
spreekt.
Zoo mag noch kan tegen deze eigen sucessie van de momenten der
,Worterlebnis" worden gezondigd.
Maar hiermee is dan ook gezegd, dat in de leerstof een, in normale
bewoordingen gegeven prikkel geen kwaad kan. Een min of meer schertsende opmerking, aan het eind van een les zal een welkome afleiding zijn
voor de kinderen. Ook als het geleerde in bepaalden vorm moet worden
vastgehouden.
Mits dan ook maar de vorm van ,den zin gewoon is, en.... zoo mogelijk
de voorafgaande zin geen bizondere attentie vereischt.
Ware dit laatste wèl het geval, dan zou er gevaar bestaan, idat zulk
een belangrijke zin in een opmerkzaamheidsdal kwam te liggen, waardoor de aandacht teveel werd afgeleid, en deze zin leed onder datgene,
wat volgt.
Maar nu is er nog een andere eisch.
Wanneer het kind de „Gesamtvorstellung" ontvangt door den zin, dan
is het begonnen om het logisch begrip, dat moet worden bijgebracht.
Maar zal het oordeelen over de Gesamtvorstellungen mogelijk zijn, dan
is ook een logisch begrip van de gebruikte woorden, in groote trekken
althans, nnoodig. Waar dat logisch begrip ontbreekt, daar komt de stremming, — zoo niet eerder — toch zeker, ná. het „van buiten leeren", bij hel
ontvangen van het begripsmatige besef.
Dit wijst erop, dat het noodzakelijk is, dat het kind opzettelijk de
beteekenis van verschillende woorden worde verklaard. Dat er dus met
het kind oefeningen in het verstaan van de eigen taal worden gehouden.
En verder blijve elke gebonden leerstof binnen de grenzen van de-voorhet-kind-mogelijke „Worterlebnis".
Het behoeft geen betoog, dat hier verschillende theoretische kwesties,
speciaal die handelen over het wezen van de opmerkzaamheid, zouden
kunnen worden ter sprake gebracht. Immers de „Worterlebnis" is ook het
aanschouwen van een beeld, dat duidelijker wordt, naar mate men het
langer beziet. En zoo zou men kunnen zeggen, dat ook de woord-ervaring
uit verschillende „Empfindungselementen" is samengesteld. We komen
dan weer in aanraking met de vraag, of en, zoo ja, hoe door de volgorde
van deze onderscheiden elementen van .de ervaring, de duidelijkheid van
de voorstelling wordt bevorderd. M.a.w. of H e 1 m hol tz met zijn
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theorie van de „Obertkine" gelijk heeft.... Maar ieder verstaat, dat het
ons te ver zou voeren in een tijdschrift-artikel over dit onderwerp, de
zaak zoo breedvoerig te bespreken.
Alleen zou het wel interessant zijn, langs dezen weg te kunnen aantoonen, hoe ook hier weer een principieele kwestie in het geding is. Immers
de vragen omtrent het „voorstellings-mechanisme" brengen ons al spoedig
in aanraking met de leer van de wilsvrijheid, en met alles, wat daarmee
samenhangt.
En daarom zullen wij ook op dit terrein in de toekomst, met waardeering van al hetgeen anderen voor ons hebben gedaan, wel een eigen weg
moeten bewandelen. Maar dan zijn we natuurlijk op het erf van de
theorie.
Onze bedoeling was, eenige theoretische regelen experimenteel en door
voorbeelden aan de practijk ontleend, te adstrueeren.
Opdat we bewust zooveel mogelijk storende' invloeden uit de leerstof
kunnen weren. En zooveel doenlijk het kind zoo weinig mogelijk moeite
geven bij het leeren van datgene, wat het ook als begrip bezitten moet.
Natuurlijk zouden nog meer toepassingen gemaakt kunnen warden, dan.
wij ,deden. De proeven zijn bijna opbeperkt uit te breiden. De beschouwingen zijn te vermenigvuldigen. De opmerkingen kunnen in de zooveelste
macht worden verheven. We hopen van harte, dat menschen, .die lederen
dag met paedagogische praxis in aanraking komen, onze proeven en beschouwingen belangrijk genoeg vinden om mede verder te werken.
Maar ons driedeelig artikel is reeds onbescheiden lang.
Zutphen, Nov.—Dec.

J. WATERINK.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
De behandeling van gedichten met de klas. Daarover geeft Aloys
Fischer waardevolle beschouwingen in het Zeitschrift fiir Plidagogische
Psychologie.
Hij gaat uit van de ervaring van volwassenen bij het lezen van !moeilijke gedichten.
Wat verdient aanbeveling: voorlezen, of zelf laten lezen? In het algemeen is zelf-lezen bevorderlijk aan het wekken en ervaren van gevoelsemotie's, voorlezen aan het begrijpen van den inhoud. Het eerste geeft
meer aesthetisch genot, het tweede bevordert het verstaan.
Het doorleven van den inhoud wordt sterk beïnvloed door de omstandigheden, waaronder men met het gedicht kennis maakt: stemming, voorafgegane bezigheid; bedaardheid. Niet minder echter door voorafgegane
literarische vorming: gedichten in streng klassieken vorm werden door
gymnasiasten en studenten geprezen, door onderwijzers daarenteg en
afgekeurd.
De rechte voorbereiding moet daarom ook in school niet ontbreken,
maar zij moet niet schoolsch zijn, niet opzettelijk en kunstmatig ; niet in
kleinigheden verloopen. Ook wat het wekken der rechte stemming aangaat, beseffe de onderwijzer, dat hij met al zijn hulpmiddelen toch achter
staat bij het gedicht zelve. Bij het lezen eener historische ballade verschaft het geschiedkundig onderwijs voldoende voorbereiding ; voor het
godsdienstig lied de Christelijke feestdagen.
Alleen dien onderwijzer zal het echter gelukken, die er in geslaagd is,
emotioneele momenten in zijn gansche onderwijs, ja in zijn eigen geest, in
te werken.
Een gedicht moet op gepaste wijze herhaald worden ; anders is de indruk nog te vluchtig. Bij eerste lectuur_ wordt ,de inhoud nooit uitgeput,
maar slechts fragmentarisch opgenomen. Dat geschiedt ons, volwassenen,
ook bij het lezen van nieuwere poëzie, langzamerhand komt de volle zin
tot ons bewustzijn.
De schrijver acht den volgenden gang aan te bevelen : eerst voorlezen,
met het oog op het verstaan ; dan stil lezen door den leerling ; vervolgens luid lezen met het oog op uitspraak en leestoon ; eindelijk de
recitatie met inachtneming, zoo mogelijk, van de regelen der kunst.
Deze behandeling van een gedicht wil hij principieel anders opgevat
zien dan als oefening in de leesvaardigheid. Zij onderstelt voldoende bekwaamheid in het werktuigelijk lezen. Het is hier niet meer lezen of
oefenen, maar toepassen. Het gedicht is er ook te goed voor, tot den
rang van „schooloefenstof" af te dalen, zooals vroeger dikwijls geschiedde.
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Inzonderheid voor onze hoogere klassen met meer of min „rijpende"
leerlingen schijnen ons de uitspraken van den Schrijver alleszins behartiging waard.
Vl. T. v. d. K.

Zeitschrift 'lir Angewandte Psychologie. Band 21. Heft 1-3 (vervolg).
Walter Quast. Die literarische Neigungen im Kindes und Jugend
alter.
'n Onderzoek naar de meest geliefde lektuur van kinderen, dat zich uitstrekte over de leeftijd van 8-18 jaar, en over kinderen van zeer verschillende Duitsche Staten. 3600 Schoolopstellen stonden de schrijver ten
dienste, terwijl zo nodig de kinderen mondeling werden onderzocht.
Schrijver onderscheidt de volgende perioden:
I. /).e Struwelpetertijd: Eten, cdrinken en spel, spelen, evenals in het
dageliks leven in het prentboek de hoofdrol. Verder aan- en uitkleden en
slapen gaan. 1)
II. De sprookjestijd 4-9/10 jaar: Het kind leeft in z'n lektuur ver Van
de werkelikheid, geheel in de band van de wonderbare sprookjes- en toverwereld, die zich in ,de fantastiese sprookjes literatuur voor hem ontsluit. Ook de andere „kinderverhalen" neemt het kind eenvoudig zoals ze
hem gegeven worden, er bestaat bij hem geen behoefte tot kritiek. Hij
gedraagt zich tegenover de wereld van het boek zuiver passief en receptief. 'n Deel der kinderen, voornamelik uit de stad, gaan met hun 10de
jaar, 'n ander deel, voornamelik van het land, met hun 1 lde, de volgende
periode in.
III. De zuiver receptieve tijd der helden en avonturen verhalen, resp.
meisjesverhalen. De lektuur van avontuurlike vertellingen eindigt in deze
periode nog niet, de inhoud van het boek wordt nog altijd zonder kritiek
aanvaard. De ontwakende manlike aard en de nog ongebreidelde fantasie
doen bij de jongen 'n grote verering voor het heldhaftige ontstaan. Vandaar
dat avontuurlike heldenverhalen zoals de Robinson en de boeken van Karl
May en Cooper zeer veel gelezen worden. Daarnaast moet de sagenlektuur
genoemd worden, waarin de heldenverering op 'n veel lager peil staat.
Vooral de Nibelungensage is zeer bekend. Siegfried is een van de meest
geliefde helden. Dan komt de Tellsage. In de laatste jaren worden veel
boeken over helden uit de Wereldoorlog gelezen. Bij de jongens begint de
volgende periode met het 14de levensjaar. Bij de meisjes nemen de
meisjesboeken de plaats van de helden en avonturen verhalen in. Deze
zijn meer sentimenteel. Ook zij staan kritiekloos tegenover hun boeken.
') Zie ook : Charlotte Bilhler : Das MArchen und die Phantasie des Kindes.
Beiheft.Zeitschr. ftir Angewandte Psych. No. 17. 1918.
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De volgende periode valt bij stadsmeisjes reeds op het 12.de jaar, bij die
van het land op 13-jarige leeftijd te bemerken.
IV. De tijd der doorbrekende rellexie: In de puberteitstijd bestormt
'n groote veelheid van prikkels van de meest verschillende aard het
gemoedsleven van den adolescent, wat zich ook in de veelzijdigheid van
de op ,deze leeftijd gelezen boeken uit. Met het 15den en 16de jaar nadert
deze periode haar einde. Het genoemd tijdpunt kan natuurlik niet op
algemeene geldigheid aanspraak maken; daar de duur van deze periode
voor ieder van z'n individuele ontwikkeling afhangt. In het algemeen
nemen we waar, dat de bewondering voor het extreme langzamerhand
afneemt en de ontwikkeling 'n rustiger verloop neemt. Het karakter van
de mens begint zich langzamerhand te ontwikkelen. Bij de jongens treffen
we veel „Schund literatuur" aan. Ze verhouden zich tot hun lektuur niet
meer geheel kritiekloos. De helden- en avonturenverhalen zijn bij 'n deel
der jongens door reisbeschrijvingen vervangen. Naast meer degelik werk
hebben bij de meisjes de bakvis en kostschool geschiedenissen zich, 'n
grote plaats veroverd, echter in de stad in veel sterker mate, dan op het
land. „Schundliteratuur" wordt bij hen niet gevonden. In deze tijd willen
de kinderen zelf over hun lektuur beslissen.
V. De tijd van het zich keren naar de realiteit: Dikwijls richt de
drang naar het buitengewone zich in dezen tijd naar ,de uitvindingen ider moderne techniek toe. Naast de drang tot weten en doen toont zich hier de
neiging tot het praktiese leven als kenmerkend voor de periode. Naast
boeken op Natuurwetenschappelik gebied wordt veel ,historiese lektuur
historiese romans gelezen. Bij 'n naar verhouding klein deel uit zich het
streven naar kennis en klaarheid in 't zoeken van 'n eigen levensbeschouwing en dus in lek tuur van werken op religieus of filosofies terrein.
In deze periode bestaat 'n grote- kloof tussen stads- en landjeugd.
Er worden weinig boeken gelezen op 't land. De krant is de voornaamste
lektuur. Vooral belangstelling voor ongelukken, gerechtszittin`gen, enz. Bij
de meisjes staat het niet veel beter. Het feuilleton levert je voornaamste
lektuur. Bij de meisjes die in de stad dienden komen romans en novellen
in trek. Bij ide stadsmeisjes verdwijnen szle oppervlakkige bakvisverhalen
en het wendt zich bewust of onbewust die boeken toe, welke het werkelike
leven schilderen waarmee de lezeressen tans in aanraking komen. Naast
historiese romans worden boeken niet natuurschilderingen gaarne gelezen.
De gevoelsaanleg is iets tiepies vrouweliks, dat zich ,duideliker ontwikkelt naar mate de tegenovergestelde, intellektuele zijde geheel verdwijnt.
Boeken die zich met ernstige vragen, filosofie, wereldbeschouwing enz.
bezig houden,worden nauweliks genoemd.

Kl. Warnsborn.

P. G. SCHREUDER.

JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING
VOOR CHR. PAEDAGOGIEK OVER 1923.
„Moeilijk zijn de wegen, die de menschen bewandelen, bergpaden, moeraspaden, woestijnpaden."
Met een kleine variant zouden wij deze lyriesche ontboezeming aldus
kunnen lezen: Moeilijk zijn de wegen, die de „Vereeniging voor Chr.
Paedagogiek" bewandelt, bergpaden, wijl het streven naar hooger in onderwijs en opvoeding steeds in haar banier blijft geschreven; moeraspaden, wijl menige poging tot vruchteloosheid werd gedoemd; woestijnpaden, wijl rde eenzaamheid van bestuur en leden steeds dezelfde blijft, ja,
hun stemmen, althans zoo het lijkt, in de wijde ruimte van de paedagogische wereld, met moedelooze echo versterven, arme voces clamantes in
deserto.
Zoo schreef mij verleden jaar een man van groot gezag in onze Chr.
opvoedkundige wereld: „Ik kamp als in de lucht slaande, mijn stem versterft in de ruimte en niemand antwoordt. Ik stuit op onwil, traagheid,
zelfzucht, en dat alles vergiftigt de atmospheer, waarin wij leven." Inderdaad, ook onze Vereeniging weet daarvan mee te spreken, althans van
traagheid en zelfzucht.
Zeker, wij leven nog niet als Vereeniging in het hart onzer leden, maar
wat de bedoeling van ons streven aangaat, moest toch van alle kanten
sympathie en steun ons geschonken worden, zelfs al is ons pogen nog
gebrekkig. Een paar voorbeelden.
Voor den cursus in de paedagogiek gaven zich in 't geheel 29 deelnemers op, niettegenstaande herhaalde publicaties, terwijl de „neutrale'
cursus elk jaar steeds voldoende deelneming heeft, ook door menscher
van Christelijke beginselen wordt bezocht.
Dit is nu reeds den tweeden keer, dat de cursus mislukt is, en dat, terwijl
de eerste zod uitnemend slaagde — en meer dan 5000 onderwijzers aan
onze 1400 scholen verbonden zijn.
Ook ons orgaan, „Het Paedagogisch Tijdschrift", gaat het niet naar der
vleesche.
Treurige feiten moest het Bestuur van de uitgeefster hooren op zit
laatste vergadering. Van de 2000 leden bleven er op 1 Nov. 1922 146e
leden over, op 1 April '23 1234 en op 1 Mei '23 1012, alzoo is ons ledental
in twee jaren tijds gehalveerd, onze invloed getierceerd, onze eere gedecimeerd, en, wat noodlottiger is dan alles, onze financiën gedeprimeerd.
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Immers dreigt er voor 1923/24 een schadepost van 1 675 voor de uitgeefster, die wij eershalve niet kunnen negligeeren.
De contributie zal gesteld moeten worden op if 4 ,het abonnement voor
niet-leden op 5 en waar gaan wij dan heen?
Dan wordt het waarschijnlijk met recht tierceeren en demiceeren, de
leden redeloos, het Bestuur radeloos en het Tijdschrift mitsgaders de Chr.
paedagogiek reddeloos.
Verleden jaar reeds meldde mij een Hoofd der School, dat hij namens
5 leden van zijn personeel bedankte voor het ééne exemplaar van het Tijdschrift, dat ze samen lazen of niet lazen, maar in elk geval betaalden.
Alzoo een bezuiniging van 60 centen per persoon oftewel 6 sigaren â 10 c.
Ik schreef naar het provinciestadje der verwoede bezuinigers een vriendelijk verzoek om opgave van redenen, om fouten te kunnen herstellen of
pogingen tot vervolmaking van het Tijdschrift op grond van vaste gegevens in 't werk te kunnen stellen. Helaas vergat ik een postzegel voor antwoord in te sluiten, en deze achteloosheid beroofde mij van waardevolle
gegevens.
Op zichzelf is de toestand van nu niet onbeVredigend, met de 300 abonné's heeft het Tijdschrift nog altijd een oplage van 1400 exemplaren, en
welke derg. opvoedkundige periodiek mag hierop bogen? Maar — f 3.60
en 1 4 is met deze oplage niet te handhaven, er is ook geen tijdschrift van
dezen aard dat zoo goedkoop wordt geleverd. Natuurlijk heeft het Bestuur
middelen beraamd om uit ,deze impasse te geraken. Herhaaldelijk is geprobeerd de Schoolbesturen voor contributie te winnen, de igroote vereenigingen zijn aangeschreven om steun, maar ook hier viel geen bijzondere
haast te constateeren om de reddende hand uit te steken: een jaar geleden
althans achtte men in 't algemeen de salarissen op zulk een peil, dat ieder
onderwijzer voor zijn vak-tijdschrift wel tf 5 per jaar mocht besteden. Vele
belanghebbenden echter oordeelen blijkbaar anders.
Driemaal mocht het Bestuur dit jaar vergaderen om de belangen der
Vereeniging te behartigen, de nieuwe leden, Prof. Hoekstra en de heer
v. d. Hulst, namen dadelijk let allen ijver aan de werkzaamheden deel,
de eerste als voorzitter, de tweede als gewoon lid.
Er werd besloten voortaan vier leden uit het Bestuur ais Redactie-leden
van het Tijdschrift aan te wijzen, niet de bepaling, dat bij aftreden als
Bestuurslid ook het Redacteurscháp vervalt. Daardoor viel de heer A. J.
Schreuder uit en werden de heeren Prof. Hoekstra, Janse en v. d. Hulst
met het zittend lid Dijkstra aangewezen voor deze functie.
Het Bestuur besloot zooveel mogelijk èn wetenschappelijk èn populair
het tijdschrift te redigeeren, en als 't mogelijk is meer boeken van betee-
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kenis te recenseeren. Janse stelt zich beschikbaar voor de tijdschriftenschouw, Prof. Hoekstra voor wijsgeerig-paed. werken, v. •d. Hulst voor
litt. paed. lectuur en de Secretaris voor wat er dan nog overblijft.
Overwogen wordt, of het niet mogelijk is districts-cursussen te organiseeren in de provincie's, en op de Jaarvergadering hierover de leden
te hooren.
Nogmaals zal er bij de leden op aangedrongen worden copy te leveren,
die toch behoorlijk gehonoreerd wordt. Er schijnt weinig aandrang en
animo te zijn studie-werk te publiceeren of eigen ervaringen op paedagogisch gebied te verwerken; wijl het toch onmogelijk is studie-luste- of
ervaringsloosheid aan te nemen bij zulk een machtig corps als wij
bezitten.
Over de financiën 'kan ik kort zijn en veel .droge cijfers u besparen,
daar het grootste gedeelte van ide Administratie op de Uitgeefster overgegaan is, die geheel belangeloos de quitantie's int.
De rekening over 1922 werd 10 Febr. '23 nagezien en geteekend door
de ,heeren Bannink en Geldermans te De Krim.
We sloten toen met een batig saldo van f 168.21 n.l. op 31 December
1923.
Aan nagekomen contributie's kwam nog in ƒ 50.80, aan contributies over
't jaar '23 van de verschillende Schoolvereenigingen f 293.57, dit maakt
met het saldo te zamen «f 512.58.
De uitgaven bedroegen aan drukkosten f 10, aan porto en papier .f 15.50,
zaalhuis 20.10 en hhonoraria ,ƒ 30.50, reiskosten leden van het Bestuur
f 178.55, te zamen f 254.45, zoodat er weliswaar dit jaar een batig saldo
zal zijn van f 258.13, maar dit zal ingeslokt worden door het dreigend
tekort van het P. T. als er geen verbetering komt in den toestand.
Moge deze vergadering wegen en middelen vinden, die onder des Heeren
zegen strekken tot bloei in de Vereeniging en tot bevordering van echtchristelijke opvoedings-wetenschap.
De Krim, 24 Dec. '23. R. DIJKSTRA,
Secr.-Penningmeester.

BEGINSELEN DER KARAKTERKUNDE.
INLEIDING.
1. De term: „karakter" is algemeen bekend. Gen. Chr. de Wet zei: een
man van karakter is iemand, dien men kan vertrouwen in het donker." De
kunde of kunsttheorie is het systeem van de regelen voor de vorming van
het karakter. De karakterkunde is dus de wetenschap van de vorming van
het karakter. Het wispelturige, onberekenbare en impulsieve handelen
wordt op de markt van het zedelijk leven waardeloos geacht. In een kind,
welks zedelijk leven nog niet rijp is, kan men zulk handelen verdragen,
maar niet in den volwassen mensch. Deze geroepen zijnde tot zelfregeering
behoort van vaste beginselen uit te gaan. Volgens de uitdrukking: „een
man van karakter" worden die beginselen algemeen gewaardeerd. Maar de
wetenschap vraagt bovendien naar het ontstaan van het karakter bij een
individu, naar de typen van karakters die zich voordoen in het rijke
menschelijk leven en naar de middelen tot vorming van een goed karakter.
Ook heeft de wetenschap eene profetische roeping. Zij tracht het verband vast te stellen van oorzaken en gevolgen. Zij onderzoekt of het
karaktervolle handelen is onderworpen aan een kausaliteitswet. Zij vraagt
of er ook beginselen zijn (principia), die kunnen nagespeurd worden,
waaruit gevolgen voor de praktijk des levens kunnen afgeleid worden.
Om die reden onderzoekt zij den aanleg van individuen, het milieu waarin
ze opgroeien en het zedelijk doel dat zij najagen. Daarna stelt de karakterkunde eenige regelen vast, om het doel van de karaktervorming te
bereiken. Aan de bespreking van de methode der karakterkunde moeten
echter enkele vragen voorafgaan.
De Karakterkunde Eene Zelfstandige Wetenschap.
2. Is de Karakterkunde eene zelfstandige wetenschap? J. S. Mill
beantwoordde deze vraag bevestigend en noemde haar Ethologie, naar het
Grieksche woord éthos, dat karakter beteekent. In de „Allgemeine
Indagogik" van Herbart wordt de Karakterkunde als een onderdeel van
de Opvoedkunde beschouwd. Em. Kant heeft zijn Anthropologie ingedeeld
in twee deelen, n.l. Anthropologische Didaktik en Anthropologische Charakteristik. In dit tweede deel handelt hij van het karakter van den persoon,
het geslacht, het volk, het ras en de soort. Hij rekent de Karakterkunde
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tot de zielkunde, want in het eerste deel hande4 hij over het kennen, het
gevoelen en het willen des rnenschen.
Volgens D. Hume en A. Schopenhauer is het karakter het eigenlijke
object van de Ethiek. Zij verstaan door karakter een toestand van het
aangeboren zelf. Sommige menschen zijn aldus aangelegd, dat zij het
kwade gemakkelijk najagen, terwijl het goede moeilijker voor hen is dan
voor anderen. In de vroegere Moraal was het object het verkregen
karakter, bestaande uit deugden die men in den strijd des levens had
verworven, maar deze philosofen zoeken naar eene verldaring van het
handelen uit het aangeboren karakter.
Welk bezwaar echter zou er tegen in te brengen zijn om de Karakterkunde eene zelfstandige wetenschap te noemen? Zij heeft een eigen object,
n.l. het handelen naar vaste lijnen bij allerlei menschentypen. Zij gebruikt
de Paedagogiek, de Psychologie en de Ethiek als hulpvakken, want geen
van deze drie wetenschappen kan de typen-indeeling, het karaktermilieu
en de zelfopvoeding tot karakter voldoende tot zijn recht laten komen.
Alleen is het de vraag of de Karakterkunde in de Encyclopaedie der wetenschappen bij Science of Art, bij de Empirische vakken of bij de Vrije Kunsten moet ingedeeld worden. Om die vraag te beantwoorden, moeten we
ons wenden tot de geschiedenis dezer wetenschap.

De Geschiedenis Der Karakterkunde.
3. De Karakterkunde heeft een eigen geschiedenis. De Grieksche
geneesheer Hippocrates et 377 n. Chr.), stelde eene indeeling van temperamenten op. Hij verstond door temperament zekeren aanleg van het gemoed
en trachtte die te verklaren uit de vermenging van sappen in het lichaam.
Het bloed was het voornaamste sap bij de cholerici, de zwarte gal bij de
melancholici en het slijm bij de flegmatici.
Galenus uit Pergamurn (t 201 n. Chr.), heeft dezelfde typen-indeeling
niet kleine wijzigingen.
Plato en Aristoteles hebben zich reeds toegelegd op de beschrijving van
karaktertypen, uitgaande van het beginsel, dat het begrip symmetrie niet
alleen van toepassing is op de muziek, maar ook op des menschen wil.
Volgens Plato is de man die het meest het zedelijk evenwicht bereikt de
rechtvaardige. „De rechtvaardige is iemand die zijn eigen zaken doet,
die zich niet op het terrein van een ander begeeft en die datgene tot
levenstaak kiest, wat in overeenstemming is met zijn aanleg en begaafdheid. Hij wordt door een schijn van onrechtvaardigheid omgeven, zoodat
men hem zal geeselen, in boeien slaan, de oogen uitsteken en aan een
kruis hangen."
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De groothartige, het ideale karakter bij Aristoteles, is iemand die zijne
eigene persoonlijkheid niet te hoog noch te laag schat. Tegenover aanzienlijken is hij fier, tot geringeren daalt hij gaarne af. Hij is gewoon vrijmoedig
de waarheid te zeggen, en zich niet te storen aan de publieke opinie. Aan
het schoone hecht hij meer waarde dan aan eigen voordeel. Hij verwondert
zich over niets; zijne manier van spreken en zijn tred zijn bedaard, ook
verheft hij zijne stem niet. Slechts zeer weinige dingen houdt hij voor
gewichtig genoeg, om zich daarvoor te haasten of in te spannen. Hij heeft
aanspraak op eerbetoon, doch wanneer het hem onthouden wordt, laat het
hem koud, en voor onverdienden blaam is hij ongevoelig.
Theophrastus, een leerling van Aristoteles, schreef „Ethikoi karakteres".
Volgens Ed. Zeller is dit het werk van een onbekende, doch in elk geval
uit de paripatetische school. Hij beschrijft allerlei typen, b.v. de gierigaard, de trotsaard enz. Ook is er een door Dan. Heinsius ontdekt werk
van Andronikus Rhodus, die omstreeks 70 v. Chr. schreef, dat tot titel
draagt: Peri pathou. Hij onderscheidt een natuurkarakter, b.v. de genotzuchtige, een verstandstype, een gevoelstype, een wilstype en een deugdzaam karakter. Aan elk van deze typen voegt hij een aantal vormen of
ondertypen toe. Hij helt echter, blijkens zijn paraphrase op de Ethiek van
Aristoteles, over naar de Stoa, die de zelfbeheersching als de hoogste
deugd beschouwde.
Voor de Christelijke opvatting van het karakter is grondleggend Augustinus Confessiones. God groot te maken is in dit werk zijn hoofddoel.
Daarom geeft hij in dit werk geen autobiografie, maar een aanmoediging
tot de belijdenis van zonden en van dankbaarheid. De eerste laat den
geneesheer de wonden zien, de laatste dankt voor de ontvangen genezing.
Alleen tot den dood van zijne moeder geeft Augustinus eenige levensbijzonderheden. Hiervan zegt Lord Byron, dat hij Augustinus zijn zonden
benijdt.. Beter is het te zeggen, zijne zonden waren dood, doch tien jaren
na zijn doop zet hij zich om ze te begraven met tranen van berouw.
Pressensé in zijn „Le Christianisme au 4de Siècle", p. 269, vergelijkt
Augustinus confessies met die van J. J. Rousseau. In het berouw van
Augustinus straalt liefde tot God door, in dat van Rousseau eerzucht, want
hij hult zijn schaamteuvoel in koninklijk purper.
Wordt Augustinus de Plato der Middeleeuwen genoemd, Thomas van
Aquino (t 1250) heet met recht de herleefde Aristoteles. Zijn beteekenis
voor de Karakterkunde ligt voornamelijk hierin, dat hij de primaire
emoties, vrees, toorn, blijdschap en droefheid, benevens de secundaire
hoop, vertrouwen en de sentimenten van liefde en haat tracht te ontleden.
Daardoor heeft hij de baan gebroken tot kennis van het gevoelskarakter.
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De M. E. Mystieken hebben ook gearbeid aan de analyse der emoties,
maar bij hen is het dualisme van ziel en lichaam, geestelijke en stoffelijke
wereld hinderlijk. Richard van St. Victor o. a. vergelijkt het ik bij Jacob,
den wil bij Lea en het intellect bij kachel. De zeven affecten, hoop, vrees,
blijdschap, droefheid, haat, liefde en schaamte, vergelijkt hij bij de zonen
van Lea. De speculatie verdringt bij hem de psychologische analyse.
Ruusbroek offert de analyse op aan zijn voorliefde voor de indeeling in
drieën: lichaam, ziel en persoonlijkheid.
De Renaissance beschouwde het karakter als functie van de lichaamsgesteldheid. De leer van de temperamenten diende evenals de Astrologie
en de Physiognomiek als hulpmiddel van eene realistische Karakterkunde.
Deze richting bleef voortbestaan in sommige Fransche psychologen,
zooals Montaigne, Larochefoucauld, Labruyère e. a. Deze laatste schreef
in 1688: „Les caractères de Théophraste traduits du grec, avec les caractères ou les moeurs de ce Siècle." Legt men dit werk naast de Ethiek van
Spinoza, zoo valt aanstonds in het oog, dat beide schrijvers uitgaan van een
streng kausaal verband tusschen het aangeboren karakter en het gedrag.
Doch Labruyère teekent slechts ééne soort van karakter, het illusorische,
dat geen onderscheid maakt tusschen werkelijkheid en verbeelding. Spinoza daarentegen noemt eerst het humane karakter, dat zich bewust is
een geval te zijn van mathematische, physische en chemische wetten, wat
het lichaam betreft, en van psychische en logische wetten, wat de ziel
aangaat. Daarna het intuïtieve karakter, dat zich kent als eenheid in de
veelheid, en dat volgens Spinoza het hoogste ideaal is, want liet delikt
zichzelf met noodwendigheid evenals God zichzelf denkt.
Met Em. Kant treedt de Karakterkunde een nieuw tijdperk in. Het tweede
deel van zijn werk des ouderdoms, de Anthropologie, is geheel gewijd aan
de Charakteristik. In zijne inleiding op het tweede deel noemt Kant het
sanguinische en het melancholische type de temperamenten des gevoels,
het cholerische en het flegmatische die van de dadelijkheid. Maar 'uit zijne
definities van de cholerici als warmbloedig, hitzig en van de flegmatici als
koudbloedigen, zonder effecten, blijkt, dat ook deze typen gevoelstypen
zijn.
De uitwerking van Kant's ideeën aangaande het karakter, vindt men
voornamelijk bij A. Fouillée in zijn werk: „Tempérament et Caractère selon
les individus, les sexes et les races". Het temperament is volgens Fouillée
het geheel van de individueele variaties in de activiteit van het organisme
bij een individu. Het karakter is de wilsrichting, waarin hij drie typen,
het sensitieve, het intellectueele en het volontaire type onderscheidt. De
tegenstelling van de mannelijke sexe en de vrouwelijke is in hoofdzaak,
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dat de eerste meer actief, de andere meer passief leeft. Fouillée gelooft aan
de opheffing van lagere rassen door opvoeding en kruising. Prof. P.
Malapert in zijn werk: „Les éléments du caractère et leur lois de combinaison", 1897, volgt de methode van observatie en vergelijking, om alzoo
te ontdekken welke wetten de samenstelling van het karakter uitdrukken.
Hij ontdekte de wetten van coördinatie en die van de subordinatie tusschen
de elementen en het karakter. Het gemengde karakter is het meest algemeene, doch dit neemt niet weg, dat er typen zijn waarin de activiteit of
het gevoel of het intellect .praedomineert. Indenzelfden geest schreef A.
Levy zijn: „Psychologie du caractère", 1896, doch hij houdt meer rekening
met de historie en wijdt eene korte bespreking aan de werken van Th.
Ribot, B, Perez, Paulhan e. a. Uit de problemen die deze schrijvers behandelen, zooals dat van de verhouding van het aangeboren karakter tot het
milieu, de erfelijke eigenschappen, de suggestie, de gewoonte en de
opvoeding blijkt, dat de Karakterkunde in Frankrijk als eene zelfstandige
wetenschap beoefend wordt.
In Engeland is het J. S. Mill geweest, die voor een grondige behandeling
van de Karakterkunde baan gebroken heeft. In het zesde boek van zijn
„System of Logic", onderzoekt hij de methode van de Ethologie. Door
observatie en experiment vindt men de wetten van het karakter niet, dus
gaat hij deductief te werk. Uit de algemeene wetten van het bewustzijn
tracht hij de bijzondere normen van het karakter af te leiden, die hij in
navolging van Bacon a iomata media noemt. Ethologie is volgens hem
„the deductive science a system of corrolaries from Psychology, the
experimental science".
De Schotsche more 'sten Reid, Hamilton, Stewart en Fleming hebben
eveneens de deductif ,J methode toegepast op het karakter en nadruk
gelegd op de waarde van de gewoonte voor het handelen. Alexander Bain,
een vriend van Mill, publiceerde op diens aandringen in 1861 zijn werk:
„On the Study of Character". Daarin becritiseert hij de phrenologie van
Gall en Comte, die volgens hem een incomplete diagnosis geeft van het
karakter. Bain legt den nadruk op den invloed van het milieu en de beschaving. In zijn werk : „The emotions and the will", 1859, legt hij den grond
voor de tegenwoordige analyse van het gevoelskarakter. Ook voert hij
den term in van „tender emotion", voor die complexen van gevoelens,
waarbij het doel drieërlei kan zijn, n.l. sociale liefde in het algemeen,
sexueele liefde en ouderliefde.
Alexander Shand heeft in zijn: ..Foundations of character" de analyse
der emoties voortgezet. Hij beschouwt de emotie als een systeem van
krachten, die als cognitieve, conatieve en gevoels-elementen kunnen onder-
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scheiden worden. Hij tracht nu de wetten van de organisatie van deze
elementen op te sporen, en geeft tal van voorloopige formuleeringen van
karakterwetten.
Zijn werk brengt de Karakterkunde belangrijk verder, want liefde en
haat, die door vroegere moralisten als eenvoudig werden beschouwd,
worden door hem als complexen nader ontleed.
Voor de Christelijke Karakterkunde hebben zich verdienstelijk gemaakt
Prof. T. B. Kilpatrick en Dr. W. S. Bruce. Deze laatste toont aan, dat
er tusschen de moreele en de religieuse elementen in het menschelijk leven
een wezenlijk en organisch verband bestaat. Moralisten die hun religieus
geloof overboord hebben geworpen, moeten de noodzakelijke sancties en
motieven ontleenen aan de z.g.n. religie der humaniteit. (The formation
of Christian Character p. 5). Van paedagogische beteekenis is vooral het
bekende werk van Prof. John Maccunn: „The making of Character". Het
heeft vier deelen, de natuur, de opvoedkundige invloeden, het gezond
zedelijk oordeel en de zelf-ontwikkeling en kontrole.
In Duitschland is na Kant de Charakterologie beoefend door J. F. Herbart. In zijn „Allgemeine Pklagogik" leidt hij het karakter van een individu
af uit den wil. Het willen dat tot karakter wordt, moet zijn vastberaden,
blijvend, gescherpt door het wilsgeheugen. Het subjectieve karakter -wordt
gevormd door de motieven van den wil, das Bestimmende. Het objectieve
karakter door individualiteit, opvoeding, milieu, das Bestimmbare. De
vorming van het karakter bestaat hoofdzakelijk in het bijbrengen van
ideeën, waardoor het subjectieve element tot overheersching komt, mits
de objectieve elementen daartoe gunstig gedisponeerd zijn. De moreele
kultuur heeft tot taak het individu te regeeren, te gewennen aan het
nemen van besluiten, regelen van het gedrag te geven, op te leiden tot
kalmte en ernst, te prikkelen door goedkeuring en afkeuring en het te
waarschuwen en te verbeteren wanneer zulks noodig blijkt. Deze opvatting
van de Karakterkunde is verder uitgewerkt door W. F. Volkmann, in zijn
„Lehrbuch der Psychologie", waarin hij de psychologische vrijheid uitgebreid over het gansche willen, karakter noemt.
A. Schopenhauer is uitgegaan van de opvatting van Em. Kant, dat het
intelligibel of aangeboren karakter niet onder de voorwaarden der Sinnlichkeit staat. Hij beschouwt het aangeboren karakter als ondeelbaar,
onveranderlijk en staande buiten den tijd. „De Grieken noemden het
karakter éthos en de uitingen daarvan, de zeden, éthé, welk woord is
afgeleid van ethos, gewoonte. De constantie van het karakter werd door
de Grieken metaphorisch door de constantie der gewoonte uitgedrukt.
In de Christelijke geloofsleer is het dogma der praedestinatie gesproten uit
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het inzicht, dat de mensch niet verandert, en dat het empirisch karakter,
zijn leven en wandel, de ontwikkeling is van het intelligibele." Uit de
samenwerking van de motieven en intelligibel karakter ontstaat het verworven karakter. Indien deze beide factoren gegeven waren, zou men
's menschen daden kunnen voorspellen evenals een zons- of maansverduistering, zegt Kant, en Schopenhauer haalt dit met welgevallen aan.
(„Die Welt als Wille" I § 55). Speciale studies over het karakter zijn in
Duitschland geleverd door Th. Elsenhans: „Charakterbildung", 1908, A.
Hunther, „Grundzilge der allgemeinen Charakterologie". 1910, en G. Kerschensteiner, „Charakterbegriff und Charaktererziehung". 1912.
In Nederland is de Karakterkunde het eerst afzonderlijk behandeld door
Prof. N. Beets, in zijn inaugureele oratie: „Karakter, Karakterschaarschte
en Karaktervorming. Voorts verscheen een monographie van Dr. Mees
over dit onderwerp. Uit den nieuwen tijd dagteekenen de werken van j.
Klootsema: „Psychologie van het karakter", J. Douwes : ..Bewustzijnsverschijnselen en Paedagogiek", en Dr. T. Hugo : „Karaktertypes bij kinders."
Boven al de genoemde werken staan de geschriften van Prof. G. Heymans, te Groningen. Hij onderscheidt de speciale psychologie van de
algemeene psychologie, die het gemeenschappelijke en overeenkomstige
in het bewustzijnsleven van elk individu naspeurt. De speciale psychologie
heeft tot object het bijzondere en onderscheidende in de individuën, d. z.
de correlaties of afhankelijkheidsbetrekkingen tusschen psychische eigenschappen onderling, b.v. emotionaliteit en phantasie en tusschen andere
eigenschappen, zooals ouderdom, geslacht en dergelijke. Zijn methoden
zijn voornamelijk de biographische en de enquête-methode, waarbij het
experiment en de statistiek hulpdiensten bewijzen. In het „Zeitschrift filr
angewandte Psychologie" heeft Prof. Heymans met Prof. Wiersma de
'uitkomsten van zijn enquêtes gepubliceerd. De Herediteits-enquête loopt
over bewegingen en handelen, aandoeningen, secundaire functie, verstand,
neigingen en verdere eigenschappen, samen 90 vragen. De School-enquête
bevat materiaal over 2757 mannelijke en 1103 vrouwelijke scholieren in
81 vragen.
Het karakter wordt door hem gedefinieerd als het geheel der neigingen
van een individu. De neiging is de aanleg, waardoor zich aan de voorstelling van de gevolgen eener handeling, zwakkere of sterkere wenschen
verbinden. De neigingen werken samen met motieven, d. z. doelsvoorstellingen, zoodat de enkele handeling het product is van karakter en motieven.
(„Einfiihrung in die Ethik" p. 44). Gelukt het den karakteroloog deze
factoren vast te stellen, zoo is het ideaal van Kant • bereikt en kan men
het te verwerven karakter van te voren voorspellen.
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Een andere weg dan de tot dusverre besprokene, om het karakter te
kennen, is ingeslagen door den bekenden Lavater en later door Prof.
Delestre. Deze meenden uit de physionomie het karakter van een individu
te kunnen afleiden. De abt Michon zoekt het karakter te kennen door de
Graphologie, een weg die ook wordt ingeslagen door J. Crépieux-Jamin
in: „L'Ecriture et le Caractère", 1906. Een teeken van groote beslistheid
van karakter zijn zwaardvormige woorden en klein schrift. Een teeken
van een gevoelig karakter zijn ongelijk schrift en naast elkaar geplaatste
letters. Een teeken van een diplomatisch karakter zijn zwaardvormige
woorden en loopend schrift." (pag. 164). Ook door de Phrenologie, volgens
de methode van Lombroso en Gall, zoeken anderen tot kennis van karaktertypen te komen. In den laatsten tijd komt daarbij ook de Phonetiek,
want de stem van een individu kan emoties, onzekerheid of vastheid van
wil verraden. Ook de Psychopathologie heeft veel bijgedragen tot kennis
van het aangeboren karakter.
Tegenwoordig gaat de Karakterkunde bijna geheel op in de Differentieele
Psychologie, zooals Prof. W. Stern haar noemt, of de Individueele Psychologie, zooals Prof. E. Meuman ze noemt Deze wetenschap stelt zich tot
taak eene beschrijving te geven van de voorhandene individueele verschillen tusschen menschen en de verklaring van den oorsprong dier
verschillen. Haar onderzoek betreft allermeest de bijzondere begaafdheden,
hetzij ze aangeboren of verkregen zijn, dus het talent, het verstandskarakter van het individu.
Een andere richting onderzoekt meer het gevoelskarakter, en bepaalt
zich met A. Bain en A. Shand, tot het opsporen van de systemen der
emoties.
Een derde richting rekent de Karakterkunde tot de Moraal, want het
karakter is de gedaante van den wil. Onderzoeken we dus dit drieërlei
standpunt in de Karakterologie.

De Karakterkunde en de Exacte Wetenschappen.
4. liet aangeboren karakter is voor velen het eigenlijke object der
Karakterkunde. Is dat het geval, zoo is zij een exacte wetenschap.
Een verklaring van den term „karakter" verspreidt over deze zaak
weinig licht. liet Grieksche woord „charaktèr" duidt aan den stempel
of het merk waarmede een tichelaar of graveur het voorwerp dat hij
gemaakt had, teekende. Het menschelijk karakter, zegt Dr. J. R. Miller, is
daarom de stempel die in de ziel wordt ingedrukt door de ervaring des
levens. Daardoor wordt de ziel van een ledige een volgeschreven bladzijde
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of van een schets eene afgewerkte schilderij. Bij de zeventigen, die het
0. Test. hebben vertaald, komt charaktèr voor in den zin van likteeken.
(Lev. 13 vs. 28). In het N. Test. komt charaktèr voor als het evenbeeld,
de uitdrukking van het oerbeeld. (Hebr. 1 vs. 3). Bij Plato
komt charaktèr in passieven zin voor als het ingedrukte beeld. (Pl.
Phaedrus 263B; Rep. 1, 6). Zoo ook bij de Kerkvaders. Clemens
Romanus schrijft o. a.: „God heeft den mensch met eigen handen geformeerd als het charaktèr van Zijn eigen beeld. Thomas van Aquino geeft
character eene dubbele beteekenis, n.l. van schriftteeken en ingedrukt
merkteeken. Hij zegt: „character is eigenlijk een zegel (signaculum),
waarmee iets wordt aangeduid als bestemd tot een bepaald doel." Hij
gebruikt daarbij het beeld van een munt, die door zijn character bestemd
is voor het ruilverkeer, en van den soldaat, die door zijn character gedeputeerd is tot den krijgsdienst. (Summa theologiae III, 63, 3, c.)
De beteekenis van „het ingedrukte beeld der ziel" is dus voor karakter
de meest oorspronkelijke. De mensch komt ter wereld met een element
in zijn zieleleven dat onveranderlijk is, evenals het stempel op een munt.
Dit was de Grieksche opvatting. Heraclitus sprak zelfs van een daemon,
een leidende geest in 's menschen leven. En Seneca noemde karakter het
vermogen om altijd hetzelfde te willen en niet te willen.
De latere beteekenissen van „karakter" zijn dus niet oorspronkelijk,
maar afgeleid. Em. Kant heeft er op gewezen, dat het bezit van karakter
wordt beschouwd als een loffelijke eigenschap van een persoon. Theophrastus en Labruyère hebben de personen die zij als in een drama
opvoerden, karakters genoemd. In het Engelsche spraakgebruik is karakter
zooveel als reputatie en zelfs noemt men een getuigschrift van goed
gedrag a character. Zoo komt het, dat een kleurling in Z.-Afrika soms bij
zijn baas komt vragen om een karakter op zijn pas.
Heeft de mensch zulk een onveranderlijken aanleg als het Grieksche
woord charactèr schijnt aan te duiden?
Aristoteles, de grondlegger van de moraal, kende den mensch een
oorspronkelijken aanleg toe in den zin van dunamis. Daarmede duidde hij
aan innerlijke mogelijkheden, die door uitwendige aanleiding overgaan tot
werkelijkheid, energeia. 's Menschen aangeboren karakter is dus volgens
hem een potentieele kracht, die gelijk het zaad tot bloem, en gelijk 'n blok
marmer tot standbeeld, kan ontwikkeld worden tot een verworven karakter.
Immers de hoogste deugd is bij den philosoof uitnemendheid van karakter.
Als het voornaamste middel om het potentieel karakter tot actueel bezit te
maken, beschouwde hij de gewoonte (ethos). Ieder mensch heeft aanleg
tot ordelijkheid. Wanneer nu een paedagoog zijn pupil dwingt om telkens
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na den arbeid zijn boeken en zijn schrijfmateriaal op te bergen, ontstaat
daaruit deze deugd, dat de leerling later geen wanorde kan verdragen.
In Christelijke kringen maakte men onderscheid tusschen philosofische
deugden, die de H. Geest door Zijn gemeene genade ook bij de Heidenen
werkt, n.l. rechtvaardigheid, matigheid, moed en naastenliefde en Christelijke deugden, zooals geloof, hoop en liefde. (V.gl. Calvijn, Rom. 2 vs. 14).
Met de verschijning van Spinoza's hoofdwerk : „Ethica op de wijze der
meetkunde behandeld", trad eene andere beschouwing van het aangeboren
karakter naar voren. Deugd, zegt Spinoza, is het karakter van den mensch
voor zoover hij de macht bezit ettelijke dingen tot stand te brengen, die
geheel uit de wetten van zijn natuur te verklaren zijn. Deugd en macht
is voor mij hetzelfde. De zucht om zichzelf te behouden is de eerste en
eeuwige grondslag van de deugd." (Vierde deel, inl.). Hieruit mag men
afleiden, dat voor Spinoza het aangeboren karakter samenvalt met de
begeerte tot zelfbehoud, een instinctieve streving in den mensch. Doch
dit karakter vormt alleen den grondslag van het verkregene. Hij acht, dat
het aangeboren karakter moet opgenomen worden in de rede des menschen, want het wezen van de ziel bestaat in kennis, waarin de kennis
van God ligt opgesloten. (Stelling 37).
D. Hume vertrouwde echter het instinct meer dan de rede des menschen.
Hij schrijft: De natuur heeft ons toegerust met spieren en zenuwen, die
wij niet kennen en toch heeft ze ons het gebruik van onze ledematen
geleerd. Evenzoo heeft ze ons een instinct gegeven, dat de gedachte voortplant in eene richting korrespondeerende met de uitwendige objecten,
hoewel wij onbekend zijn met die krachten en vermogens, waarvan de loop
der gebeurtenissen afhangt. (Enquiry c. h. u. p. 45).
Hiermede wordt de vraag naar het aangeboren karakter overgebracht
op het terrein der Biologie. Em. Kant heeft dezen stap nog niet gedaan,
want bij hem draagt de „Hang zum BUen" een moreel en niet een natuurlijk karakter. Ook J. H. Fichte niet, want hij noemt de drie Grundlaster
van den mensch, „die Kraft der Td.gheit, die Feigheit en die Falschheit",
(Sittenlehre § 16). Doch A. Schopenhauer deelde de opvatting van Hume,
want hij beschouwt het karakter (de neigingen) van een kind als erfgoed
van de moeder. Von Hartmann stelde dit alternatief : óf het karakter is
vrucht van een bovennatuurlijke vrije daad, zooals in de PaulinischAugustinische leer der verkiezing, öf het is ontstaan op natuurlijken weg
door voortplanting, zooals in de natuur-philosofische leer der overerving
en variabiliteit. (PMnomenologie des sittlichen Bewusstsein, 1879 p. 481).
Deze laatste consequentie, die door hem niet aanvaard wordt met het oog
op de zedelijke vrijheid van het individu, wordt wel aanvaard door H.
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Spencer. Hij acht, dat de ervaring van nuttigheid georganiseerd en geconsolideerd door opeenvolgende geslachten, een soort van engram in ons
zenuwstelsel heeft veroorzaakt, zoodat wat aangeboren intuïtie schijnt,
de vrucht is van erfelijke eigenschappen. (Data of Ethics § 45). Th. Ribot
bespreekt ook de vraag of aan elk wezen de kiem van zijn karakter door
een bijzondere schepping wordt geschonken, maar hij acht die opvatting
zoo weinig wetenschappelijk, dat ze de moeite van het onderzoek niet
waard is. (l'flérédité psychologique, p. 322 v. v.). Maar W. Wundt acht
dat deze opvatting toch veel eenvoudiger is dan deze, dat uit een overgeërfden natuuraanleg der zenuwen, de beweging des harten tot medelijden
en tot offervaardigheid zou ontstaan. (Ethik 3, II, 22). Hij voor zich verklaart het karakter uit de wet der geestelijke kausaliteit, volgens welke
in de ziel oorzaak en gevolg niet aequivalent zijn, maar de geestelijke
energie gestadig toeneemt bij het werken.
liet karakter als intelligibel karakter is volgens Wundt een verworven
goed, een gevolg van voorafgaande geestelijke oorzaken, dat zelf bij
nieuwe werkingen van den geest als oorzaak optreedt. liet karakter als
empirisch karakter opgevat, is het resultaat van aanleg, erfelijke eigenschappen en opvoeding, waarbij het intelligibel karakter als ideaal, als
regulatieve idee dienst doet.

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

IETS UIT DE GESCHIEDENIS DER
PSYCHOLOGIE.
Schelling verandert dit subjectief idealisme van Fichte in een objectief
idealisme, kent aan de natuur een zelfstandig leven, eigen waarde toe,
ziet in haar een zelfstandigen openbaringsvorm van het absolute Ik, naast
den geest.
Dat was eerst identiteitssysteem, maar werd allengs een systeem der
ontwikkeling in drie Stufen, potenzen, momenten, in het al en in al zijne
deden (in God, natuur, geest), n.l. a. blinde wil, streven, drang, urgrund,
potentie, seinlffinnendes; b. idee, licht, verstand, rede, seinmiissendes;
c. geest, persoonlijkheid, seinsollendes.
Dus: natuur, ziel, geest: natuurphilosophie, psychologie, geestesphilosophie. Door natuur, ziel, staat, kunst, mystiek verheft de mensch zich
tot God, keert God tot God terug, wordt de Vader door .den Zoon tot
Geest, tot absolute persoonlijkheid. De psychologie staat hier dus in 't
midden; zij wijst aan, hoe de geest allengs uit de banden der materie
zich bevrijdt, n.l. door de Stufen heen van organische Triebe, Empfindungen, Begehrungen, intellectuelle, moralische und aesthetische Willensasserungen.
Zoo werd 't idealisme eene reactie tegen de quantitatieve, mechanische,
mathematische beschouwing van natuur en ziel. Fichte, maar vooral
Schelling, wilde de natuur weer begrijpen als een objectief System der
Vernunft, als een samenhangend geheel van krachten en krachtwerkingen,
die in haar laatste doel ten dienste van de rede en hare verwerkeling
stonden. De natuur werd als 't ware tot wordende Ik, de wordende geest,
werd weer als een organisme begrepen. Niet door meten en wegen, maar
door denkende beschouwing werd haar zin en beteekenis verstaan.
Men bedenke daarbij, dat de natuurwetenschap toen in Frankrijk tot
materialisme leidde, dat de mechanische verklaring b.v. van het leven
niet opging, dat electrische en magnetische verschijnselen werden ontdekt,
dat Spinoza met zijn pantheïstische, het gansche heelal als een eenheid
omvattende wereldbeschouwing grooten invloed oefende op Goethe en
heel de romantiek.
Groote invloed ging er van Schelling uit op de natuurphilosophie. En
ook op de psychologie, want de objectieve rede, de geest, maakt zich
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door een veelheid van vormen en veranderingen meer en meer van de
materie op, wordt organisme en dan bewustzijn: het empfindende wezen
is het eindpunt van het natuurleven, met de Empfindu.ng begint 't systeem
der Wissenschaftslehre.
In de psychologie werd Schelling nagevolgd door G. H. Schubert (1780—
1860) en door K. G. Carus (1789-1869).
Schubert zet de menschelijke ziel in nauw verband met de wereldziel,
wier phantasie al het lichamelijke vormt en gestalte geeft en handelt met
voorliefde over alle abnormale en mysterieuze verschijnselen van het
zieleleven, dat tusschen 't physische en psychische instaat, dus bij het
onbewuste en half bewuste, bij clairvoyance, enz.
En Carus kent aan de cel bewusteloos psychisch leven toe, ziet een
herinnering van 't verleden in de overerving van neigingen en talenten,
en in de melkvorming in de borst der zwangere vrouw, in den bouw der
long, in 't embryo een vooruitzien der toekomst.
Hegel ontwikkelt het idealisme tot een panlogisch idealisme, dat is tot
de leer, dat het subject van alles niet het ik, maar Geest, Iidee, Vernunft,
God is en dat 't gansche heelal in zijn ontwikkeling, realiseering van die
Idee, van den inhoud des goddelijken Geestes is. Die ontwikkeling geschiedt in Stufen van positie, negatie en opheffing der negatie, naar de
wet van tegenspraak; en zoo onderscheidt hij den Geist an sich (ontologie,
logica), den Geist fr sich, zich in zijn Anders zijn en Selbstentfremdung
(natuurphilosophie: mechanica, physica, organica), en den Geist an und
fr sich, zich bewust wordende en tot zichzelf terugkeerende (subjectieve
geest; objectieve geest met recht, moraliteit, staat, geschiedenis; en absolute geest met kunst, religie, philosophie).
Hegel had meer beteekenis voor de geschiedenis, dan voor natuurphilosophie en psychologie.
7. Dit idealisme sloeg spoedig na Hegels dood in 1831 in materialisme
om. De Hegelsche school kreeg allerlei verschil over de verhouding van
weten en gelooven of n.l. beider inhoud alleen in vorm of ook in wezen
verschilde: nader over de beteekenis der dogmen, of hun inhoud bij omzetting in philosophomen al dan niet bewaard bleef, over (speciaal dan
weer) de onsterfelijkheid der individuen of alleen van de algemeene rede,
over den persoon van Christus al dan niet de volle idee in zich dragend
dan of de menschheid die droeg, over de persoonlijkheid Gods als an sich
bestaande, dan wel eerst tot ontwikkeling en zelfbewustzijn komende in
den mensch.
De verdeeldheid en strijd begon 1835 met het verschijnen van Strauss'
(1808-1874) Leben Jesu, voor 't volk 1864. Alte und neue Glocke 1872,
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waarin Strauss van 't Hegelianisme voortschreed tot 't pantheïsme en
later tot het materialisme.
Hiertoe kwam veel vroeger Ludwig Feuerbach (1804-1872). Zijn ontwikkelingsgang wordt door hem aldus geschetst: „Mein erster Gedanke
war Gott, mein zweiter die Vernunft, mein dritter and letzter der Mensch."
Hij was eerst theoloog, godsdienstig, aan God geloovende; vandaar ging
hij over tot de philosophie van Hegel, en diens philosophie moest nu weer
plaats maken voor de philosophie yan den mensch; de mensch met insluiting van de natuur, de anthropologie, moest grondslag van alle wetenschap
worden; het zinnelijke (tastbare, waarneembare) is het eerste, het ware,
wezenlijke zijn; waarheid is = werkelijkheid, zienlijkheid; al onze ideeën
ontspringen uit de zinnen. Dus is theologie niet anders dan objectivatie
van wat in ons is, God is het geobjectiveerde zelf, de mensch is begin,
middelpunt en einde der religie; alle theologie is anthropologie, alle religie
is zelfvergoding van den mensch; ze komt op uit 't egoïsme, uit 't
dualisme tusschen willen en kunnen, bedoelende de bevrijding van de
afhankelijkheid van de natuur.
Men moet dus alles maar omkeeren: God is de liefde = de liefde, de
barmhartigheid, de almacht, het wonder doen, het gebedverhooren is God.
Vandaar schreed Feuerbach later voort tot materialisme: de mensch is,
wat hij eet. Er was geen philosophie meer.
Nog verder zoo mogelijk ging Max Stirner (pseudoniem voor Kaspar
Schmidt t in Berlijn 1856), in zijn : „Der Einzige und sein Eigentum 1845.
Feuerbach, de broeders Bruno en Edgar Bauer hielden nog aan de gemeenschap der menschen vast, maar Stirner gaat tot den enkele, tot 't individueele, genietende, zinnelijke subject terug: mir geht nichts liber mich, ik
gebruik wereld en menschen tot mijn eigen genot, ik wil alles zijn en
hebben wat ik zijn en hebben kan. Zedelijkheid is bedrog, gerechtigheid
is een spook, idealen (gemeenschap) zijn dwaasheid. Het materialisme
kwam dus uit de philosophie voort.
Dit wijsgeerig materialisme ontving in die jaren steun van den kant der
natuurwetenschap, die nieuw opkwam en natuurlijk door de constructies
van Hegel en Schelling niet bevredigd werd.
Linnaeus (1707-1778) beproefde een zoölogische systematiek, deelde
de dieren in in klassen, orden, geslachten ,soorten, varieteiten en voerde
in de binaire nornonclatuur (systema naturae 1736). Hij zei al, dat de
natuur geen grenzen kent, maar meer dan hij was daarvan nog overtuigd
Ballon (1707-1788) Histoire naturelle 1749, die de Einheitlichkeit van 't
dierenrijk leerde en later reeds dacht aan de mogeijkheid eener door
voedsel, klimaat enz. bewerkte variatie der vormen.
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Verwantschap der soorten werd ook reeds geleerd door C. Bonnet
(1720-1793), den ontdekker der parthenogenese der bladluizen, en eene
zekere ontwikkelingstheorie werd al geleerd of voorbereid door Evarinus
Daudin (1731-1802), Jean Lamarck (1744-1829) e. a. Lamarck verklaarde
de ontwikkeling meer uit oefening en overerving. En zoo bewogen
anderen zich meer en meer in evolutionistische richting, totdat Charles
Darwin (1809-1862) de descendentie-theorie tot heerschappij bracht.
De natuurwetenschap drong nu onder deze invloeden en in dit milieu
meer en meer, vooral in Duitschland, naar den materialistischen kant.
Afkeer van Hegels speculaties, Duitsche behoefte aan eenheid en systeem
(in tegenstelling met Engeland, waar men zich gemakkelijk bij een
dualisme neerlegt), methaphysische drang naar Verallgemeinerung drong
er toe om de psychische verschijnselen te beschouwen als hersenprocessen.
De materialistische strijd ontbrandde 't hevigst op de vergadering van
natuurvorschers te Gs5ttingen 1854, waar Rudolf Wagner een voordracht
hield over „MenschenscMpfung und Seelensubstanz" en tegen Karl Vogt
beweerde, dat de physiologie geen grond had om de afstamming des menschen van één paar en om een geestelijke, onsterfelijke ziel te loochenen.
Vogt (1817-1895 antwoordde daarop met zijn „Kalerglaube und
Wissenschaft" 1855, schreef ook Physiologische Briefe, Altes und Neues
aus Tier- und Menschenleben, enz. Jak. Moleschott (1822-1893) geb. te
's Hertogenbosch, Arts te Utrecht, privaat-docent te Heidelberg, Professor
in Zilrich 1856, Turijn 1861, Rome 1879.
Ludwig Bchner (1824-1899), Arts te Darmstadt, schreef : „Kraft und
Stoff" (1855), „Natur und Geist" (1857), „Die darwinsche Theorie" (1868),
„Aus dem Geistesleben der Tiere", (1876), „Darwinismus und Sozialismus", (1894), „Am Sterbelager des Jahrhunderts", (1898)
H. Czolbe (1819-1873) schreef „Neue Darstellung des Sozialismus"
1855), „Grenzen und Ursprung der menschlichen Erkenntnis" (1865).
Opmerking verdient, dat ook in de letterkunde zulk een materialistische
richting zich openbaarde bij schrijvers als L. airne (1786-1867), K. Gutzkow (1811—'78), H. Heine, enz.
Biichner zegt in „Kraft und Stoff", dat overal dezelfde wetten heerschen, in mikrobe als in makrobe. De mensch is een natuurproduct, allengs
ontwikkeld, door natuurlijke en mechanische causaliteit. Hij staat niet
buiten of boven de natuur, maar geheel en al in de natuur. De oermensch
was zonder taal, zonder rede en stond tusschen dier en mensch in. De
hersenen zijn zetel en orgaan van het denken; de grootte, vorm, ontwikkeling, aard of graad der samenstelling en vorming hebben invloed op de
psychische kracht. De mensch heeft absoluut en relatief de grootste hersens
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(walvisch, olifant enz. zijn maar schijnbaar tegenbewijs), maar het komt
bij de hersens niet alleen op quantiteit, maar ook op qualiteit aan. 't Denken zit vooral in de bovenste, grauwe schors der hersens en deze is vooral
bij den mensch sterk ontwikkeld, vol vouwen of wendingen; de intelligentie
neemt vooral toe met de uitbreiding der hersensoppervlakte. De ziel
groeit dus en neemt af met de hersens, „Ohne Phosphor kein Gedanken",
(Molenschote.
Denken is geen eenheid en de hersens zijn ook zeer gecompliceerd.
Psychische processen zetelen vooral in de cellen en misschien zijn er
bijzondere cellen voor Verschillende psychische werkzaamheden. Er zijn
500-1000 millioen cellen en -± 15.000 woorden in de beschaafde taal.
Wat fijne organisatie van de hersenen! Hersens en ziel hangen saam.
Maar hoe stof ziel kan voortbrengen, dat is onbekend! Het begrip ziel is
een collectief begrip. De ziel is geen klavierspeler.
Ook opvoeding, oefening en ontwikkeling zijn van grooten invloed evenals civilisatie en cultuur, stad en land.
Evenwel, groote mannen hadden groote hersens, b.v. Schiller, Byron,
Cromwell, Napoleon, kleine daarentegen idioten, enz. Wel zijn er uitzonderingen, maar die bevestigen den regel.
De gedachte wordt dus in deze beschouwing een beweging der stof
(Holbach). Gelijk de gal zich uit de lever en de urine zich uit de nieren
afscheidt, zoo ontstaan de gedachten uit de neuro-electrische trillingen der
hersencellen. (Vogt). Maar Bchner zegt, dat dit beeld niet opgaat. De
gedachte is niet stoffelijk als gal; gedachte is manifestatie van materieël substraat; denken en uitgebreidheid zijn twee zijden, Erschelnungsweisen van één wezen (dus zuiver pantheïstisch); gedachte
heeft tijd noodig, is vorm dus van beweging, is altijd afhankelijk van
zinlijke gewaarwordingen. Ziel, geest, gedachte, gewaarwordingen, wil,
leven, zijn geen dingen, maar eigenschappen, nhigkeiten van de levende
substantie. De materie denkt in bepaalde verbindingen, zooals de nachtegaal zingt, de machine arbeid verricht, de klok slaat. De wet van constante
kracht eischt, dat gedachte maar Erscheinungsweise Is; 't is altijd hetzelfde
kracht in de machine, den dichter of den denker. Zenuwkracht. Geen gal
zonder lever, geen gedachte zonder hersens.
Bewusztseinsfnigkeit ligt al in het wezen van het atoom. Bewustzijn
is Verdichtung oder Leistung gewisser Gebilde des Gehirns; Empfindung
und Bewusztsein sind nur quantitativ, nicht qualitativ von einander verschieden. Bewustzijn is maar som van gewaarwordingen en herinneringen.
't Ontstaat langzamerhand, is nooit twee oogenblikken hetzelfde, er is
alleen een bewust worden, is alleen mogelijk in een Einzelwezen. 't Is dus
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niet substantiëel eenvoudig, onruimtelijk. 't Kan verdwijnen (slaap, onmacht), is onbewust bij vele verrichtingen; er is ook gewaarwording zonder bewustzijn. 't Is ook deelbaar (blijkens vivisectie). 't Wezen der
materie moge onbekend zijn, maar monisme (eenheid van geest en stof) is
zeker. De hersens zijn de zetel der ziel, van (de pijn, den wil, die zich.
oefenen moet in 't aanslaan der toetsen. Heel het zieleleven louter opgebouwd uit de materie.
Specht in zijn „Theologie und Wissenschaft oder Alte und neue Weltanschauung", en Haeckel in zijn „Die WeltrMzel" gaan op denzelfden
weg voort van het monisme. Er bestaat voor hen geen onstoffelijke,
transcendente, supranaturalistische ziel.
8. Dit materialisme bepaalde zich nu vrijwel in de psychologie tot
bestrijding van de zelfstandigheid en onsterfelijkheid der ziel, maar ging
op de psychische verschijnselen niet diep in. Toch oefende de natuurwetenschap, die herleefde, grooten invloed op de psychologie, vooral op
haar methode, zooals dat toen op alle wetenschappen het geval was.
Dit kwam uit bij Joh. Friedr. Herbart (1776-1841) in verschillende
werken op zielkundig gebied, o. a. in zijn „Psychologie als Wissenschaft,
neu begrndet auf Erfahrung, Metaphysik und .Mathematik."
Volgens hem zijn de laatste bestanddeelen der wereld realen, eenvoudig,
niet uitgebreid, zonder begin of einde, onveranderlijk, geheel onafhankelijk
van elkaar, slechts samenwerking door druk en stoot, waartegen ze sichselbst erhalten. Zijn en geschieden zijn twee, er is geen geschieden in het
zijnde. De ziel is ook zulk een reale, oorspronkelijk zonder krachten (vermogens), maar een werkzaam-voorstellend wezen, eerst wordend door
samenzijn met lOrperrealen, en zoo voorstellingen ontvangend of zichzelf
gevend als Selbsterhaltungen. Dit herinnert toch wel aan Fichte, wiens
leerling Herbart was.
Die voorstellingen in de ziel worden nu ook weer als soort realen
beschouwd, die zich gegenseitig stossen, hemmen und verdd.ngen en een
mechanisch Wechselspiel met elkaar drijven op het tooneel van de ziel.
Als die voorstellingen zoo elkaar verdringen, verdonkeren, onderdrukken,
enz., dan worden ze tot krachten, streven naar boven, enz., naar vaste
wetten: gelijke voorstellingen smelten saam, verschillende blijven naast
elkaar of worden samengestelde: verwante of contraire hemmen sich,
ongelijke verdunkelen sich gegenseitig. En dat alles naar vaste wetten,
zoodat Herbart streefde naar een Mechanik und Statik van den geest.
Als bij de onder het bewustzijn weggezonken voorstellingen een nieuwe
bijkomt, wekt zij de verwante en wordt zij door de vaste groep van voor-
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stellingen geassimileerd (= apperceptie, reeds bij Leibnitz, wordt bij Herbart fundament der paedagogiek).
Daaruit worden ook voelen en willen verklaard: als eene voorstelling
tusschen andere als 't ware ingeklemd wordt en daardoor verhinderd
wordt, tot volle bewustzijnsklaarheid te komen, wordt zij zetel voor
onlustgevoel; maar als die beklemmingen weggenomen worden en de
voorstelling wordt vrij en stijgt tot klaarheid op, dan wordt ze zetel van
lustgevoel. — En zoo ook, alle voorstellingen worstelen steeds naar bewustzijnsklaarheid; ontmoeten ze daarbij hindernissen, dan reageeren,
strijden ze daartegen, d. i. ze streven. De sterkte van dat streven wordt
bepaald door de kracht der voorstelling en de som der tegenstanden. En
dat streven is nooit op een voorwerp zelf gericht, maar alleen op de volle
bewustzijnsklaarheid der voorstelling. Alles een spel zonder, buiten de
ziel om, die meer achtergrond, basis vormt, en alleen in en binnen den
kring der voorstellingen, waarbij de werkelijkheid maar aanleiding is.
Maar een bloot voorstellende ziel komt nooit tot voelen en streven. 't Is
alles een mechanisch intellectualistisch spel, een strijd der voorstellingen
om de plaats in de zon van het bewustzijn.
Deze psychologische opvatting van verbinding en versmelting der voorstellingen bood een aanknoopingspunt voor de associatie-psychologie; en
zijn Mechanik und Statik des Geistes, schoon zijn berekeningen geheel
onvruchtbaar waren, bereidden de intrede van de mathematica in de psychologie voor. Herbart's ideaal was de vaste kennis der natuurwetten
in de psychologie.
Andere invloed voor de natuurwetenschap op de psychologie werd geoefend door de ontwikkeling der Sinnesphysiologie in de 19de eeuw. Dr.
Joh. Mller (1801-1858), beroemd psysioloog, hervormer der physiologie
en biologie in de 19de eeuw, gaf uit „Zur vergleichenden Physiologie des
Gesichtssinnes der Menschen und Tiere", Handbuch der Psysiologie der
Menschen", vitalist en nativist, achtte met Kant de ruimtevoorstelling aangeboren. Hij maakte de physiologie tot een streng wetenschappelijke,
exacte wetenschap, gegrond op experimenteele onderzoekingen en gebruikend physisch-chemische methoden. Vooral zijn studie over de klieren,
de bloed-hoedanigheid, de geslachtsorganen, de reflexbewegingen en de
zenuwfuncties zijn van beteekenis geweest. Ook is hij de grondlegger der
Sinnes-physiologie, bepaald ook van de leer van de spezifische Energie
der zenuwen, volgens welke deze zenuwen steeds op bepaalde prikkels
met qualitatief gelijksoortige gewaarwordingen (b.v. van kleur, toon, enz.)
antwoorden: een slag op het oog b.v. brengt altijd een lichtgewaarwording
voort.
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Na Joh. Miller maakte op 't gebied der physiologie vooral zich verdienstelijk Hermann von Helmholtz (1821-1894), militair arts, daarna
professor te Berlijn, Winigsbergen, Bonn, Heidelberg, Berlijn, schrijver
van „Ober die Erhaltung der Kraft", „Handbuch der psysiologischen
Optik", „Lehre von den Tonempfindungen", uitvinder van den oogspiegel,
empirist in zoover hij het ontstaan der ruimte-voorstelling afleidde uit
elementen, die an sich onruimtelijk waren. Helmholtz was de ontdekker
van het feit, dat in de werkende spieren zich warmte ontwikkelt en dat
chemische processen daarin plaats hebben. Hij was de eerste, die de
voortplantingssnelheid der zenuwprikkeling mat en droeg belangrijk bij
tot de leer van de spierbewegingen en tot de Sinnes-physiologie door
onderzoekingen van gezicht en gehoor. Evenals Mller leerde hij, dat de
gewaarwordingen geen beelden maar symbolen waren van de qualiteiten
der dingen, wat zakelijk al door Locke, Hobbes, Descartes, Galilei, ja
door Democritus geleerd was. En ook meende hij, meer als philosoof dan
als physioloog, dat de aanneming eener buitenwereld berustte op onbewuste causaliteitsbesluiten (c. f. Fichte en Schopenhauer). Eindelijk is
Helmholtz voor de psychologie nog daardoor van beteekenis geworden,
dat hij de experimenteele methode in den ruimsten kring tot toepassing
zocht te brengen.
Ditzelfde geschiedde ook door Emil Dubois-Reymond (1818-1896)
„Untersuchungen über tierische ElektricitM", ontdekker van den electrischen spier- en zenuwstroom, voorstander van streng physikalische richting in de physiologie.
Ook door Ernst Heinrich Weber (1795-1878) anatoom en physioloog,
professor te Leipzig, grondlegger der psychophysik, ontdekker van de
naar hem genoemde wet, dat het bewustzijn van gewaarwordingsonderscheidingen niet afhangt van het absolute, maar van het relatieve verschil
der prikkels.
Van een geheel anderen kant kwam Gustav Theodoor Fechner (1801—
1887), professor ie Leipzig, tot dezelfde onderzoekingen. Hij stond n.l.
onder invloed van Schellings natuurphilosophie en zag in de natuur een
belichaming van geest. Op zeldzame wijze verbond hij rijke phantasie met
nuchteren onderzoekingszin, speculatie met empirische studie. Zoo kwam
hij er toe om de wereldwet te onderzoeken, waarnaar het psychisch-inwendige met het physisch-uitwendige in verbinding stond. En daaraan was te
danken zijn „Elemente der Psychophysik", waarin hij de afhankelijkheid
der psychische van de physische verschijnselen exact zoekt vast te stellen.
Deze onderzoekingen zijn sedert aan de orde gebleven en nog uitgebreid.
Men heeft de verhouding trachten vast te stellen tusschen gewaarwording
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en zenuwprikkeling, de Reizschwelle, Reizhtihe en Unterschiedsschwelle,
en voorts door allerlei reactieproeven zoeken'te bepalen de snelheid en het
bewustzijnsverloop van bepaalde psychische acten, zooals herkennen,
onderscheiden, reproduceeren, oordeelen en verder ook het verloop van
Gefhle, affecten, wilsverschijnselen, enz.
En al deze empirische en experimenteele onderzoekingen in hersens- en
zintuigen-physiologie, en de Psychophysik, zijn als 't ware uitgeloopen op
en ook verder ontwikkeld door de empirische-psychologie van Wilhelm
Wundt, professor te Heidelberg, Zürich, later opvolger van Fechner te Leipzig, stichter van 't psyologisch laboratorium. Door vele
detail-onderzoekingen en door samenvattende werken, door empirische,
experimenteele en wijsgeerige studiën, heeft hij zich een buitengewone
plaats verworven. Bepaald is hij de groote bevorderaar van de moderne
empirische psychologie als eene bijzondere wetenschap, die zich dan weer
in verschillende deelen verdeelt, als physiologische-psychologie, psychologie van de ziel der dieren, Wilker-psychologie.
B.

V. JEZUS' ONDERWIJS.
D. De gelijkenis van de talenten.
(Matth. 25 : 14 30).

Want het is gelijk een fmensch, die, buitenslands reizende, zijne dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over.
En den eenen gaf hij vijf talenten, en den anderen twee en den derden
één, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.
Die nu vijf talenten ontvangen had, ging henen, handelde daarmede
en won andere vijf talenten.
Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee.
Maar die het eene ontvangen had, ging henen en groef in de aarde
en verbergde het geld zijns hoeren.
En na een langen tijd kwam de heer van dezelve •dienstknechten en
hield rekening met hen.
En die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere
vijf talenten, zeggende: Heer! vijf talenten hebt gij mij gegeven, zie
andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen.
En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht!
over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik U zetten; ga in,
in de vreugde uws heeren.
En die de twee talenten ontvangen had kwam ook tot hem en zeide:
Heer! twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb
ik boven dezelve gewonnen.
Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht,
over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik U zetten; ga in,
in de vreugde uws heeren.
Maar die het ééne talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer,
ik kende U, dat gij een hard mensch zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid
hebt en vergaderende vandaar, waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd
zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie,
gij hebt het uwe.
Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij booze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en vandaar vergader, waar ik niet gestrooid heb.
Zoo moest gij dan mijn geld aan de wisselaren gedaan hebben, en ik,
komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.
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Neemt dan van hem het talent weg en geeft het dengenen, die de tien
talenten heeft.
Want een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig
hebben, maar dengenen, die niet heeft, van dien zal genomen worden,
ook dat hij heeft.
En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buiterste duisternis, daar
zal weening zijn en knersing der tanden.
Bij de behandeling van een gelijkenis volg ik steeds dezen leergang:
a. de techniek der gelijkenis en het verband, waarin ze voorkomt; b. het
opzoeken van het leidend motief; c. het toepassen van dat motief op
den inhoud der parabel.
Het eerste punt levert hier weinig moeilijkheden op, 'daar ,de stof, waarover de vertelling loopt, voor ieder begrijpelijk is en geen toestanden
schetst, die aan onzen tijd geheel vreemd zijn. Bij de gelijkenissen van
den onrechtvaardigen rentmeester, van den rechter en de weduwe en
meer anderen zou die techniek meer moeilijkheden opleveren.
Wat nu het v erband aangaat, waarin de gelijkenis voorkomt, dit
wordt aangeduid .door het woordje „want", waarmee ze begint. Het is
dus iduidelijk, dat ze verbonden is aan ,de Jonkvrouw-parabel. Deze toch
spreekt van een hebben en een n ie t -h eb b e n, maar vooral, dat
zij die niet hadden, niet konden idealen niet hen, die w e 1 hadden. Deze
groote geheimenis kon ,door de gelijkenis der tien maagden niet worden
opgelost, deze toch diende om het leidende motief: „zoo waakt dan" te
belichten. Maar het is, alsof de Heere onmiddellijk voelt: die onopgeloste
moeilijkheid, n.l. waarom in het Koninkrijk der Hemelen van geen leenen
sprake kan zijn, dat dus zij, ,die hebbe n, niet kunnen geven van
datgene wat ze bezitten; di e moeilijkheid eischt nadere verklaring. Dit
nu wordt in deze parabel besproken.
En dan blijkt zonneklaar, dat de bedoeling van het hebben is: iets
z elf ver w or yens te hebben. En ook, dat in het Koninkrijk der
Hemelen de paradoxale wet geldt, dat den bezitters steeds meer gegeven
wordt en aan de niet-bezitters alles ontnomen wordt. Dit is de gezichtshoek, waaronder de parabel moet worden bezien.
Allereerst enkele opmerkingen.
In de parabel is sprake van drie dienstknechten of slaven, die geld
krijgen, waarmede zij moeten arbeiden. Let nu op, dat de verdeeling niet
z66 is: 5, 3, 1, maar 5, 2, 1; niet mechanisch dus de rij der oneven getallen, maar een andere volgorde, om duidelijk te laten uitkomen het
wel doordachte, het met kennis van personen en zaken verdeelen van
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het geld, vandaar dan ook dat er ten overvloede nog bij staat: „een
iegelijk naar zijn vermogen", naar dat hij dragen kon!
Direct na deze verdeeling vertrekt de heer des huizes. En dan begint de
werkzaamheid der twee dienstknechten, waartegen het gedrag van den
derden schril afsteekt. Hoe moeten we dien derden man toch beoordeelen?
Zijn daad is niet oneerlijk, maar: ze is allereerst egoïstisch,
daar de man alleen op het oog heeft zichzelf te vrijwaren.
In de tweede plaats beantwoordt ze heelemaal niet aan
het doe 1, waarvoor het talent gegeven is.
Voorts mist ze alle dankbaarheid 'tegenover zijn heer, die
hem, door hem het talent te geven, zijn vertrouwen schonk en voor wien
hij nu zelfs de minste moeite niet doen wil.
Hij is slap en zonder interesse in zijn beroep, hij vat eenzijdig zijn eigen
welzijn in het oog, zoodat uit .dit alles wel blijkt, dat de heer inderdaad
met overleg handelde, toen hij hem slechts één talent en niet meer toevertrouwde.
Het resultaat van de werkzaamheden der beide andere dienstknechten
is van gelijke waarde: beide winnen ze honderd procent. Maar hoor nu,
wat ze zeggen, als hun heer terugkomt en rekening met hen houdt: „Heer,
vijf (twee) talenten hebt gij mij gegeven, zie, andere vijf (twee) heb
ik boven dezelve gewonnen." Heel eenvoudigweg, geen pralerij, maar
zuiver zakelijk — er klinkt vreugde door de woorden heen! We hebben
hier te doen met echte trou w. Dat blijkt wel heel duidelijk uit wat hij
doet en zegt, want hij geeft alles terug, niet v ij f, maar tien talenten,
tot gebruik en vreugde van zijn heer. Maar die trouw blijkt vooral uit het
intens werken gedurende de afwezigheid van zijn heer.
Die afwezigheid duurde lang, zeer lang. Hoe gemakkelijk had elklunner
kunnen denken: „Mijn heer ver toef t te komen, wie weet, o f hij nog
wel komt!" En dat had hen zorgeloos kunnen maken; dat had verslappend
op hen kunnen inwerken. Dat zij dus nochtans hun uiterste krachten zijn
blijven inspannen, is wel een bewijs van hun ware trouw. Maar tegélijkertijd maakte die langdurige afwezigheid van den heer des huizes de schuld
van den derden dienstknecht grooter. Hij had allen mogelijken tijd, om met
Zijn talent handel te drijven en hij kon dus onmogelijk gezegd hebben: „de
gelegenheid heeft mij ontbroken".
En wat antwoordt de heer des huizes? Hij noemt beide dienstknechten
g o e d! En waarom? Omdat zij beiden zichzelf hebben uitgeschakeld en
de belangen van hun meester tot de hunne hebben gemaakt, omdat ze
heelemaal niet aan zichzelf gedacht hebben. Daarom zijn ze goed! En wat
is nu beider loon? Ze behouden de zelfstandigheid, die ze reeds hadden,
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en krijgen een ruimer werkkring, waardoor zij hun werklust in hooger
mate bevredigen kunnen. En eindelijk is vooral ook d i t hun loon, dat zij
in nauwe betrekking komen tot hun heer, zoodat die betrekking anders
wordt niet meer als knecht tot heer, want: „zalig zijn die dienstknechten,
welke hun heer, als hij komt, wakende zal vinden, voorwaar hij zal zich
omgorden en hij zal hen doen aanzitten en hij zal h e ii dienen."
Wat moet dat een machtigen indruk gemaakt hebben op des Heeren
tijdgenooten, toen de afstand tusschen heer en slaaf zoo .onzaglijk groot
was, Hem deze woorden te hebben hooren uitspreken. Want het is toch
zóó: de slaaf wordt niet alleen v r ij, hij wordt de vriend zijns heeren.
„Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat
zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, want al wat Ik van Mijn
Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt."
En let nu 'ook nog hierop. Het antwoord aan den tweeden knecht gegeven
is volkomen gelijkluidend met dat aan den eersten. En wat blijkt daaruit?
Allereerst, .dat het niet op de hoeveelheid aankomt, maar ook, dat in het
Koninkrijk der Hemelen aan geringeren bij evenredige verdiensten een
gelijke belooning ten deel valt; geheel anders dan in ide wereld, waar
hooggeplaatsten voor dezelfde prestatie in den regel meer loon en eer
en aanzien plegen te ontvangen dan lager geplaatsten.
En nu komt de heer tot den 'derden knecht. In diens woorden trilt geen
vreugde, integendeel, hij begint met een verwijt. „Ik wist, dat gij een
hard mensch zijt, want gij eischt niet alleen het uwe, maar gij wilt ook
nog oogsten van den arbeid van anderen; gij wilt vergaderen daar, waar
gij niet gezaaid hebt! Tegen die verregaand onbillijke en schandelijke
handeling wil ik mij vrijwaren, daartegen heb ik mijn maatregelen genomen; daarom, ziehier uw kapitaal, daar is het terug, dat was van u,
dat krijgt ge weder; ik heb er goed voor gezorgd, ik heb het zuinig
bewaard, hier is het uwe!"
En let nu eens op 't antwoord van den heer. Hij redeneert op de
gedachtengang van den dienstknecht verder. Want wat zegt de knecht?
Mijn heer" wil winst van zijn geld hebben, zonder dat hij er voor gearbeid
heeft. Welnu, d a t was uitvoerbaar geweest; immers, als de knecht het
talent zijns heeren bij de wisselaars (bank) had gebracht, dan h a d de
heer winst kunnen maken zonder arbeid! Dat dus de knecht ook d i t
niet gedaan heeft, is wel het bewijs, dat 'de benaming booze dienstknecht
juist is. Hij heeft een totaal slechte wil getoond, ja — streng genomen,
heeft hij 'dus zijn heer de winst geroofd! „Daarom, neemt het talent van
hem weg en geeft het aan dengene, die de tien talenten heeft." Daarmede
wordt een straf uitgesproken, die van den dienstknecht alles neemt, wat
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hem toevertrouwd was. Maar tegelijkertijd wordt er duidelijk door aangetoond, dat bij den heer des huizes van geen hebzucht sprake is, dat
het leugen is, dat hij zou willen maaien, waar hij niet gezaaid heeft, immers
dat talent behoudt de heer niet voor zichzelf, maar hij geeft het aan den
bezitter der tien talenten! De belangen van den heer tot zijn eigene te
maken, wordt daardoor beloond, dat de heer de belangen van zijn dienaren
tot de zijne maakt. En nu krijgt h ij het 6vergeschoten talent. „Waarom?"
zou men zeggen. Zou het niet hierom zijn, omdat hij toch eigenlijk h e t
meest gedaan heeft? Wij onderwijzers weten toch, hoe de vluggé leerlingen in onze klassen, juist door het feit dat ze door een groot aantal middelmatigen omringd zijn, er aan gewend raken, met een deel van hun capaciteit, soms met halve kracht, te arbeiden, dan komen ze er immers n o g
wel; waarom zouden ze zich meer inspannen? Maar hier is een hoogbegaafde, die zich niet aan dien verslappenden geest heeft overgegeven, maar
al zijn krachen heeft ingespannen. Als hij met zijn vijf talenten er drie of
vier gewonnen had, zou hij nog glansrijk uitgestoken hebben boven de
twee talenten winst van zijn mededienstknecht! Neen, hij heeft vijf talenten
gewonnen, daarom aan hem dat ééne talent. Heeft hij ook niet getoond,
dat zijn capaciteiten groot genoeg waren voor het beheeren van e 1 f
talenten?
Evenwel, men trekke de conclusie niet verkeerd, of liever niet te e n g,
want aan een iege 1 ij k die heeft, dien zal gegeven worden en hij zal
overvloediglijk hebben. Niet alleen dus aan den bezitter van v e el talenten.
Het komt aan op het „hebben", op het zelfverworvene. Waarom toch
wordt de derde dienstknecht zoo streng berispt en zoo zwaar gestraft?
Omdat hij met zijn talent niets gewonnen, niets zelf
verworven had'!
Tot zoover de nadere verklaring der gelijkenis. Ze is paradoxaal-argumentatief; pa r a doxa al omdat ze moet dienen ter verduidelijking van
een paradox, n,l. degene, die aan het slot voorkomt: „Wie heeft, dien
zal gegeven worden", en argumentatie f, omdat ze de waarheid van
dien paradox bewijzen wil. Deze parabel is dus klaarblijkelijk geen
allegorie; epilysis moet niet toegepast worden, maar we moeten op zoek
naar het leidend motief. En dat is.... de genoemde paradox zelf! Wie
dus met den eersten dienstknecht bedoeld wordt — en met den 'tweeden
en met den derden — doet hier niets ter zake. De verklaring van Hilarius,
die ons uitlegt, dat de knecht met de tien talenten het Joodsche volk is,
dat de tien geboden onderhield; dat de knecht van de twee talenten het
beeld is van .de heidenvolken; moeten wij dus verwerpen. De breede
liChtstraal van het leidend motief werpt alleen zijn volle klaarte op de
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daden van die knechten en vooral op de resultaten daarvan; daarop
komt het aan en op niet s anders!
Nu is er evenwel nog een groote moeilijkheid in deze parabel. Men zou
n.l. kunnen vragen: Is er dan in het rijk ider genade sprake van iets z e lfv er wor ven s? In eigenlijken zin natuurlijk niet; evenmin als de
knechten uit deze gelijkenis iets kunnen uitrichten zonder kapitaal, evenmin kunnen de kinderen des Koninkrijks iets doen zonder de genadegaven
Gods. Het begrip „zelfverworven" wordt daardoor r elatie f; maar aan
den anderen kant likt toch duidelijk in het feit, dat aan de knechten
kapitaal verschaft wordt, de opdracht van winst maken! Waarom,
zou ik willen vragen, zou het hun anders gegeven zijn? Ze moesten het
toch niet louter bewaren? Dat ,deed de derde knecht en wat moest die
hooren?
Aan de eene zijde dus als grondslag van alles: de gena de gav en
o d s, zonder welke niets gedaan kan worden en van welker aantal
en grootte veel afhangt; maar anderzijds moet met die gaven gewerkt worden, om winst te verwerven en die winst is het zelfverworvene, dat natuurlijk bij den eersten dienstknecht grooter is dan bij
den tweeden als gevolg van zijn grooter grondkapitaal. Waar het op
aankomt is de gezindheid des harte n! D i e wordt geprezen bij
de beide eerste. De heer spreekt heelemaal niet van het geld. Hij zegt
niet: Wat hebt ge veel verdiend! Maar: wat zijt gij trouw geweest.
Samenvattende zouden we dus d i t kunnen zeggen: de grondslag is
de genadegave Gods. Of die gaven zullen gebruikt worden hangt af van
de gezindheid des harten, m.a.w. van de al of niet aanwezigheid van
liefde en geloof. Als d i e er zijn, dan komt als gevolg de vrucht en dat
is, om in het raam ider gelijkenis te blijven: d e wins t, he t zelf v e rv ene ! Ontbreken geloof en liefde, zooals bij iden derden dienstknecht, dan is daar nooit neutraliteit voor in de plaats, maar wantrouwen,
ja haat, en d i e gezindheid des harten maakt de genadegaven Gods tot
dood kapitaal, er wordt niet mede gearbeid, er is niets zelfverworvens
en daarom de straf.
Is ook d i t niet merkwaardig, dat deze gelijkenis zulk een .duidelijke
illustratie geeft van Jezus woord: „Wie zijn leven zal willen verliezen,
die zal het behouden, maar wie zijn leven zal willen behouden, die zal
het verliezen"? Is vooral het gedrag van den derden dienstknecht daar
niet een bewijs van? Trachtte die niet zijn leven, zijn eigen zelfzuchtige,
gemakzuchtige leven te behouden? En lieten de eerste twee niet duidelijk
het tegengestelde zien?
En nu de straf over den ontrouwen dienstknecht uitgesproken. Ze is
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vreeselijk, ze is ontzettend, omdat ze eindeloos is, omdat ze vooropstelt,
dat van herstel geen sprake m a g en ook niet k a n zijn. „Indien het
zout smakeloos geworden is, waarmede zal het gezouten worden? Het
deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de menschen
vertreden te worden. Het is noch voor het land, noch voor den mesthoop
geschikt. Men werpt het we g!" Zoo -ook wordt de ontrouwe, de
liefdelooze, de luie en booze dienstknecht weggeworpen, omdat hij onbruikbaar is!
En eindelijk nog dit: W elk talent wordt afgenomen? Is dat het zelfverworvene? Immers neen! Het is het door den heer des huizes oorspronkelijk geschonkene. Dat was het zijne, ten volle het zijne, daarom
heeft hij alle recht het terug te nemen. Maar de zelfverworven talenten
neemt hij niet, maar laat ze aan hun bezitters. Voldoet dit alles niet
aan ons rechtsgevoel?
En als ge nu vraagt: wat is wel de schoonste trek in deze parabel?
Dan zou ik zeggen: er zijn er vele — maar het zij mij vergund nog op
één de aandacht te vestigen. De heer zegt tot de getrouwe dienstknecht:
„Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten".
Denk u dat eens in! Hoevelen zijn er, meent gij, die bezitters kunnen
genoemd worden van vijf talenten? Zijn dat niet de grooten onder ons,
de hoogbegaafden, die verre boven het gros der menschheid uitsteken?
En kunt ge er veel tellen? Zien wij er niet hoog tegen op? Als tegen
hoogbegenadigden? En d a t noemt de Heer weini g! Wat zal dan,
vraag ik, dat „v e e 1" zijn, waarover Hij u en mij zetten zal, zoo wij,
evenals de beide dienaars, trouw bevonden worden?
Maar datzelfde woord heeft bovendien nog een inhoud van een roerende
teederheid. Let nu vooral eens op dat „w eini g" en denk u dat in als
heel weini g; geen twee talenten, niet één, maar misschien een half
talent, of nog minder, want het komt op de hoeveelheid niet aan. En 'denk
dan daarbij aan de eenvoudigen, de heel eenvoudigen, de kleinen in den
lande, aan de misdeelden, en ook aan hen, die in den vroegen morgenstond
van hun leven zijn opgeroepen, omdat de Heer ze van noode had, en het
is u, alsof ge Zijn stem tot hen hoort zeggen: „Mijn kind, over weini g,
h e el weinig zij ge getrouw geweest, over v e el zal Ik u zetten, ga in,
in de vreugde uws Hoeren."
Is dat niet t e e r? Geeft dat geen troost? Dat zelfs het geringste en
het kleinste de meest volle waarde heeft voor den Heiland? Dat elke
winst, hoe poover ook, met het toebetrourwde talent behaald, gewaardeerd
en opgemerkt wordt?
Zoo zien we, o o k in deze gelijkenis, zooals in zoovele andere en in
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het geheele onderwijs des Heeren, diezelfde geestelijke lijn; dat steeds
naar voren brengen van de groote hoofdzaak, met terzijdestelling en
afzondering van het ,bijkomstige. Want het is steeds de gezindheid
des harten, cie roerselen van dat hart, de uitgangen van dat
hart, waarover Hij spreekt en waarop Hij steeds weer den vollen nadruk
legt. Daarom 't totaal negeeren van de hoegrootheid der winst, daarom
het niet gering achten van het penningsken der weduwe, daarom het volle
loon voor iden simpelen beker koud water, gereikt aan den geringsten
'discipel van Jezus.
Ik ben aan het einde van mijn taak gekomen en toch nog maar aan
het begin van al den rijkdom, dien de onvergelijkelijke para,belen des
Heeren in zich bevatten. En als het u gegaan is als mij, dan is het é é n
verwondering, é é n verbazing geweest over alles, wat ,de Heiland ons
in Zijn onderwijs geschonken heeft. Het is van een teenvoud en een soberheid, een juistheid en een fijnheid en van een adel, die elk in 't oog springt,
die met zijn gansche ziel deze levenswoorden opvangt. Maar, om dat te
zien, is ook bij ons een zekere gezindheid des harten noodig. Slechts hij,
die door den geest Gods is aangeraakt, slechts hij ontwaart de grootheid
en schoonheid, de reinheid en hoogheid van den Heiland. „Alleen in U w
licht zien wij het licht!" Maar %dan zien we het ook en dat wekt in ons,
naast verwondering en bewondering, het gevoel van liefde en vereering
en toewijding van 'onze gansche persoonlijkheid en wij stemmen in met
de schoone woorden van den veel geëerden maar ook veel gesmaden
Amerikaanschen straatprediker Billy Sunday:
„Geef mij het goud der wereld en ik zal Hem een scepter smeden. Geef
„mij de bergen der aarde en ik zal Hem een troon bouwen. Geef mij ,de
„starren van den nacht en ik zal een krans weven voor Zijn voorhoofd.
„Als ik te beschikken had over al de muziek, over al de harmonieën in
„het heelal, ik zou het engelenkoor des hemels bijeenroepen en alle koren
„der wereld, het dondergeklater der bergtoppen en de machtige stemmen
„der zee en ik zou die allen doen aanheffen den grooten, machtigen, het
„heelal omvattenden koorzang: „Ik roem in Jezus Christus!" Hem dan,
„Die ons heeft liefgehad en ons gekocht heeft met Zijn bloed en ons ge„maakt heeft tot koningen en priesters, Hem zeg ik, zij de eer en de
„heerlijkheid en -de dankzegging en de aanbidding.”

Zwolle, October 1923.

J. H. FRANKEN.

PROEVEN OVER VERSTANDELIJKE
ONTWIKKELING OP LEIDSCHE SCHOLEN
DOOR Dr. A. H. OORT.
In het nummer van Febr. 1922 schreef ik in dit tijdschrift over de
onderzoekingen door Dr. Oort gedaan bij verplegers, later gevolgd door
die op Leidsche scholen. Deze laatste onderzoekingen werden eind 1922
gepubliceerd, en het was mijn vaste voornemen, over de opgedane ervaringen in het begin van dit jaar te schrijven, overtuigd als ik was van de
groote beteekenis, die dit onderzoek had. Allerlei bezigheden hebben de
verwezenlijking van dit denkbeeld tegengehouden, zoodat ik meende, dat
het langzamerhand al wel publiek eigendom zou zijn. Bij de besprekingen,
die nu gehouden worden over de aaneensluiting van lager- en middelbaar
onderwijs, komt de vraag examen of testonderzoek weer hernieuwd aan
de orde, en juist dezer dagen bleek me, dat het onderzoek van Dr. Oort
lang niet algemeen wordt gekend. Daaraan ontleen ik de vrijmoedigheid,
nu nog, een jaar na het verschijnen van Dr. Oort's brochure, eenige dingen
uit zijn proeven naar voren te brengen in ons tijdschrift.
Dr. Oort, die reeds in 1900 zijn belangstelling in de kinderstudie toonde,
door zijn dissertatie over proeven met doorloopenden hersenarbeid op
schoolkinderen, en hiermede de eerste was in ons land, die de proeven
van Kraepelin ook voor .kinderen gebruikte, werd in 1920 aangezocht door
de Leidsche Gezondheidscommissie, om een onderzoek in te stellen naar
de vermoeidheidsverschijnselen bij de schooljeugd. Dr. Oort meende hiermee geen practisch resultaat te kunnen bereiken, daar tot nog toe alle
methoden tot meting van de vermoeidheid gebrekkig bleven. Wel werd,
als gevolg van de gehouden besprekingen een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de verstandelijke ontwikkeling van de schooljeugd te Leiden
in het de leerjaar en hooger, zoowel bij het lager als bij het middelbaar
onderwijs. Het feit, dat 1600 kinderen werden onderzocht, maakt de uiteenzetting van Dr. Oort zeer waardevol en de voorzichtigheid, waarmee
hij zijn conclusie's vormt, geeft ons groot vertrouwen in zijn uitkomsten.
Hij gebruikte bij zijn proefnemingen de Amerikaansche legertests, zooals
ze door prof. Bridge werden vervormd en tegenwoordig vrijwel algemeen
in het 'land der sterren en strepen worden gebruikt.
Voor wie de artikelen van Ten Seldam in Kinderstudie niet kent, wil ik
de acht proeven even noemen.
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De lste proef geeft 5 min. voor het maken van 20 vraagstukjes, als:
Wanneer 6 mannen een sloot van 180 voet in 3 dagen graven, hoeveel man
is er dan noodig, om het in een halven dag te doen? In 't bovengenoemde
Februari-nummer merkte ik reeds op, dat de uitkomsten van deze test
merkwaardig goede correlatie vertoonen met die van 5 examensommen,
waarvoor een uur gegeven was.
De 2de proef geeft 20 spreekwoorden en daarnaast 20 verklaringen
daarvan in andere volgorde. Achter het spreekwoord het passende nummer van de verklaring zetten, is voldoende.
De 3de proef geeft tweetallen woorden, waarachter de woorden gelijk
en tegengesteld. Het juiste moet onderstreept.
De 4de laat door elkaar geworpen zinnen als waar of leugen beoordeelen, b.v.:
Vleugels koeien alle hebben — waar — leugen.
De 5de laat een stel reeksen vervolgen; b.v.:
5 -- 11 -- 17 -3 -- 12 -- 48 --

De 6de laat uit een paar gegevens, een oordeel vormen, b.v,:
Jan is grooter dan Piet, Klaas is kleiner dan Piet, Jan is kleiner dan
Kees, dus:
Piet is —
---- dan Kees.
Jan is — — dan Klaas.
De 7de vroeg naar analogieën:
Gras-groen; hemel-hoog, wijd, blauw, sterren.
De 8ste onderzocht wat algemeene kennis:
Rozendaal ligt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg.
Voor elke proef kregen de leerlingen maar enkele minuten tijd, tevens
waren de voorbeelden zóó gegeven, dat ze in moeilijkheid opklommen en
zóó talrijk, dat afkrijgen tot de uitzonderingen behoorde. Zoo was vergelijking mogelijk. Voor elke proef werden punten gegeven en op grond
hiervan 't klasse-gemiddelde voorgesteld, 't verschil tusschen mannelijke
en vrouwelijke leerlingen aangetoond, enz. Verschillende grafische voorstellingen verduidelijken dit in Dr. Oort's boek.
In de eerste plaats is bij de proeven gevraagd, om snel te werken. Sommigen hebben hiervan een grief gemaakt en er op gewezen, dat langzaam,
secuur werkende kinderen dus achterstaan. Werkelijk zal dit ook zoo
zijn, maar een proef van drie kwartier neemt ook niet de pretentie, zuivere
meting te zijn van verstandelijke waarde. Echter gaf de serie wel dit te
zien, dat de snelle werkers ook relatief de minste fouten maakten, waardoor de conclusie, dat snel = goed, over 't geheel gewettigd is. Trouwens
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de practijk ,zal in zeer vele gevallen den eisch der snelheid stellen, terwijl
toch ook de snelheid doorgaans zekeren waarborg biedt voor door en
door kennen.
Het feit, dat de gemiddelden van klas tot klas stijgen, geeft den schrijver
nog eens de opmerking in de pen, dat hij niet gemeten heeft den verstandelijken aanleg, maar de ontwikkeling. Het treft ons, dat zelfs de proef
niet de eenvoudige sommen, die wel veel lager dan klasse 6 kunnen
worden opgelost, toch ook die stijging vertoont, die hoogstwaarschijnlijk
wel zoowel met het onderwijs als met den leeftijd verband houdt.
Dat het onderwijs door zijn selectie nivelleert, blijkt ook duidelijk. De
verschillen tusschen de prestatie's der leerlingen onderling, worden bij
't ouder worden, minder. Een feit, dat we wel kenden. Ook wordt hier
weer duidelijk aangetoond, het groote verschil tusschen jongens en meis
jes-leerlingen. Waar bij de proeven het taalgevoel op den voorgrond
treedt, halen ze den achterstand wat op, verder zijn de meisjes ver achter.
Coëducatie lijkt Dr. Oort dan ook, op grond van deze proeven ongewenscht. Ook geeft het milieu, waarin de kinderen opgroeiden, hun stand,
dus, verschillen. De klassen, waarin over 't geheel kinderen van beter
gesitueerden zaten, gaven een hooger gemiddelde dan die van de volksscholen. De eenheidsschool, gebouwd op het wegwerken van standsverschillen, zal noodzakelijk tekort doen aan de leerlingen van den beteren
stand.
Ten slotte komt de schrijver op de correlatie, die er bestond tusschen
zijn uitkomsten en de meening der onderwijzers. In de meeste gevallen
was die hoog. Slechts bij uitzondering had een leerling in de klas een zeer
goede plaats, die bij de proeven hoogstens middenin kwam. De vraag
blijft dan nog open, welke uitkomst de beste is, m. a. w. wie het best kijk
geeft, op wat de pp. in de maatschappij zal kunnen presteeren.
Aan het eind van zijn verslag geeft Dr. Oort aan, dat zijn proeven dus
uitkomsten gaven, bepaald door aanleg, milieu, geslacht en genoten
onderwijs.
Welke waarde hebben nu deze proeven? In de eerste plaats geven ze
den onderwijzer op een gegeven oogenblik een kijk op den stand van zijn
klas en ook van elken leerling afzonderlijk.
Misschien toont hem dit tegelijkertijd, dat een of ander leerling op een
ander peil stond dan hij meende en krijgt hij daardoor een anderen kijk op
de jongens. Verder hebben de proeven hun nut in plaats van examens voor
vakken, waar snel en juist 'handelen en oordeelen in de eerste plaats is
vereischt. Ook, en daarom kwam ik er nu juist toe, er over te spreken,
hebben ze hun waarde bij de vraagstukken aangaande de aansluiting van
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lager- en middelbaar onderwijs. Op de middelbare scholen toch verongelukken verscheidene jongens, die wel klaar waren voor het admissieexamen, maar andere kwaliteiten misten, die minstens even primair zijn.
Laat ik alleen maar noemen de zelfstandigheid van werken, het vlug
vatten van wat nièt geleerd, maar gedoceerd wordt. Deze dingen zijn m.
beter te onderzoeken met tests, dan met examens. Als een zekere kennis
vereischt wordt, kan de tests het examen nog maar niet voetstoots vervangen, toch kan het een welkome aanvulling bieden.
Tegen een dergelijk testonderzoek wordt wel aangevoerd, dat het nerveus maakt en dat er toch ook wel op af te richten is.
Mij dunkt, dat hierbij het testonderzoek niet bij het examen ten achter
staat. Wat de nerveusheid betreft, geeft dit onderzoek alleen schriftelijk
werk, wat altijd rustiger is dan mondeling vragen. En een leerling, die
zich nerveus toont bij een dergelijk onderzoek, heeft in die nerveusheid toch
ook hoogstwaarschijnlijk een belemmering bij latere sollicitatie en spoedarbeid. En het africhten zal heel bezwaarlijk gaan. Ieder, die de proeven
bekijkt, zal overtuigd worden van de oneindige variaties, die hierin te
maken zijn. Bovendien werkt dit africhten zeer zeker ontwikkelend.
Mij dunkt, dat we Dr. Oort voor zijn uitgebreid onderzoek zeer dankbaar
mogen zijn en dat hij heel belangrijke gegevens vond voor verschillende
urgente vragen van onzen tijd.
Klein Wornsborn.

P. VAN AALTEN.

IN MEMORIAM

SJOERD BAKKER,
De Redactie voor het „Paedagogisch Tijdschrift voor
het Christelijk Onderwijs" ontving met droefheid de doodstijding van den Heer SJOERD BAKKER, die zooveel voor
ons Tijdschrift heeft gedaan. Na den dood van den nog
niet vergeten REESE, nam hij als Directeur van de N. V.
„De Standaard en Drukkerij Holland" diens plaats als
Uitgever in en vervulde die taak met de hem zoo eigen
energie. Met het oog op de belangen van het Christelijk
Onderwijs, dat de liefde van zijn hart had, gaf hij zijn
beschikbaren tijd om het Tijdschrift er in te werken en
met aangenaamheid gedenken wij zijn immer groote bereidwilligheid en offervaardigheid van tijd en krachten. In de
vergaderingen met de Redactie kwam zijn intuïtieve wijsheid
voortdurend aan het licht en tevens zijn groote bescheidenheid.
Onzen vriend BAKKER zullen wij niet licht vergeten en
zoo lang het Tijdschrift mag bestaan, zal zijn naam met
dien van REESE daarin voortleven.
Trooste de Heere zijn zwaarbeproefd gezin en geve
Hij ons de kracht om evenals de overledene te werken
wijl het dag is.
DE REDACTIE.

Amsterdam, 26 Februari 1924.

„BIJBEL EN JEUGD” DOOR
PROF. DR. PH. KOHNSTAMM').
(Van A. JANSE).

Een boekje, dat een ernstige bespreking in de Paedagogische pers
waard is!
Het ontleent zijn waarde aan het feit, dat het gegroeid is uit een
ernstige practijk en uit het nadenken over de vragen, die in die practijk
opkwamen. (1).
Wie als Chr. onderwijzer ernst maakt met „Bijbel en Jeugd" in zijn
dagelijksch werk zal telkens weer voor moeilijke vragen gesteld worden.
Het is een groote verdienste van Prof. K. dat hij telkens en telkens weer
zulke moeilijkheden heeft gevoeld en ze eerlijk heeft bekend.
Prof. K. is niet wat men noemt orthodox. Helaas — laten wij 't maar
bekennen — vooral onder orthodoxe Christenen loopt men gevaar om aan
't eind van zijn vragen te komen. Velen onder ons doen alsof ze zoo
ongeveer klaar zijn met hun nadenken over de verhouding van Bijbel en
Jeugd.
Het boekje van Prof. Kohnstamm is een kostelijk middel om die
menschen uit hun „slaap der gerusten" wakker te schudden. Wie onbevangen dit boekje leest wordt telkens verrast door ide moeilijke problemen van het godsdienstonderwijs aan kinderen van deze eeuw. Problemen,
die een oplossing eischen, omdat er gehandeld moét worden en die toch
zoo zwaar zijn, ,dat men telkens uitroept: Ja, hoe moet dat nu?
Temeer klemmen die vragen — óók voor orthodoxe menschen —
doordat zoo op iedere bladzij uitkomt, dat de Schr. geen andere bedoeling
heeft, dan de zaak van het godsdienstonderwijs te bevorderen. (1).
Ging het in dat boekje om een pleidooi voor een bepaalde richting of
over een bepaalde opvatting van de H. Schrift, wij zouden het
tusschen de groote massa van litteratuur op godsdienstig gebied zijn
eigen plaatsje geven en daarmee uit. 2)
Maar met dit boekje een plaatsje te geven in een zekere richting, komen
we dezen keer niet klaar — want het plaatst ons voor heel vele kwesties,
waarmee óók orthodoxe menschen niet „klaar" zijn.
1) No. 22 van de Volksuniversiteitsbibliotheek, Haarlem 1923. De cijfers tusschen
haakjes in dit opstel verwijzen naar de pagina's van het boekje.
$) Zoo doét men immers ? „Even inzien, hm, rechtsch — of linksch — Modern!
r. of 1. Ethisch ! Gereformeerd ! — ja, dat kénnen we, z66 spréékt men dáár . . ." en
als dan 't boekje met den schrijver in z'n hokkie is geplaatst is 't afgedaan.
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Daarom moeten óók orthodoxe Chr. onderwijzers van deze eerlijke
poging om „het godsdienstonderwijs te bevorderen" (1) goede nota nemen.
Ze zullen het er niet gemakkelijker op krijgen. Maar 't kan zeer heilzaam voor hen zijn als 't Bijbelsch onderwijs eens „moeilijk" wordt.
Struisvogelpolitiek is erg gevaarlijk!
De Schr. heeft „gedacht aan kinderen, die opgevoed worden in een
milieu van denzelfden geest, waarin ook deze (zijne) beschouwingen
zelf zijn geschreven" (9). En hij spreekt eigenlijk alleen tot „geloofsgenooten", „die ongeveer uitgangspunt en doel met mij (hem) deelen (10). Aan de lezers laat hij over om uit te maken of ze „geestverwanten" zijn. (11).
Nu moet ik eerlijk bekennen, dat ik na lezing van het boekje mij niet
tot de geestverwanten mag rekenen. Ook niet „zoo ongeveer." Neen —
in de verste verte niet! Als overtuigd Calvinist sta ik in geheel andere
verhouding tegenover den Bijbel. Mijn „oplossing" van de moeilijkheden
wordt daardoor in vele gevallen een andere.
Maar dit belet mij toch niet om het werk van Prof. K. hoog te waardeeren. Hij heeft het kind wo scherp waargenomen in zijn reacties op het
Bijbelsch onderwijs en hij heeft overal zoo fijn de moeilijkheden gevoeld,
die er moeten ontstaan als het kind bij den Bijbel wordt gebracht.
Hij zal voorzeker kinderen uit een ander milieu hebben waargenomen
en andere kindervragen hebben beluisterd dan ik hier op het orthodoxe
Walcheren.
Maar de moeilijkste en dringendste vragen komen niet uit een zeker
milieu voort zonder meer — zij vinden hun wortel in de menschelijke
natuur, die bij ontmoeting met den Bijbel daarop reageert onder invloed
van iden „geest des tijds."
En het is die ontmoeting — en botsing — van het kind der 20e eeuw
met den Bijbel, die de Hooggeleerde schrijver zoo zonder eenig vertoon
eenvoudigweg voor ons openlegt.
En dat is óók voor orthodoxe menschen uiterst leerzaam.
Prof. K. zoekt ,dan naar oplossing van het vraagstuk, hoé de botsingen
te vermijden .en het kind aan den Bijbel te gewennen, opdat het zijn levenslamp wordt.
Maar zijn taak zou vrijwel hopeloos zijn, als hij niet óók aansluiting kon
vinden in het religieus leven van het kind.
Het milieu moet Christelijk zijn — door de Bijbellezing in het huisgezin en de viering der Chr. feestdagen moet de elementairste
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kennis en de gevoelssfeer gewerkt zijn, zoodat de kinderen in een
bepaalde eerbiedige houding tegenover den Bijbel staan. Waar de
geest van het gezin vijandig is.... vreest hij negatieve gevolgen. (9).
wij zouden zeggen: Bijbelsch onderwijs ligt in de lijn van den H. Doop,
het Verbond, de Kerk, het Chr. huisgezin. Is ,die „Verbondsgedachte" wel
genoeg levend onder ons? Dr. K. is practisch. En ziet in de practijk héél
scherp dien invloed, die „zegeningen van het Verbond."
Ook kinderen uit vijandige gezinnen Vinnen van Bijbelsch onderwijs
vrucht hebben — ja moéten onderwezen worden volgens Jezus' bevel —
maar.... dat onderwijs is Missie — is Zendingswerk — en 'dus van heel
ander karakter dan het gewone Chr. onderwijs in doorsnee.
Nu hebben sommigen het gebrek om Bijb. onderw. aan álle creaturen
maar direct op rijp en groen, bij tijd of iontijd, toe te passen.... behalve
dan bij zuigelingen!
Prof. K. is practischer en zoekt naar den juisten tijd om bij het kind
met Bijbelsch onderwijs te beginnen.
Ons antwoord is: zoo vroeg mogelijk. Maar wanneer is dat? De eerste
levensweek? de eerste jaardag? de tweede? Bij allen gelijk? Bij weeke
naturen gelijk met de harde? Bij voorbarige kinders tegelijk met achterlijke? En bij idioten?
Al waren we orthodox in de derde macht, we moeten met Prof. K.
vragen aan het kind: wanneer?
Hij gaat uit van de belangstelling. (12).
Rousseau vond die ná de puberteit. K. verklaart rdat uit de vrij
formeele houding waarin R. zelf tegenover den Bijbel stond in zijn
jeugd.
K. zag echter bij 6-jarige kinderen de belangstelling in religieuze
zaken wakker worden. (12). En hij acht ongeveer op dien leeftijd
„de gevoelige periode" voor religie te kunnen stellen.
De „gevoelige periode" is die periode, waarin bij een bepaald kind de
een Of andere functie zich gaat ontwikkelen. Wie die periode voorbij laat
gaan voor die functie, die heeft in het kind een ontwikkelingsmogelijkheid
verzuimd. Met groote moeite en nooit in zijn volheid wordt die schade
ingehaald.
Als er dus een „religieuze functie" bestaat is het wél noodzakelijk om
de gevoelige periode daarvan vast te stellen om geen onherstelbare
schade aan te brengen.
Van orthodox standpunt is deze kwestie niet afgemaakt met de opmer-
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king, dat religie geen functie is. Want de vraag is dan: welke functies
heeft de ziel noodig om onderwijs in religie te kunnen accepteeren.
't Is duidelijk dat een pasgeborene dat vermogen mist. En dat er dus een
periode zal aanbreken, dat die „functies" zich ontwikkelen en ook een
periode, dat ze aan het Bijb. onderwijs ten dienste staan.
M.i. zijn deze „functies" dezelfde als die voor elk ander onderwijs: 1)
waarneming van de wereld, gevoel voor verhoudingen in ide menschenwereld en het verstaan van taal.
Als het kind paarden, koeien, hondjes, poesjes kent; als het Vader en
Moeder kent; als het gevoelt: Vader hoos, ikke tout! Moe lief: ikke soet!
en als het dan Moeder verstaat als zij de knieën eerbiedig buigt voor
God, en als het dan naar Moe luistert als zij psalmen zingt, en als het Moe
kan nabrabbelen zijn eigen korte gebedje en als het met belangstelling al
die vreemde en bekende beesten ziet iop het eerste prentje in den platenbijbel en stil luistert als Moe zegt: God heeft al ,de beesten en de boomen en
de blauwe lucht en de menschen gemaakt — ,dan is het godsdienstonderwijs
in vollen gang.
Alle kennen van de wereld, alle besef van de menschenwereld, alle
vermoeden, hoe vaag ook, van goed en kwaad, alle uiterlijke aanbidding
en alle verstaan van taal die van God spreekt, is een eerste begin van
bewuste relatie tot den Maker van de wereld, tot den Wetgever over goed
en kwaad, tot den Persoon waartegen Moe „praat met de oogen toe" en
van Wien Moe eerbiedig sprak. En daarbij sluit het onderwijs vanzelf aan.
Prof. K. kan met die Calvinistische opvatting geen genoegen nemen,
doordat hij een afzonderlijke (gevoelige?) religieuze „functie" onderstelt.
En daarmee loopt hij vast bij vele kinderen, vooral jongens, zoo omstreeks het 10e of 12e jaar.
Dan komt „de periode van een zekere verstandelijkheid, van practisch-realistischen zin. Alle diepere gemoedsleven wordt dan vaak
als sentimentaliteit aangezien. Men hoede zich die stemming te forceeren, belangstelling te vorderen, die niet spontaan opkomt. Zeer
licht kan men daarmede blijvend kwaad stichten." (13).
Is dat niet bij vele mystiek-aangelegde orthodoxen dezelfde ervaring?
Laat ons eerbiedig blijven. Gevoel van eerbied aankweeken. Dát vooral!
orthodoxe collega's! Op de scholen, waar Bijb. Gesch. een gewoon „leervak is, met intellectualistische repetities, maar al te vaak vergeten!
1) Zie over de „onscheidbaarheid van de gebieden van waarheid en van religieuze
waarheid" Dr. Th. L. Haitjema, „De Norm der Waarheid" pag. 40.
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Maar laat ons toch ook nuchter blijven mystiek-„orthodoxe",
„moderne" en „ethische" collega's, want dat „gevoelige" verdwijnt
straks, en gij hebt aan knapen met wilde haren 66k Gods Woord
te brengen! En geloof mij, er gaat in die kwajongensharten meer om,
dan het schijnt. Er zit soms véél religie in. Vertel ze van Gods groote
daden, van de machtige schepping, van de wetten Gods in de natuur, van
de daden der geloofshelden, van hun moeite en strijd.... maar kom niet
met religieuze gevoelens bij hen aan boord. Ze zullen het echte religieuze
gevoel wèl aanvoelen al praat ge er niet over. Ik had in mijn knapenjaren
een eenvoudige nuchtere man tot leidsman, die nooit preekte, nooit gevoelig
was, maar die altijd weer interressant kon vertellen van natuur en geschiedenis en 'die als 't onweer was met ons zong Ps. 29, van het onweer,
zonder er verder over te praten. Die man heeft een machtige invloed op
mijn hart uitgeoefend, juist door zijn nuchter alle dingen zien bij 't licht
van den Bijbel.
Geen religieuze „functie" of „stemming" aankweeken, maar de gansche
wereld laten zien bij 't licht der H. Schrift. En van God spreken als van
een Persoon, voor Wien men zich, buigt. Dat begint bij 't stamelend kind
en hoeft bij geen enkelen leeftijd nagelaten te worden.
Wie onder den sterrenhemel gaat met een kind van 3 jaar of met een
jongeling van 18 jaar, en dan eenvoudig oprecht 'opmerkt: Zie, dat heeft
God gemaakt! die zal indruk maken op het jonge hart, onverschillig hoe
het kind of de jongeling er verder op reageert.
„Nauwgezet geve men acht op de reacties die het kind vertoont en
men hoede zich voor forceeren." (15).
Een raad ook voor orthodoxen, van groot belang. Wie preekt tegen
een kwajongen, wordt direct gewaar, dat hij kwaad werk doet. Maar
nimmer, door welke reactie ook, laten we af van eenvoudig getuigen. Kinderen bepreeken, doen — met goede bedoeling — vele Christenen, die
bezorgd zijn voor het „zieleheil" van die kinderen alsof z ij die kinderen vr oom moeten maken. Wees niet bezorgd, geldt in zekeren
zin voor hen ook, want God geeft den wasdom, zij hebben maar te vertellen de groote werken Gods aan het volgende geslacht en ze in de tucht
te houden.
Eii bij die tucht hoort de vermaning thuis. Dus niet het preekje: „Niet
alzoo mijne zonen".... (Eli) maar de vermaning: Wees gewaarschuwd,
want ik zal je straffen! En zooals preekjes van zwakke ouders weerzin
wekken, zoo wekken de vermaningen der tucht het ontzag voor de van
God gestelde machten.
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Er zijn gelukkig nog vele ouders, dien. God het verstand gegeven heeft
om hunne kinderen onder de tucht naar Gods Woord te houden. Wanneer
een kind van de prilste jeugd onder zulk een tucht mag opgroeien, worden
voor 't vervolg vele moeilijkheden overwonnen. Eerbied voor de ouders
is band aan het voorgeslacht, aan den arbeid der menschheid, is ontzag
voor meerderen, is deemoedige levenshouding, is inbinding van eigen
„zin", „eigen wijsheid", valsch Idealisme — in één woord, het is een beschuttende dijk tegen de vloedgolven der Revolutie, die de beschaafde wereld overstromen.
Waar het kind in puberteitsjaren uitsluitend geleid wordt door eigen
zin, eigen meening, eigengemaakt Idealisme, daar is geen wet, geen gezag,
geen moeizaam beschavingswerk van eeuwen tegen bestand. En daar is
6ák geen eerbiedig luisteren naar Gods Woord meer te wachten.
Daar is 66k Gods Woord geen wet, daar heeft de Bijbel geen gezag,
maar valt onder meedoogenlooze kritiek, of wordt naar eigen Idealisme
verwrongen en naar eigen idee op onzen tijd toegepast. Uit dat gebrek
aan Bijbelsche tucht komen heel wat moeilijkheden voort.
Prof. K. heeft vooral aan „wat oudere kinderen" gedacht (15) en
dan in 't bijzonder aan kinderen uit de „meer ontwikkelde" lagen
van ons volk. (19).
En zeer terecht merkt hij op: (17) „Er is thans geen kring en geen
plaats van ons volk meer op zich zelf gesteld en afgesloten van wat
men den tijdgeest noemt. De jongens ook uit het afgelegenste dorp
zullen in de kazerne, de meisjes wellicht in haar diensttijd in stad
niet blijven buiten de vragen en twijfelingen van dezen tijd. De
argumenten eener on-Bijbelsche en anti-Bijbelsche wereldbeschouwing die voor een halve eeuw slechts in de zoogenaamde hoogere
standen bekend waren, dringen al meer door in alle lagen van ons
volk. Zij zullen ook vroeger of later de kinderen bereiken die thans
nog door beveiligende tradities worden omringd."
Maar dan vervolgt de schrijver:
„Die kinderen te binden aan vormen en uitdrukkingswijzen, die
vroegere eeuwen bevredigden zonder te letten op de onloochenbare
veranderingen sedert in het geestesleven van Europa gekomen, beteekent hen wapenloos aan ,den aanval over te leveren, die, hen
toch eenmaal zal bereiken. Het is kern en inhoud blootstellen ter
wille van een vorm, die toch waardeloos wordt en te loor gaat, als
de inhoud te eeniger tijd wordt aangetast.
Ik weet wel dat het aantasten van het geloof in de letterlijke
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inspiratie van elk Bijbelwoord, het aantasten van het dogma „dat
elk woord van den Bijbel waar is" (maar dan genomen in den zin
van nuchtere feitelijke juistheid) aan kinderen uit menigen kring
van ons volk een grooten schok zal toebrengen. Men zal dus hier
alleen mogen handelen met al de behoedzaamheid, al de teerheid
die het religieuze leven, het religieuze leven van het kind bovenal
vereischt.
Maar ik ben er niet minder van doordrongen, dat het voort laten
bestaan van die meening in het verdere leven van menig kind een
veel grooter gevaar kan opleveren, een struikelblok eerder dan een
bron van kracht kan worden.
En dat niet zoozeer omdat dit dogma het eigenlijk religieuze
dreigt te overwoekeren en te verdringen; dat gevaar is, zeker in
ons zoo gaarne theologiseerend volk, aanwezig, maar ik acht het
niet noodwendig voortvloeiende uit die opvatting; echte, diepe
vroomheid is gedurende vele eeuwen immers zoo vaak gepaard gegaan met volstrekte twijfellooze aanvaarding ervan.
Maar omdat in onzen tijd die leer fel omstreden en aangevallen
is, omdat het dogma der letterlijke inspiratie als in zijn kern intellectueel en niet religieus van aard 1), dus van tijdelijke en niet van
eeuwigheids-waarde, aan dien aanval op den duur geen weerstand
kán bieden, en omdat het gevaar groot is, dat de val van die leer, de
ontworteling van dit dogma op later leeftijd, voor den belijder zal
meebrengen een ondermijning van de religieuze waarden, die zich
in den kinderleeftijd er schijnbaar onverbrekelijk mee hadden verbonden." pag. 18 en 19.
Hier is duidelijk omschreven het standpunt, dat de Calvinist onmogelijk kan innemen. Bij hem immers geldt de H. Schrift voor „alle terreinen
des levens". Ik stel er prijs op, dat men dit laatste nièt als cliché-woord
zal opvatten, maar echt gemeend zooals het er staat. In de verdere bespreking hoop ik dat verschil met Prof. K. duidelijk te doen uitkomen.
Hier echter wil ik nogmaals de woorden van Prof. K. boven geciteerd,
doorlezen om te waardeeren.
Want het is niet waar, dat deze eerlijke, ernstige schrijver hier zijn
haat tegen den Bijbel zou luchten door aan „Schriftcritiek" te doen —
zooals veelal in orthodoxe kringen oppervlakkig weg wordt geredeneerd.
Schriftcritiek uit haat tegen Gods Woord kómt voor: Véél zelfs. Maar
Cursiveering van mij. A. J.
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dit boekje: „Bijbel en Jeugd" ademt een geest van waardeering voor
Gods Woord, een liefhebben-dat-Boek, dat alleen daaruit te verklaren is,
dat Schr. uit ,dat Boek schatten ontving. En 't is zijn eerlijke en ernstige
poging om dat Boek óók aan het jongere geslacht aan te bevelen en
het jonge geslacht vertrouwen in te boezemen tegenover dat oude Boek.
Maar dan komen de moeilijkheden:
1. de tijdgeest dringt overal door (17).
2. daarmee gaat gepaard een sterke propaganda eener on-Bijbelsche
anti-Bijbelsche wereldbeschouwing (17).
3. die tijdgeest en die propaganda bereikt ook hen, die zich tot nu toe
hielden aan de traditie, die hen beveiligde.
4. Tot de traditie 'omtrent den Bijbel behoort ook het geloof in de
letterlijke inspiratie, dat elk woord van den Bijbel waar is (nuchtere,
- feitelijke juistheid).
5. Als die traditie breekt, wordt het vertrouwen in den Bijbel geschokt
,en veelal onherstelbare schade aangebracht, waarmee de propaganda onder 2 genoemd haar voordeel doet.
Ik wil deze moeilijkheden ernstig onder 't oog zien en voorstellen in
een concreet geval: Een knaapje uit vroom orthodox gezin leert op Moeders knie luisteren naar de schoone Bijbelverhalen. Hij ziet Jona in de
zee vallen, ziet den open monstermuil en voelt met Jona het wier om z'n
hoofd en zinkt met hem in de grondelooze diepten der zee. De angst staat
op z'n gezichtje te lezen. Stilletjes parelt een groote traan in z'n
oogjes
Op de Chr. School zit hij weer te luisteren — nít minder emotioneel —
tot de Meester dat nederzijgen in 'dien afgrond overbrengt op den Heere
Jezus, die den dood inging. Dat donkere gapende graf — van 'n kameraadje heeft hij 't gezien — en hij heeft geijsd — dat graf was ook voor
Jezus een gruwen — Dat nederdalen in de diepte, dat opgeslokt worden
door de aarde — dat van Jona — dat was óók bij Jezus. — —
Als leerling op de middelbare school komt bij de natuurkunde-les de
walvisch aan de beurt: "t kleine keelgat, veel te klein om ieen man door
te laten, is een reëel tastbaar bewijs tegen de feitelijke waarheid van „Jona
in den walvisch".
De — werkelijk hoogstaande — feitenkennis der moderne wetenschap
heeft grooten indruk op het jeugdig gemoed gemaakt — en terecht! Maar
daarmee is voor den knaap de traditioneele waarheid van „Jona in den walvisch" in strijd.
Ik geef hier maar een voorbeeld, er zijn honderde gelijksoortige aan te
halen.
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Het zou dwaas zijn van orthodoxe opvoeders om de oogen daarvoor te
sluiten. Ieder, die wel eens met opkomende jongens (of meisjes) in aanraking kwam, bijv. op Knapenvereenigingen waar ze vrij uit mogen vragen,
zal mij toestemmen, dat Prof. K. gelijk heeft met de bewering dat deze
moeilijkheid evengoed de orthodoxe kringen geldt als de moderne.
Nu kan deze knaap verschillenden kant uit.
Hij kan beide gegevens in haar waarde laten staan en erkennen: ik
begrijp het niet, maar beide moet waar (feitelijk waar) zijn.
Hij kan ook één van beide gegevens verwerpen, en als hij dan eens
een echten walvisch komt te zien, is de keuze niet moeilijk. Hij kan ook
studie maken (of vragen) over die kwestie en moet dan waarschijnlijk
zijn kinderidee van walvisch laten varen omdat het 0. T. alleen van
„groote visch" spreekt en in het N. T x /ij o g gebezigd wordt d.i. zeemonster. 1.) Misschien komt hij verder tot de ontdekking dat de termen
in de H. S. voor de natuur niet overeenkomen met de moderne terminologie. Zoodat bijv. gevogelte in het 0. T. óók de insecten omvat. 2)
Zoo is hij echter boven de traditie uitgekomen, want de traditie beweert dat elk woordje van den Bijbel precies zóó is als de traditie dat
opvatte.
En is eenmaal zijn oog dáárvoor open, dan komt de Bijbel vol moeilijk- heden zonder dat daarmee het gezag van den Bijbel wordt aangerand.
De traditie legt zich gemakkelijk bij de gewone opvattingen neer en is
bijna klaar met z'n kennis van de H. S.
Laat nu zulk een zoekende jongeling eens komen bij een dominé die
niet studeert en zich heeft neergelegd bij de gangbare opvattingen omtrent de feiten van den Bijbel — dan krijgt hij de boodschap mee: och
jongen, ,dat is je zónde dat je niet onvoorwaardelijk aanneemt, wat er
-staat (dat wil dus zeggen: wat in den Hollandschen Bijbel en in de gangbare opvatting staat — dat wil dus zeggen: Jona werd door een „walvisch" opgeslokt).
Nu kán er bij dien jongen zondige vitzucht achter zitten — de begeerte,
dat de Bijbel maar niet waar moest zijn.
Maar 't kan óók — en dat komt niet zoo zelden voor — een zoeken zijn
om Gods Woord recht te vérstaan, een zoeken om den Bijbel te houden
voor héél het leven — óók voor het feitelijke leven.
En dan is dat geen zónde, maar een werk van den H. Geest, waarbij de
geestelijke leiders: predikanten, onderwijzers e.a. hun taak hebben.
1) H. Cremers Bibl. theol. Wórterbuch, lie Aufl. 1923, onder
') Zie Leviticus 11 : 20-23.
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Prof. K. heeft gestaan voor het dilemma: óf de traditie, die het
niet houden kan tegenover de feiten (19) óf de gánsche H. S. ook met de prediking van het Evangelie zien vervreemden van het opkomend geslacht. Hij laat dan liever de traditie los om een deel van
den Bijbel te redden, dan met de traditie den Bijbel te verliezen.
(vgl. 141).
En wij gelooven, dat Prof. K. dán juist heeft gezien.
Beter stelling te nemen in de hoofdwaarheid van de H. S. „Christus en
dien gekruist" — dan stelling te nemen in de traditie dat Jona in den walvisch was.
Dooide orthodoxie, die zich terugtrekt op ,de gangbare opvatting van
een tekst en daaraan alles laat afhangen is de allergrootste vijand van de
H. Schrift. Want de H. S. is een organische eenheid.
En zij wil als eenheid gegrepen -worden.
Wie haar als een verzameling woordjes, die allemaal even waar zijn,
beschouwt, zondigt grootelijks tegen haar.
Er ligt nog een gansch groot veld van studie braak voor de orthodoxie:
om in te dringen in de organische eenheid van .de H. S. óók wat het feitelijk gebeuren betreft. Dat de gansche H. S. van Christus spreekt — 0,
wij weten het — en 't is een groot iding in allerlei ceremonie en symbool
Hem te zien komen in het 0. T.
Maar zien we ook, hoe aan Noachs leven in de ark Zijn leven als mensch
hing? Zien we ook hoe Hij in de benauwdheid van Israël, bijv. in den
strijd tegen Amalek, mede benauwd was? Jes. 63 : 9. En Vinnen we de
feiten in den Bijbel ook recht Oostersch verstaan, precies reëel zooals ze
zijn beschreven? M.i. zijn we als orthodoxen heel goed thuis in de traditio-,
neele opvattingen van de H. S. -- die een groote waarde hebben — maar
we vergeten veel te veel den Bijbel zelf goed te lezen zooals het er staat.
Dikke, dikke handboeken over iden Bijbel worden opgeslagen, terwijl men
zeer vaak over de eenvoudige, nuchtere woorden der H. S: heen leest
en er de traditie in legt om straks niets meer dan de traditioneele verklaring er uit te halen. En toch is Gods Woord zoo rijk, zoo levend, zoo vol van
oude èn nieuwe dingen voor eiken tijd. 1)
Terecht ziet Prof. K. in het vallen der traditie een groot gevaar voor
jonge menschen.
1) Prof. Haitjema bij zijn ambtsaanvaarding 7 Nov. 1923 : „Tot de „allgemeine
Semasiologie" van de H. Schrift moeten wij trachten door te dringen." Pag. 34. Vgl. ook pag. 42.
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En daarom wil hij ze maar, van 't begin af, van al ide tegenstrijdige dingen afhelpen door een kern en een schaal bij den Bijbel vast te stellen.
Hij .doet idit met een zeer goede bedoeling: n.l. om de hoofdzaak van
den Bijbel te behouden.
Wij zien óók een groot gevaar in het vallen ider traditie (elk woordje
in den hollandschen bijbel is waar).
En daarom werken we niet opzettelijk er aan om die traditie te vernietigen. Met dezelfde bedoeling als Prof. K.
Hij zegt: och die walvisch van Jona is niet noodzakelijk om tot Christus
te komen en daarom naar 't rijk der fabelen er mee.
Wij zeggen: die „walvisch" (misvatting) is geen beletsel om de hoofdbeteekenis —: Jona type van 'Christus in het graf — te verstaan en
daarom, laat het maar een walvisch blijven tot we een nieuwe vertaling hebben. 't Wordt den orthodoxen predikanten nogal eens nagegeven, dat ze hier
oneerlijk zijn. Welneen, dat is heusch niet noodig. Wie den grooten strijd op
Golgotha aanschouwt, gaat niet twisten over den vorm van het kruis — wie
in voelde dat nederdalen in de golven, dat opgeslokt worden, dat weggezwolgen worden uit de wereld der levenden — wie dat zag aan het sterfbed
en den grafkuil — wie dat zag aan zijn Heiland, ioch . dien kan het weinig
deren of het een walvisch of een haai of een ander zeemonster was.
Neen — Prof. Kohnstamm — laat die „beveiligende tradities" (pag. 17)
maar zoolang mogelijk staan voor ide eenvoudigen en ide kinderen.
Ik maak mij sterk, dat Prof. K. dit lezende mij gelijk geeft.
Maar hij schreef voor kinderen uit intellectueele kringen, die dus studeeren en — als gevolg van de moderne Westersche natuuropvatting
juist op dat feitelijke (walvisch ôf groote visch) ál den nadruk gaan
leggen.
En zulke kinderen hebben we overal — vele van dat soort vragen
werden mij op mijn Knapenvereeniging in het orthodoxe Walcheren
gedaan.
Wat dan?
Een deel van den Bijbel prijsgeven?
Laat mij een intieme bekentenis doen. Ik heb sinds mijn knapenleeftijd
veel in den Bijbel met kantteekeningen 1) gestudeerd. Onze iDordtsche
Vaderen was „vertrouwd gezelschap". En die waren heelemaal geen let1) Ik „zweer" daarom nog niet bij de „kantteekening" al waardeer ik het standpunt der
kantteekenaars veel hooger dan dat der vele latere in- en uitleggers.
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terknechten. Telkens vertellen ze: „Zoo kan het ook vertaald worden."
Bij 't „konijn dat herkauwt" Lev. 11 : 5 geven ze een heele beschrijving
van het diertje, dat heelemaal geen „konijn" volgens de hedendaagsche
terminologie is.
Vrij van de letterknechterij heb ik de hoofdzaak van de H. S. steeds
mogen vasthouden door het geloof — heb ik eerlijk alle bezwaren op me
laten inwerken — nooit heb ik bij mijn weten aan teksten gewrongen of
aan de feiten der wetenschap tekort gedaan.
En ik moet ,eerlijk bekennen, dat ik nooit dat verschil van kern en
schaal, nooit die botsing van H. S. en natuurkennis heb gevoeld.
Wel dit: ik heb bij mijn poging om de H. S. als eenheid op te vatten —
ook tot in de nietigste feiten als b.v. het aantal „striklisjes" aan de
gordijnen van den tabernakel — gezien, ,dat ik nog maar heel weinig
van den Bijbel verstond — dat er nog veel was, dat ik niet kon verstaan
van uit het geheel — (b.v. de getallensymboliek bij de heilige dingen). 1)
En toch — iedereen keer cils ik weer eens een perspectief zag opengaan
heb ik de H. S. als Goddelijk Boek, ook in de kleine feitelijke dingen
gezien en dat bevestigt mij in het geloof, dat als ik eenmaal den Bijbel
geheel zou verstaan ik Mies in stijl zou zien. Geen enkele overtolligheid
of willekeur. 2)
1) 'k Ben ijselijk bang van „vergeestelijken" en willekeurig „verklaren".
2) Van uit de „allgemeine Semasiologie" van de H. S. komt Prof. Haitjema tot het
aanvaarden van de grafische inspiratie. „De Norm der Waarheid" pag. 34.

(Wordt vervolgd).
A. JANSE.

BEGINSELEN DER KARAKTERKUNDE.
(Van Dr. S. 0. Los)

Ten slotte vermelden we nog de reeds aangehaalde opvatting van Prof.
G. Heymans, volgens wien het aangeboren karakter het geheel der oorspronkelijke neigingen van een individu is, zijn blijvende wilsrichting, de
wetmatigheid van zijn reactie op de motieven (begeertevoorstellingen). In
deze opvatting is geen plaats voor een menschelijke persoonlijkheid die
meer dan een natuurwezen, die van Gods geslacht is. Het karakter of het
stempel, dat 's menschen geest draagt, is dan feitelijk onderworpen aan
physische of phychische factoren. „Voor een nieuw begin — en dus voor
de zedelijke daad — zegt Dr. W. Coenraad terecht, is in deze beschouwing
geen plaats. (De erfelijkheid in de nieuwe Ethik, 1917, pag. 129).
Dit bezwaar neemt niet weg, dat deze richting in de Karakterkunde
vruchtbaar is geweest in het ontdekken van onmisbare gegevens. Door
de enquête-methode is Prof. Heymans gekomen tot de onderscheiding van
het aangeboren karakter in een achttal typen. Hij maakt eerst een verdeeling in emotioneelen en niet-emotioneelen, want de aandoeningen zijn
bij den een in den regel oppervlakkig, terwl ze bij iden ander veel dieper
-gaan. Er zijn opgewekte naturen die over de tegenheden vlug heen komen,
terwijl bij anderen alle kleinigheden de stemming bederven. Ook ide nawerking kan sterk of gering zijn. Beide groepen worden dan, nader ingedeeld in actieven en niet-actieven, van welke de eersten houden van aanpakken terwijl de laatsten traag tot handelen zijn. Een derde verdeeling
is die in primair en secundair functioneerenden. De eerste hebben een
zwakke nawerking van alles wat hun bewust is geweest, de laatsten denken een onderwerp in tot alle bijzonderheden, :!terwijl storende prikkels
hen niet spoedig afleiden. Zoo ontstaan dus acht karaktertypen, die later
zullen besproken worden in dit werk.
Hier zij het genoeg er op te wijzen, dat de opvatting van karakter als
onveranderlijke aanleg door onderscheidene bezwaren wordt gedrukt.
De eenheid van het zieleleven wordt daardoor verlegd van het bewuste
naar het onbewuste leven. Ja, het is zeer de vraag of de eenheid, die wij
het verkregen karakter noemen wel bereikbaar is. Immers door de ontwikkeling van de instincten komen tal van ikken op, d.z. voorstellingen
van eenheid in het zelfbewustzijn, het animale ik, het emotioneele, het
intellectueele, het sociale en boven die alle nog het enigmatische ik, dat
niet voor ontleding vatbaar is. Deze ikken zijn het gevolg van reacties of
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een struggle for life van de motieven tegenover het naturel. Het aangeboren karakter is aldus een complex van instincten, dat ons verschijnt
als een dwingend noodlot. Het egoistisch instinct, het sexueele instinct,
het liefdesinstinct worstelen in ons om den voorrang. Die strijd ontheft
het individu van zijn verantwoordelijkheid voor het zedelijk handelen,
want bij het plegen van een misdaad moet hij zeggen: ik kan 't niet helpen
dat het gebeurd is; het is mijn karakter om zoo te handelen.
Tegenover deze opvatting staat de aard van het zedelijk leven, dat een
hooger zelf veronderstelt. Dit zelf dat kritiseert, dat aanspoort tot het
goede en bestraft van het kwade, dat nederlagen lijdt en glorieuse overwinningen boekt, kan niet verklaard worden uit de ontwikkeling van instincten en motieven, maar wijst terug op een oorspronkelijk zelf.
Een tweede bezwaar tegen de positivistische opvatting van het karakter is de gelijkstelling van zedelijke motieven met natuurlijke oorzaken.
Een zedelijk motief gaat niet op in een begeertevoorstelling met een
zekere toon van lust of onlust, want het subject beschouwt de verwerkelijking dier 'begeerte als een goed. Een zedelijk motief is de vrucht van
een objectivatie, waarbij het subject zichzelf als 't ware op het podium
van een zaal plaatst en tevens plaats neemt onder de toeschouwers. Zoodra nu het zelf in een zeker karakter optreedt vraagt het eigen ik met
een zachte stem: mag dit wel, is dat wel goed, kan ik die daad wel voor
mijn rekening nemen? Of zonder beeldspraak uitgedrukt, de mensch ziet
zich geplaatst tegenover waarden, die erkenning eischen enkel omdat zij
waarden zijn. Zulk een waarde moet hij toeschrijven aan het zedelijk goede. Voor nukken en luimen, voor het zich uitleven, is geen norm noodig, wel
voor het leven in een historisch geworden milieu, voor persoonlijke ontwikkeling, want er zijn waarden die als einddoel moeten geëerbiedigd
worden. Zulke waarden zijn eenheid in het denken op logisch gebied,
eenheid in het willen op zedelijk gebied, eenheid van Gods willen en ons
willen op religieus-zedelijk terrein. Voor zulke boven alle natuur en historie staande waarden is bij ,de gelijkstelling van de zedelijke motieven
met natuurlijke oorzaken geen plaats.
Een derde bezwaar tegen de positivistische opvatting van het karakter
is de gelijkstelling van zedelijk goed en kwaad. Het natuurlijk instinct kent
geen andere wet dan die van het zelfbehoud. Immers de andere levenswet,
die van het behoud ,der soort ,kan tot die van zelfbehoud teruggebracht
worden. Het kwaad nu is in een zeker geval nuttiger voor het leven, dan
het goed, b.v. de noodleugen van Rachab redde de beide verspieders van
Jozua het leven. Wat verhindert mij dan om het kwaad van den noodleugen goed te nemen? Laat men het karakter bestaan in een onverander-
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lijk instinct dat zich moet uitleven, zoo moet Judas als een man van
karakter geprezen worden, ook al gruwt elk van zijn verraad. Tegen een
zoodanige opvatting van de idee van het zedelijk goede verzet zich reeds
het spraakgebruik, dat weigert in Judas een man van karakter te zien„
en dat hem als karakterloos brandmerkt. Ook spreekt men wel van een
zwak karakter als het kwaad telkens iemand overvalt en voor een tijd
overheerscht, doch het zich vereenzelvigen met het kwaad getuigt niet
van karakter.
Ook in de historie is het handelen uit onzedelijke motieven nooit een
karakter genoemd. Plato en Aristoteles hadden ieder een balans van het
goede, 'de leer van de symmetrie of van het rechte midden, en ook een
eigen standaard van het goede, n.l. de zuivere rede van den rechtvaardige,
of den groothartige. In het Christendom zijn de karakters van den zachtmoedige, den rechtvaardige, den wijze, den geestelijken mensch nooit op
één lijn gesteld met slechte typen, zooals de roover, de onbezonnene, de
goddelooze. Dit alles wijst er op, dat het handelen naar een zedelijk goede
norm, de meeste aanspraak heeft op den naam van karakter, terwijl het
handelen naar opportuniteit behoort bij de personen, die zich vereenzelvigen met het ideaal van het zedelijk kwaad.

De Karakterkunde en De Kultuurwetenschappen.
5. Mag alzoo de Karakterkunde geen aanspraak maken op den naam
van exacte wetenschap, zoo moeten wij thans overwegen of ze als Kultuurwetenschap moet beschouwd worden.
Deze naam is afkomstig van J. Bentham, die het eerst de natuur- en
geestes-wetenschappen onderscheidde. De taak van de geesteswetenschappen begint daar waar de mensch d.i. een denkend en willend subject als een wezenlijke factor van de verschijnselen optreedt. Ze staan
op het standpunt van de onmiddellijke ervaring en hebben de onmiddellijke
werkelijkheid van het bewustzijn tot object. W. Wundt kent aan deze
wetenschappen 'een eigen wet toe, n.l. die der scheppende synthese, volgens welke wet uit ide verbinding van bewustzijnselementen gevolgen ontstaan, die niet uit de ons bekende componeerende elementen kunnen verklaard worden. B.v. het feit van het roemen onder verdrukkingen, reeds
bekend aan Horatius blijkens zijn gedicht: „Tenax propositi vir" valt onder 'de psychische synthese. Zoo ook het roemen in de verdrukkingen,
dat de H. Schrift kent, en waarbij de tegenspoed zelfs stof tot vreugde
biedt. Uit de gewone ervaring van smart 'ontstaat die vreugde niet, wel
onlustgevoel.
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De kultuurwetenschap nu is het voornaamste onderdeel der geesteswetenschappen. Op het standpunt der kultuurwetenschap is het karakter de
zelfverwerkelijking der persoonlijkheid. Het begrip „karakter", zegt R.
Eucken staat in zoo nauw verband tot 'dat van ide persoonlijkheid, dat het
na 'de uiteenzetting van 't verband tusschen kuluur en persoonlijkheid geen
bijzondere overweging behoeft. Karakter is volgens hem de benaming van
de zelfstandigheid ien eigenwaarde, die de persoonlijkheid door eigen wilsenergie bereikt tegenover de aanspraken van de buitenwereld. (R. Eucken,
Geistige striimungen p. 345). Dezelfde meening wordt ook gehuldigd door
T. H. Green. Hij acht dat het gewone gevoelens zijn volgens hetwelk niemands karakter iets anders is dan dat hij zelf verkeerd is. Het is niet een
vreemde kracht die tezamen met de kracht 'der omstandigheden op de persoon inwerkt. Het karakter is de habitueele 'concentratie van alle vermogens
op het hoogste goed en de aanhoudende bewuste voorstelling idaarvat met
het 'doel om 'daarin zelfbevrediging te vinden." (Prolegomena to Ethics
p. 56).
Het begrip „persoonlijkheid" heeft een eigenaardige geschiedenis. In
het Oosten werd het opgevat in den zin . van substantie (grondslag) in
onderscheiding van accidentia (toevallige eigenschappen). In het Westen
werd de persoonlijkheid opgevat als zelfbewustheid. Daaruit is in de
nieuwe philosofie de opvatting ontstaan, dat de persoonlijkheid als bloe,
sem en hoogste ontwikkeling van het menschelijk wezen het einddoel was,
waarnaar de mensch te-Streven had. 1-1(5chstes °kick der Erdenkinder ist
nur die Perginlichkeit, zegt Goethe. Tegenwoordig onderscheidt men persoonschap en persoonlijkheid als de omvang 'en .de diepte van ons wezen.
„In het persoonschap zijn wij een veelheid van ziellijke verschijnselen,
maar persoonlijkheid is de mensch in zijn 'eenheid, zegt Dr. J. D. Bierens
de Haan. (Wereldorde en Geestesleven 1919 p. 75). Het empirisch karakter is 'dan 'de openbaring van het persoonschap, de som van ervaarbare
eigenschappen waarbij wij 'een mensch herkennen. Het intelligibel karakter is dan het schema van de individuatie of zelfonderscheiding der Idee,
het oneindig zelfbewustzijn. Dit schema heeft onveranderlijkheid, zoodat
de misdadiger, 'die een heilige wordt, in eigen lijn is voortbewogen, zoodat in den geestelijken staat zijns karakters wel de zinnelijke vorm, maar
niet het karakter zelf is gewijzigd. Want dit is ingesteld zooals het in de
goddelijke handeling 'der individuatie is meegegeven." Bij deze beschrijving der persoonlijkheid verhouden natuur en persoon zich, gelijk in
Hegels philosophie, als wezen 'en verschijning, zoodat de natuur zich door
immanente kracht tot persoon 'ontwikkelt. Maar de persoonlijkheid is het
subjez-,t van eene redelijke natuur, de eigenaar, bezitter en heer van die
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natuur. Dat subject is niet door redeneering maar alleen door intuïtie
onmiddellijk te kennen. Het is gelijk Prof. H. Bavinck zegt, de hoogste,
geestelijke, intellectueele werkzaamheid der ziel, waardoor zij zichzelve
kent en zich met zichzelve samenvat. Dit verschijnsel nu wijst terug op een
drager, een subject dat oorspronkelijk is. (Beg. der Psych. 2 p. 125).
Een eigenaar bestuurt een goed óf volgens luim óf volgens een vast
beginsel. Bij karakter nu denken wij aan het zelfbestuur, dat ons eigen ik
uitoefent volgens vaste en ingewortelde beginselen. Zijn bestaan op aarde
kan een persoon opofferen voor een ander, maar zijn karakter niet. Een
kind heeft wel persoonlijkheid, want het onderscheidt zich van de wereld
om zich heen, doch het heeft nog geen karakter, omdat het nog niet tot
vastigheid van stuur in zijn leven is gekomen.
Persoonlijkheid en karakter zijn dus niet hetzelfde. De persoon is een
factor in de geschiedenis, in de kultuur, in de moraal !en in de °economie.
In al deze geesteswetenschappen moet met het individu als deel van de
gemeenschap gerekend worden. Steeds moet men zich rekenschap geven
van de vraag of het doel der ontwikkeling van het menschenleven individualistisch of universeel moet gedacht worden. Maar het karakter is
een kunstproduct, een verworven, een verkregen goed dat niét alle individuen in den schoot valt, noch door historische ontwikkeling ontstaat, maar
dat bij zekeren aanleg en bij gunstige omstandigheden met de hoogste
inspanning verkregen wordt.
De karakterkunde onderscheidt zich dus van de geesteswetenschappen.
als de praktijk van de theorie. Wel streeft alle theorie er naar om praktijk te worden, maar deze laatste veronderstelt gave, talent, oefening en
leermiddelen. Met deze kan zich de wetenschap van de Kultuur of van de
Moraal niet bezig houden, wijl ze uitgaan van het bestaan der persoonlijkheid, en haar trachten te analyseeren met het doel om tot een nieuwe
synthese te komen. Maar een praktische wetenschap heeft te doen met
drie zaken, n.l. het doel dat beoogd wordt, het iobject dat aangeboden.
wordt en de benadering van dat doel door het object. Zoo wil de Karakterkunde eerst zoeken naar den aanleg tot het ideaal van een hoogstaand
karakter. Voorts ons doen verstaan, welke factoren daarop inwerken en
dan de middelen aanbieden om dit doel te bereiken.
De opneming van de Karakterkunde in de Kultuurwetenschap komt
daaruit voort, dat men het empirisch karakter boven het aangeboren en
het verworven karakter stelt. De invloed van het milieu, de historische
achtergrond der persoonlijkheid, is wel groot, doch men vergete niet dat
een Judas in het hoogststaand milieu van Jezus leerschool opwies tot een
duivelsch verrader. Beide het naturel en het milieu zijn onmisbare fac-

339
toren voor de karaktervorming, doch al heeft men de sterkste auto en
den prachtigsten weg om te rijden, alleen, als de man aan het wiel goed
stuurt is men veilig voor ongelukken, onvoorziene gevallen uitgezonderd.
Zoo ook komt het bij de karaktervorming vooral aan op het zelf en op
de goede beginselen van denken, gevoelen en handelen, die in de persoonlijkheid opgenomen zijn.
Het grootste geschenk, zegt Martineau terecht, dat nobele werkers op
deze wereld ons schenken is hun zelf. Daarom is het hoogste doel van
ieders werk te toonen wat hij is.

De Karakterkunde en De Paedagogiek.
6. De Karakterkunde is als kunsttheorie nauw verwant aan de Paedaglogiek. Toch mag ze daarin niet opgaan, want zij heeft te doen met de
zelfopvoeding, terwijl de Paedagogiek de inwerking van mensch op
mensch tot object heeft. Beide Paedagogiek en Karakterkunde betreffen
echter de opvoeding en daarom is de Karakterkunde ook nauw betrokken
bij iden strijd die gevoerd wordt over de vraag of de Paedagogiek eene
wetenschap is of een vrije kunst.
Prof. W. Rein betoogt dat de paedagoog wel als van God begenadigd
kunstenaar afhankelijk is van de macht der persoonlijkheid, een gelukkig
instinct en natuurlijke tact, maar dat hij toch de voorlichting der wetenschap noodig heeft. Terecht heeft Em. Kant gezegd, dat het mechanisme
in de opvoeding in wetenschap moet veranderd worden, opdat zij een
samenhangend streven zij.
Prof. R. Lehman antwoordt hierop, dat de Paedagogiek gebouwd is
op de resultaten van de Ethiek en .de Psychologie. De Ethiek is zelf geen
wetenschap in den strikten zin des woords, omdat het haar ontbreekt aan
begrippen en indeelingen, en aan evidentie en dwingend gezag voor hare
normen. Maar 'ook al waren hare begrippen vaster, toch zou ,de moraal
niet meer kunnen geven dan een systeem, een klassificatie van opvoedingsdoeleinden en geen methode der opvoeding.
Eene Psychologie die den ganschen omvang van ons zieleleven omspant ontbreekt eveneens. Voor de diepten van het sgevoels- en wilsleven
staan wij nog als voor een donkeren afgrond. Vooral de psychologie van
het kind moet met het gevoel en de analogie werken om eenig resultaat te
bereiken. En wat de exacte methoden aangaat b.v. het experiment van de
vermoeidheid der leerlingen, een schoolmeester die veertien dagen voor
de klas gestaan heeft weet hetzelfde als wat daardoor gevonden werd.
In alle inwerking van mensch 'op mensa schuilt iets onmiddellijks, een
irrationeele factor. Hij besluit met te zeggen: „De Paedagogiek is eene
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kunst, niet 'n schoone maar 'n vrije kunst. Ze heeft behoefte aan kunstregelen. Ook heeft ze uit de historie de traditie op te delven om daarmee
winst te doen." (Mod, Philosophie door Dr. M. Frischeisen—lOhler,
1907, p. 324).
In deze pro- en contra-redeneering wordt over het doel der
opvoeding gezwegen. Als men dit mede in aanmerking neemt blijkt nog
klaarder dat alle opvoeding en dus ook de zelfopvoeding eene kunst is.
Immers in ieder mensch blijven na aftrek van al het geërfde en gedetermineerde altijd nog origineele factoren over, die zich moeilijk laten leiden
naar een doelwit. Daarom zegt Prof. Jhr. B. H. C. H. 'van der Wijck
terecht: „Er wordt een groote mate van geestelijke energie, een krachtige
persoonlijkheid vereischt om harmonie, in de sfeer van het idenken te bereiken. Hetzelfde geldt van den mensch als willend en handelend wezen.
In zekeren zin kan men zeggen, dat wuftheid het kenmerk van onzedelijkheid is. Eén en hetzelfde steeds te willen is het kenmerk van den
hoogstaanden mensch. Alleen hij, die aan het beste in zich zelf getrouw
blijft, aan het ideaal, dat hij in zich zelf aantreft, heeft een onwankelbaren
wil." (Afscheldskollege, pag. 12.)
Nu is eenheid in het willen en handelen een forrneéle norm. Doch het
formalisme wordt door een bezwaar gedrukt, n.l. dat het een absoluut
antagonisme van plicht en begeerte schept. Er is wel een relatieve tegenstelling van plicht en begeeren, want ieder deugdzame kent den strijd
tusschen die beiden. Maar een absolute tegenstelling leidt tot ascetisme, en
dit is de ondergang van 's menschen natuur. De geschiedenis heeft dit
bewezen. (vgl. mijn „Aristoteles in Nederland, 1905, pag. 77). We moeten dus vragen: Welken inhoud heeft de zedelijke norm? 'Uit de bestudeering der historie blijkt, dat er zedelijke normen zijn, die proefondervindelijk deugdzaam zijn gebleken bij de vorming van karakters b.v. nederigheid. Maar het begrip eener algemeene Godsopenbaring kan in de Ethiek
niet gemist worden. De natuur, de historie en het geweten doen hun best
om de hoogste levensnorm het summum bonum te schrijven op de tafelen
Y a n ieders hart. In den wedergeborene heeft de menschelijke persoonlijkheid een imperium in imperis, d. w. z. een zekere souvereiniteit. Hij kan tot
zijn medemenschen, die ook allen hun karakter hebben, zeggen: ik ben
naast God kapitein op mijn schip, d. w. z. ik heb mijn karakter. Hij is ook
alleen aan God verantwoordelijkheid schuldig voor zijn karakter. Kent hij
dit ideaal des levens uit het licht der bijzondere openbaring door de kracht
des geloofs, zoo vaart hij bij het zuiverste kompas en met de beste vaart.

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

NELLIE.
Ze was werkelijk een aardig kind, die Nellie, en als je haar aankeek,
dan kon je niet boos op haar worden. Dat blondgelokte hoofd, frisch en
vroolijk, met oogen erin, die altijd ondeugend lachten, ja, dat was toch in
die heele kinderschaar, die eiken dag op je zat te wachten, wat heel
bijzonders.
En haar :heele bedoening was evenzeer bijzonder, wo echt anders dan
andere kinderen je te zien gaven.
Zeker is elk kind een persoonlijkheid, maar niet bij allen komen de
individueele eigenschappen even sterk op den voorgrond': Het is mogelijk,
om een bepaald kind maanden lang in je klas te hebben, zonder dat je
op maar eenige wijze in de diepten hebt kunnen kijken, die de kinderziel
verbergt.
Zulke kinderen zijn meestal heel makkelijk „om mee om te gaan." Ze
vertegenwoordigen het massale doorsnee-type. Ze onderscheiden zich in
weinig, noch in het goede, noch in het kwade. Ze leven hun leventje zonder
al te groate moeiten. Ze kennen geen dalen, maar ook geen berghoogten.
Ze zijn de menschen van ide gulden middelmaat, en er moet veel gebeuren, om ze uit hun plooi te krijgen.
Ze zijn wel niet de karaktervolle figuren, al bezitten ze zeker karakter
genoeg. Maar er is niets onderscheidends in ze, niets dat je aantrekt om
het bijzondere, .het buitengewone. Je denkt dan ook meestal al gauw, dat
je ze kent. Ook ,dan, als blijkt, dat je ze niet kent. Dat er integendeel onder
al dat gewone soms zeer bijzondere gaven en geschiktheden zijn verborgen. Maar bij het ddorsneekind merk je ,dat pas op den langen duur.
En bij Nel behoefde je niet lang te wachten en niet buitengewoon nauwkeurig te observeeren, om precies te weten, wat je aan haar hadt. Ze leefde
met haar zieltje naar buiten gekeerd, zou je zoo zeggen.
Ze was eenig kind.
Je kunt onder eenige kinderen van die schuwe naturen hebben, die,
gewend als ze zijn aan overmaat van zorg, ieigenlijk willen en verwachten,
dat de geheele wereld om hen draait, en die telkens met ,groote verbazing
tot ,de ontdekking komen dat er in het leven nog andere centra zijn dat
hun eigen belangrijke persoontje. En dat er menschen zijn, .die zich heusch
nog met andere kinderen bemoeien, dan met hun persoontje. Voor vele
van die eenige kinderen wordt het lieven daardoor aanvankelijk heel hard.
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Tot ze zich „in het gedrang" hebben weten te bewegen, en in de massa
hun weg hebben leeren vinden. Dan komt er dikwijls nog heel wat terecht
van wat je eerst als hopeloos zoudt beschouwen, als je den graad van
verwenning nagaat, waaronder die kinderen zijn opgevoed.
Nellie had al heel spoedig haar weg door de wereld gevonden. Ook al,
doordat ze alles mee had, en eigenlijk in telken kring het „eenige" kind
was.
Ik vroeg me wel eens af, als ik zag, hoe reeds de kleine kinderen zich
altijd om haar henen schaarden, .en om haar gunsten dongen, wat er op den
duur van dat kleine koninginnetje moest terecht komen. Zou het leven
haar niet heel hard aanpakken op ,den duur, als .er veel van wat haar nu
aantrekkelijk maakte zou weggevallen zijn? Want ook kinderlijke aantrekkelijkheid is op deze wereld geen blijvend bezit. Dat hebben vele kinderen
al vaak ondervonden. En het is ze een gansch zeer harde 'ondervinding
geweest.
Nu was het niet alleen de uiterlijke aantrekkelijkheid, die haar tot middelpunt maakte. Zeker óók de uiterlijke. Maar haar heel vroolijke wezen,.
haar vrijmoedigheid, haar vleiën, soms alleen door de' oogen, die ze opzette, soms alleen door den klank van haar stem, maar ook wel door een
bijna hinderlijke opdringerigheid, waardoor ze niet van je arm was weg
te slaan, dat alles gaf haar op vele kinderen nog een andere aantrekkelijkheid dan alleen gelegen was in haar guitig-mooie oogen.
Ze wist van haar heerschappij zeker gebruik te maken. Reeds als klein
kind, zooals ik zeide. Ze was de ongekroonde. koningin in het kinderrijk,
dat de klas vormde, waarin dan alleen juf nog wat hooger stond. Na juf
was er echter niemand, die meer invloed oefende op de kinderen dan zij.
Of dat altijd een goede invloed was?
Zoo'n vraag is eigenlijk naïef.
Want zou de invloed van eenig mensch, ooit alleen een goede invloed
zijn? Zouden er, ook van den besten onder ons, ook niet uitgaan desnoods
ongewilde, zeiker onbewuste invloeden, die ongunstig inwerken op de
kinderen, waar we 'onder geplaatst zijn, als natuurlijk opvoeder dan wel
als beroepsopvoeder_?
Ik zou willen hopen, dat zulks nooit met recht beweerd kon worden,
maar ik vrees.
We prenten onwillekeurig een afdruk van ons eigen wezen in op hetkind, dat we beïnvloeden. Daarom is het voor den onderwijzer van zoo
groot belang, dat hij het gezin kent, waaruit de kinderen komen, en omgekeerd is het voor de ouders van zoo groote beteekenis te weten, aan
wien ze hun kinderen toevertrouwen.
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Een nauwe betrekking tusschen huisgezin en school kan niet anders dan
aan de kinderen ten goede komen.
Natuurlijk had ik allang getracht, met het gezin in aanraking te komen.
En die aanraking was geen onaangename.
Toen ik de moeder zag, wist ik, op wie het kind leek. En toen ik haar
gadesloeg in haar gewone doen, toen was er geen twijfel over, of Nellie
was ook geestelijk een kind van haar moeder.
Datzelfde hoogblonde haar, 'diezelfde speelsche, ondeugende oogen, al
was hier wel wat van de al te groote speelschheid gebluscht. Maar bij
tijden kon het ook in die oudere oogen schitteren, dat je jezelf afvroeg,
hoe fel het leven wel moest geweest zijn, dat geleefd werd, toen deze
vrouw nog in haar volle kracht was. Nu was er berusting, volle berusting
gekomen. Je kon zien, dat ze het leven had leeren aanvaarden, zooals het
was. Maar mooi vond ze het niet, en ermee verzoend was ze niet. Je
hoefde niet lang met haar te spreken, je hoefde haar spel niet lang te aanschouwen, of je wist het.
Haar spel. Al heel gauw wist je het, dat het leven voor haar spelen
was.
Met haar man, een goed, braaf man, maar wat onbeduidend, speelde ze,
zooals ze vroeger zeker met haar poppen had gespeeld. Zeker, er was
liefde. Er was groote trouw. Nellie's moeder was niet een vrouw van de
wereld, die zondige wegen ging. Verre vandaar. En niemand verdacht er
haar dan ook van. Nieinand in het kleine plaatsje, wat men anders nog al
eens spoedig er bij was, om iemand te verdenken.
Maar het was echt spel met poppen. Ze was nukkig, en haar man had
haar te volgen in haar nuldwn, zooals vroeger de poppen het moesten
doen. En hij, goede, gemoedelijke baas, die een bijna eerbiedige liefde voor
haar koesterde, deed het allemaal, wat haar zin haar ingaf. „Ze mist zooveel," deed hij soms vergoelijkend, als zijn vrouw hem wel wat al te sterk
bemoederde, en hem te veel liet merken, dat hij een goede sukkel was.
Wat miste ze dan?
Ze had al wat haar hart kon begeeren, zelden de menschen. Een goeden
man, een lief kind, en goed haar brood. Heel wat moeders waren heusch
jaloersch op haar leventje, dat schijnbaar geen zorg kende.
Wat miste ze? Ja, wie zou het zeggen? Verder dan dat eene woord
kwam haar man nooit, en verder kwam je niet, omdat ze bij alles toch
ook moeilijk te doorgronden was.
Ja, haar 'dochtertje, dat zooveel op haar leek! Dat was haar schat, haar
rijkste bezit, dat was werkelijk de levende pop geworden, waaraan ze al
haar liefde, ook haar nukkige liefde, kon overdragen.
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En dat was voor het dochtertje niet alleen voordeel.
Hoe lief ze kon zijn, Nellie vertoonde al de bezwaren, die je bij verwende eenige kinderen zoo vaak vindt Ze zijn zoo hopeloos egoïst. Heel
de wereld bestaat om hun eigen centrum. Waartoe zou die wereld anders
bestaan?
Ze worden zoo vaak van 'die heel kleine tirannetjes, die niet geleerd
hebben zich ook maar eenigermate voor anderen in te binden. Was zij
moeders speelpop, omgekeerd wist ze ook al haar wenschjes en verlangetjes vervuld te zien. Ze had maar te kikken, en, voorzoover het ook
maar eenigermate binnen het bereik van het financiëel kunnen der ouders
was, critiekloos werd er aan die wenschen gevolg gegeven.
Als je ide zaken zoo had leeren beschouwen, dan kon het je slechts verbazen, dat er van Nellie nog was 'terechtgekomen, wat er van terechtgekomen was.
En dat ze in de klas eigenlijk 'maar heel weinig moeite gaf. Ondanks
haar verwendzijn. Of zou ze ook in de klas verwend worden?
Het leek ?ier wei eens naar, maar als je er met de betrokken onderwijzeres (over praatte, dan bleek het altijd volmaakt onbewust te zijn. Nellie
behoorde nu eenmaal tot die menschen, die zoo gemakkelijk de kunst verstaan, anderen voor zich in te nemen. En menschen, ‘die te goeder trouw
zouden meenen, dat ze haar niet verwenden, en die vooral erg boos zouden
geworden zijn, als je betoogd had, dat Nellie misschien toch wel wat sterk
voor werd getrokken, idie hielpen onbewust mee, om' Nellie's weg te doen
zijn een weg van voortdurende glorie, van sterk aangehouden succes.
Anders kun je het onder de kinderen wel (eens hebben, ,dat zoo'n gelukkige figuur zeer sterk de jaloerschheld opwekt der anderen, en dat je
voortdurend last hebt door allerlei kleine intriges en kleine konkelpartijtjes.. Ook jonge kinderen nog kunnen zoo geweldig intrigeeren, en
ze kunnen zoo bar kletsen. Ze sparen elkaar zeker niet, en 'deinzen ook
voor de scherpste wapenen, zelfs niet voor (dat van iden laster, terug.
Ook daarom is de leiding van een klas zoo moeilijk, omdat er steeds te
doen is met ide massa. En /de massa-geest is zoo dikwijls moeilijk na te
gaan. Die wisselt zoo sterk. Die hangt af van kleinigheden, waar je nauwelijks aandacht aan zou schenken. En de componeerende invloeden, nooit
kun je haast zeggen, hoe sdie isaamwerken. Den eenen dag werken ze
samen, en den volgenden werken ze elkaar tegen.
Dat zou ook bij Nellie worden ondervonden.
Bij haar opgroeien bleek nog een ander bezwaar dan haar verwend zijn:
ze groeide op tot een geweldige jongensgek.
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Dat was eerst een heel-koket-doen.
Heel wat ioogenblikken werden besteed om weerbarstige haren weg te
strijken. Ze kon het kleine kopje zoo uitdagend omhoog heffen, en dan
kijken, kijken maar, rustig, doch doordringend kijken. Zoo behaalde ze
haar overwinningen. De jongens vlogen voor haar. Ze dongen om haar
gunsten. Ze boden haar hun offers: het mooiste stukje gummi kon Nellie
krijgen, en voor een potlood behoefde ze zich niet druk te maken. Steeds
waren er galante ridders bereid, om het haar af te staan.
Wat zoo aardig was bij die jongens, wel, dat was om te zien, hoe ze
mekaar voor den gek wilden houden, en trachtten, te doen, de een voor
den ander, alsof hij om „die meid" niets gaf. Maar als je dieper keek, dan
zag je het wel.
Toen Nellie de nieuwe ontdekking gedaan had, dat ze de jongens om
haar vinger kon winden, dat ze ze regeeren kon met haar oogen, met een,
bits woordje of een vriendelijk wenkje, toen werd ze er niet gemakkelijker op.
Eerst was het van dat gewone — ja, is het gewoon? — kinderspel. Het
was nog lang geen jeugdliefde, zelfs geen te vroege „kalverliefde." Het
was spel. Anders niet.
In die echt-reine jeugdliefde, wat zit daar dikwijls veel moois in! Maar
dan moet er die mooie schuchterheid in zijn. Dan mag er geen plaats
wezen voor brutaliteit. Dan is er alleen glans in de oogen, en in ide
waarop zulke jeugdigen, in volle reinheid elkaar aankijken, daar ligt een
wereld van weemoedig geluk.
Want de echte jeugdliefde is er een vol weemoed.
De mooie jeugdliefde is er een, ,die volmaakt begeerteloos is. Als er van
mooie platonische liefde gesproken kan worden, dan is die er een. Het is
een liefde zonder het leed van den hartstocht.
Er zit in die echte Jugendliebe iets zoo waar Feithiaansch. De tranenstroomen leken heusch. De greanoedsstemming is heusch gedrukt. En de
schaarsche .00genblikken van geluk, ze brengen heusch in den zevenden
hemel.
Het was een teleurstelling, en toch alweer niet enkel teleurstelling, dat
van al dat mooie bij Nellie maar weinig te zien kwam.
Nel was alleen maar een robbedoes, alleen maar een wispelturig nest,
dat, zich haar macht over de iongens eenmaal bewust, alleen maar met
die jongens speelde. Die ze als speelbal gebruikte, aantrok en dan weer
met zekere gewilde koelheid afstootte. Ze was een volleerde tragedienne,
die vooral zelf haar triomfen genoot.
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En dat werd voor de klasse gevaarlijk.
Een mooie jugendiebe is nooit gevaarlijk voor de omgeving, nooit gevaarlijk voor de andere kinderen. Het is eigenaardig om te zien, hoe dikwijls bij de opgroeiende kinderen het juiste besef is van wat mooi is op
dit terrein, en van wat leelijk is. Het mooie komen ze weinig in. Daar is
hoogstens een licht plagen, in den levenstoon, waarin ze gewoonlijk zich
uitdrukken. Daar kan de eene jongen den ander ,de kleuren op het gelaat
jagen, door een plagende opmerking: hij heit een meissie, of daar kan
dezelfde opmerking in meer geciviliseerde taal geuit worden. Daar kan
een grofklinkend woord gebezigd worden, maar echt grof en ,echt ruw
is het nooit
Maar als er een jongensgek in het geding komt! Dan is het, alsof de
naijver opstaat en rondsluipt. Dan is het, alsof alle ioerinstincten in het
werk gesteld worden. Dan komt de ,oude strijd om het bezit. Dan komt
het jeugdige, dikwijls voor ons ouderen, zoo vaak belachelijke „lokken der
liefde."
Dan blijkt de al-eenheid van al het geschapene ook hierin, idat ier bij de
verschijnselen geen verschil is van tijd of van landaard, maar dat het
spel tusschen de geslachten in heel de levende wereld naar zelfde regelen
gespeeld wordt.
Het spel, maar, een gevaarlijk spel. Gevaarlijk voor de klasserust. Gevaarlijk ook voor de rustige karakterontwikkeling van de kinderen, die
soms veel te jong uit hun rust worden getrokken, die zeker veel te jong
komen voor begeerten en daden, die niet verheffen.
Het was toch wel een teleurstelling, dat Nellie zich zoo ontwikkelde.
En ik praatte er eens, heel voorzichtig, met haar vader over.
„Daar zal ze nog veel verdriet van hebben, meneer!" zeide deze, wat
schuchter. Het leek, alsof we voor hem op bekend !terrein waren, ien hoe
hij toch niet dan moeilijk en ongaarne op dat terrein wou rondgaan.
„Hebt u het dan al opgemerkt?" kwam ik woorzichtig.
Ja, hij had het al iopgemerkt, en wat meer zou zeggen: hij had het
verwacht.
„Een kind als Nellie, daar kun je bijna op rekenen, dat ze dien weg gaat.
Ze is zoo lief, en ze weet, dat ze aantrekkelijk is!"
Dat verbaasde me. Zoo nuchter-kalm werd dat geconstateerd, zooals
men constateert dat iemand weet, welke kleur zijn haar heeft!
„Maar gaat u daar niet tegen in?" vroeg ik toen weer.
„Waar ga je bij Nellie tegen in? Dat lukt je toch niet, meneer! Je kan
hoogstens opletten dat ze niet te ver gaat, maar ze doet toch, wat ze
wil, en u of ik of wie ook, we houden er haar niet af!"
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Opnieuw verbaasde ik me over de kalme resignatie, waarmee dat werd
gezegd. Daar was geen praten tegen, zag ik wel. Het leek wel, alsof hier
een ,noodlotstheorie gehuldigd werd, een aanvaarden zonder verzet, zonder
strijd.
„Maar Nellie zal toch wel naar u luisteren, als u haar dien omgang
verbiedt?"
„Ze zal naar me luisteren, meneer, en toch haar eigen weg gaan!"
Dat was zoo kras, als ik het zelden gehoord had.
„Maar als ze nu bepaald zondigt? Als u haar op een gevaarlijken weg
ziet, dan zult u toch idesnoods haar er afrukken?"
Hij keek me aan, alsof hij zeggen wou: „Man, wat ben jij nog vreeselijk
jong!"
„Hebt u zelf al kinderen van dien leeftijd? Ik geloof van neen. Nu, laat
ik, die er maar een heb, u ,dan zeggen, idat je aan die dingen niets doet.
Als' je ze gaat bestrijden, opzettelijk, dan doe je je kind geweldig veel
kwaad. Denkt u, dat Nellie ,eenig besef ,ervan heeft, dat ze gevaarlijk spel
speelt? En is dat gevaar ier werkelijk? Of is het er vooral in onze verbeelding?"
Ik stond hier dus tegenover een regelrechte ontkenning van het zondebesef.
Ja, ik was zelf nog erg jong. En als je ,erg jong ben, o, dan ben je zoo
dikwijls heel gauw klaar met je meningen. Je beredeneert de dingen,
als je meer intellectualistisch bent aangelegd. Je voelt ze aan met je hart,
als je meer gevoelsmensch bent, maar vast staat, dat je ,de dingen heel
goed weet.
Je hebt de proef nog niet gehad op de som.
Je moet zelf nog zoo heel veel van het wondere leven leeren. Het zal
je slaan, maar het maakt je wijs. Eerst ben je alleen verstandig, heel verstandelijk verstandig. Of je was heel gevoelig, op het sentimenteele af.
Als er gewicht aan de klok komt, dan komt de wijsheid, je levensvriend,
de je de dingen laat zien, zooals ze zijn.
Toch stond ik, jong en vooral ijverig in de bestrijding van hei kwade
bij.... anderen, vreemd tegenover deze beschouwingen. Ik meende te
goeder trouw, er niet in te mogen berusten. Ik merkte op, dat het toch
eigenlijk niet goed was, een kind zoo op haar eigen wieken te laten
drijven. Dat we toch verantwoordelijk waren voor onze kinderen, en dat
ik meende, mijn verantwoordelijkheid niet te 'kunnen dragen, indien er
geen overeenstemming was in beschouwingswijze tusschen buis en school..
Ja, daar voelde Nels vader wat voor. En ik ging betoogen, hoe moei-
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lijk het in de klas werd, als je dat liet doorgaan. Ik geloof, dat ik zelfs het
beeld van de olievlek gebruikte.
„Natuurlijk moet u er in de klas geen last van hebben. Maar als u eens
deed, alsof het er niet was? Alleen maar nauwkeurig observeerde, maar
zonder dat Nellie het te sterk merkte? Of ik dan niet begreep, dat bij een
kind als Nellie, die gewend was in het centrum der opmerkzaamheid te
staan, die thuis tot in haar kleinste uitingen belangwekkend werd gevonden, juist het verzet de zaak erger zou maken? Wellicht zou veroorzaken,
dat wat ieerst zuiver kinderspel was, ernstig gezien zou worden?"
Ik schoot niet op, heelemaal niet.
Wel merkte ik iop, dat Nels vader over die dingen sprak met een zekerheid, die me in den man verbaasde. Je zoudt het hem niet aanzeggen, dat
hij het zoo zeker wist. Zelfs niet dat hij zou doen, alsof hij het zeker wist.
Ik zou dus alleen Nellie observeeren. En afwachten, hoe de dingen zich
ontwikkelen zouden.

(Wordt vervolgd)
J. LENS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Tegenwoordig wordt in Duitschland reclame gemaakt voor een nieuw
verschenen werk Reimer Pilotis Lebensfahrt. Het wordt aangekondigd als
de roman voor het Duitsche onderwijzershuis, voor iederen volksopvoeder,
voor iederen vriend der jeugd, voor iederen vooruitstrevende.
Het betreft in dit fijndoordachte en psychologisch op den voorgrond
tredende werk den ontwikkelingsgang van een Duitschen onderwijzer, zoo
kondigt de uitgever aan. De held is een eerlijk strevend, om waarheid en
klaarheid worstelend „jeugdvormer". Het is, zoo zegt hij, uit het diepste
innerlijk van den dichter opgeschreven; vol levensware en interessante
schilderingen; vol gouden, verzoenenden humor.
En dan — „wondervol zijn de liefdesepisoden, die den roman doortrekken."
Dus van alles en voor allen wat. „Mein Liebchen, was willst du noch
mehr?"
Wie idit boek echter ter hand neemt in de verwachting, een stuk van
paedagogische waarde te hebben, ziet zich deerlijk in zijn verwachting
bedrogen.
De „liefdesepisoden" treden in dit boek al te zeer op den voorgrond; zij
vormen eigenlijk den doorloopenden draad. Wat de schrijver meedeelt
inzake Reimers kweekschoolleven en zijn carrière bij het onderwijs, die
een mislukking wordt; zijn vrije ideeën en vooruitstrevend optreden; zijn
voortdurende strubbelingen met de autoriteiten en collega's; dat alles
treedt ver op den achtergrond in betrekking tot het getrouw en uitvoerig
verhaal van .Reimers liefdeleven, waarin achtereenvolgens verschillende
vrouwen van niet altijd echt allooi een hoofdrol spelen.
Het boek is in zijn strekking één pleidooi voor echtbreuk en overspel.
Dat ,dit nu met een onderwijzersleven in verband wordt gebracht, vindt
zijn verklaring misschien in den lust, om de nieuwere opvattingen inzake
huwelijk en liefde en echtelijke gemeenschap meer ook in onderwijzerskringen te doen doordringen.
De bouw van den roman is daarmee natuurlijk in overeenstemming. Wie
zich tegen Reimer Pálotis beschouwingen verzetten; wie hem waarschuwen en trachten te overreden; dit zijn juist, van af de Kweekschoolleeraren tot de inspecteurs, slechte karakters, vol haat en wraakzucht; tiran
voor hun ondergeschikten, kruiperig voor autoriteiten; ijdel op hun titels;
voorvechters van het oude regime.
Daarbij echter farizeeërs; schijnheiligen, die hem heele zedepreeken houden, maar ondertusschen de kat in het donker knijpen, nog erger dan
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Reinier deed, zoodat hij ze op zijn beurt soms in edele verontwaardiging
de les leest, tot zelfs zijn 'eigen vader toe. Hij betrapt ze dan ook dikwijls. Een gehuwd hoofdonderwijzer vindt hij samen met het dienstmeisje.
De kweekschooldirecteur wordt door hem met het keukenmeisje betrapt
achter de turnzaal.
Dat in het arme en ongelukkige 'Duitschland, te midden ider grootste
ellende, nog een boek als dit verschijnt, dat zijn lezers 'ongetwijfeld in
menigte zal vinden, achten we een symptoom van diep moreel verval.
Niet zonder reden hebben ernstige artikelen in het Zeitschrift fiir plidagogische Psychologie dringend gewaarschuwd voor de gevaren, die ide Duitsche jeugdbeweging der Wanderviigel bedreigen in de hand over hand
onder ide leiders toenemende homo-sexualiteit, waarover zij schrikaanjagende onthullingen brachten. En terwijl er onder de degelijke en ernstige
wetenschappelijke tijdschriften een Sirocco woedt, waarvoor ze bij tientallen als slachtoffers vallen, durft een uitgever een laagstaanden roman
als den bovengenoemden aan, overtuigd, dat idie „er in zal gaan."
Een schip op strand, een baak in zee.
Ook ons heeft dit feit wat te zeggen. De zin voor degelijke lectuur is
ook ten onzent in de laatste decenniën, om het zacht te zeggen, niet vooruitgegaan. De uitgevers weten het wel; een ernstig werk is voor hen een
waagstuk; naar verhalen is veel meer vraag. Een leeszaal mag behoorlijk
uitgerust zijn met allerlei studiewerken; wat ter lezing gevraagd wordt,
zijn romans en verhalen. Van deze voortdurende romanlectuur gaat, als
van alcoholica, een bedwelmende invloed uit. Men wil steeds sterkere
prikkels, de lectuur moet hoe langer hoe meer pikant worden. Zoo gaat de
ontwikkeling der romanlectuur (we zien het aan Dultschland) steeds verder in de richting van het realisme.
Als de smaak voor degelijke lectuur eenmaal verdwenen is, waar is
dan het eindpunt? Het hek is van den dam.
Daarom ligt het onzes inziens op den weg der school, om bij het voortgezet leesonderwijs vooral den zin te wekken voor degelijke lectuur.
Beter inzicht in de kinderziel en het kinderleven heeft veroorzaakt, dat
we ons (en terecht) hebben afgewend van vroegere dorre en taaie, ongenietbare excentriciteiten. Het kan echter de vraag worden, of we niet te
ver zijn gegaan. Wanneer de stof van het voortgezet leesboek uitsluitend
lichte en losse verhalen zijn, 'die den leerling in passiviteit meesleepen in
plaats van zijn activiteit te prikkelen, dan stuwen we hem zelf op den
weg, waarlangs oppervlakkige leeswoede straks haar duizenden verhalen
en romans zal verslinden, tot scha voor de vorming van het kind; tot
degeneratie voor onze nationale literatuur!
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De Montessori-methode. Van de Montessori-methode moet de DeutscheLehrerzeitung niet veel hebben. De Redactie wijst er op, dat zij in haar
geboorteland Italië naast hooge bewondering ook sterken afkeer onder—
vindt. Er is nu een proef genomen in de laagste klassen van twee volks—
scholen te Rome, en een Italiaansch blad maakt ,de resultaten openbaar..
De Rijksinspecteurs vinden er 50 percent goeds in; de Stadsinspecteurs
veroordeelen het geheel. Overtuigd, dat ,de gebreken in het wezen der
methode zelf liggen, wenschen zij de besliste uitsluiting der Montessorimethode uit alle volksscholen! Ook met het oog op de zedelijke opvoeding
verklaren de laatsten er zich beslist tegen: bij zooveel vrijheid kan het
kind nooit leeren, het goede te doen.
Een ander blad, l'Educazione Nazionale, acht den horizon der Montessori-kinderen erg beperkt, zooals bij proefnemingen blijkt. De leerlingen_
zijn arm aan phantasie. In de vrije opstellen staan ze zelf in het centrum
hunner belangstelling; medeleerlingen, onderwijzers, spelen geen rol.
Ze zijn weinig mededeelzaam en mede-voelend.
Ook de belangstelling voor de -leermiddelen verflauwt spoedig, zoodra
de bekoorlijkheid van het nieuwe voorbij is.
Onder de Montessori-kinderen is geen wedijver; er is geen lust, iets
beter te doen of te zeggen dan ,de buurman. Elke deugd heeft haar gebrek!
De leerling keert dikwijls tot die bezigheid terug, die hij het gemakkelijkst
vindt. De eigen kleine persoonlijkheid wordt te hoog geschat..
Wanneer toch nog op verdere proefneming wordt aangedrongen, dan
geldt dit alleen voor de twee laagste klassen, en onder contróle van,
ervaren schoolmannen.
Aldus het Italiaansche blad. Ook •dáár (we zien het) botsen de opinie's.
Moge de waarheid er door aan het licht treden!
Vlaardingen.

T. VAN DER KOOIJ.
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AGENDA
DER VIJFDE JAARVERGADERING VAN „DE VEREENIGING VOOR
CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK" OP DINSDAG 22 APRIL TE 11 UUR
IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
MARIAPLAATS TE UTRECHT.
1. Opening door den Voorzitter Prof. T. Hoekstra.
2. Notulen.
3. Referaat van Prof. F. J. J. Buytendijk van Amsterdam, over :
„De grondacte van het kennen en wat daarmee samenhangt
in kentheoretischen, metaphysischen en paedagogischen zin."
Opponent de Heer A. Jonkman, van Amsterdam.
4. Algemeene discussie.
PAUZE.
5.
6.
7.
8.

Een vacantie-cursus voor 1924?
Contributie-verhooging?
Rondvraag.
Sluiting.

L. S.,
De Vijfde Jaarvergadering wordt vervroegd om als Buitengewone
Vergadering te dienen, met het oog op het zeer belangrijke onderwerp,
waarbij gewichtige vragen ter sprake zullen komen : de deemoed als
grondslag van de opvoeding, intuïtie sterker dan het intellect ? functioneele of feitenkennis voorop ? individueel of klassikaal onderwijs? enz.-1).
De Heer Jonkman heeft zich bereid verklaard, als eerste opponent
op te treden.
Ook gasten zijn hartelijk welkom voor deze vergadering, die zeer
belangrijk schijnt te worden.

Namens het Bestuur:
R. DIJKSTRA, Secr.-Penningm.

de Kritn, 17 Maart 1924.
1) (Zie de brochure van den referent).

DE PSYCHOLOGIE EN HET
ZIELEPROBLEEM.
„Een weinig wetenschap voert af van God, maar
veel wetenschap brengt tot Hem terug." Bacon.

Nog altijd is de strijd tusschen de metaphysische en de empirische
psychologie niet volstreden. Tweeërlei omstandigheid droeg het hare
daartoe bij. Eerstens handelt „de psychologie over de ziel en het woord
„ziel" heeft in den loop van den tijd tal van beteekenissen gehad. Voor de
meeste menschen zal het een vage beteekenis hebben, samengesteld uit verschillende reminiscenties. Vaagheid van voorstelling verhindert echter
niet, om een stelling in te nemen, en velen zien op grond van hun traditioneel zielsbegrip in de psychologie een min of meer gewijde wetenschap." 1)
De psychologie verdient echter niet ,die eer, maar is ieen ervaringswetenschap gelijk zoovele andere. Maar dan ook: de psychologie is pas kort
een zelfstandige wetenschap, ja men kan zeggen, dat de emancipatie der
psychologie van de philosophie nog niet geheel voltrokken is. In systematische werken over philosophie vindt men nog vaak de psychologie opgenomen en psychologische handboeken bevatten meestal nog ettelijke bladzijden metaphysica. Doch de algemeene tendentie in de jongste ontwikkeling der zielkunde is toch die naar vrijmaking van de moederwetenschap,
die naar Zelfstandigheid. Deze nawerkingen van haar afkomst zijn niet
verwonderlijk, wanneer -we er op letten, ,dat deze zelfs nog in de natuurwetenschap, die toch ook uit een haar voorbereidende natuurphilosophie
is voortgekomen, zijn aan te wijzen. Wanneer in de psychologie deze
nawerkingen diepgaander en duurzamer zijn, zoo is dat te verklaren uit
de taak, die haar gesteld is: de bestudeering der innerlijke ervaring.
Wundt omschrijft de metaphysische psychologie aldus: „Terwijl zij de
psychologie als een -deel der philosophische metaphys-ica behandelt, is het
haar hoofddoel, tot een begripsbepaling van het wezen der ziel te geraken, die met de geheele waereldbeschouwing van het metaphysische
systeem, waartoe deze psychologie behoort, in overeenstemming is. Uit
het zoo opgestelde metaphysische begrip der ziel wordt dan gepoogd den
werkelijken inhoud der psychologische .ervaring af te leiden." 2) Niets
1) H. J. F. W. Brugmans. Psychologische methoden en begrippen, 1922. blz. 2.
W. Wundt. Grundriss der Psychologie. 1920, S. 6.
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anders wil de heer Janse. Immers schrijft hij: „Ik bedoel niet een psychologie uit den Bijbel te halen, maar ik denk, dat in de Semietische opvatting
van „levende ziel" een grondslag is te vinden, waarop een psychologie
kan rusten." 1) Dat wordt aldus de reinste metaphysische psychologie. Hij
stelt een zielsbegrip en tracht zich dan, daarop steunend.e, rekenschap te
geven van de bewustzijnsverschijnselen. En nu kiest de heer Janse als
uitgangspunt teksten als Spreuken 2 : 10 „De wetenschap is liefelijk voor
de ziel" en Spreuken 13 : 25 „De rechtvaardige eet tot verzadiging van zijn
ziel," maar die keuze is natuurlijk zeer willekeurig. In den Bijbel vinden
we ook primitiever opvattingen aangaande de ziel, bijv. Deuteronomiuni
12 : 23 „Alleen houdt vast, dat gij het bloed niet eet, want het bloed is de
ziel; daarom zult gij de ziel met het vleesch niet eten." (Vergelijk ook
Genesis 9 : 4 en Leviticus 17 : 14). Waarom worden die opvattingen genegeerd? — De geheele methode lijkt mij averechtsch. Waartoe ze leidt, kan
niet beter geïllustreerd worden dan aan een artikel van Dr. S. 0. Los
in het Correspondentieblad over „Het zelf van den zuigeling." 2) Daarin
kwamen de volgende merkwaardige passages voor: „Preyer erkent, - dat
een donker onlustgevoel, als begeleider van de reflectorische afweerbewegingen, aan het embryo niet kan ontzegd worden. Wat echter meer zegt,
is het feit, dat de H. Schrift aan het embryo van Jacob onlust toekent en
het streven om die kwijt te raken. (Hosea 12 : 4). Iets dergelijks komt
voor van het 'embryo van Perez (Genesis 38 : 29). En even verder: „De
ontdekking van Preyer en Ament e.a., dat de strevingen eer ontwikkeld
zijn dan ide zintuigelijke gewaarwordingen beteekent dus niet, dat de wil
het eerste zielsfeit is, maar de primaire emotie. Nu treft men deze emoties
ook bij dieren aan, dus is hiermee het bewijs nog niet geleverd van een
oorspronkelijk zelf. Doch de H. Schrift leert, dat Gods Geest de gansche
schepping doordringt en dat Hij het embryo van Jeremia en dat van Paulus
heeft geheiligd. Zulks kan alleen plaats vinden, wanneer de mensch reeds
als embryo Gods beelddrager is, in 't bezit van een oorspronkelijk ik." 3)
De bezwaren van den heer A. J. Drewes, van wiens hand een rake kritiek
op dit artikel verscheen, deel ik ten volle. Hij citeert eveneens de eerste
passage en vervolgt dan: „Nu moeten we even lezen, wat daar staat:
Hosea 12 : 4 „In den moederschoot hield hij zijnen broedér bij de verzenen
en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God." Dat is nu „aan het
embryo van Jacob onlust toekennen en het streven om die kwijt te raken."
Paedagogisch Tijdschrift, 16e jaargang, blz. 228.
2) Correspondentieblad, 67e jaargang, blz. 373-374.
3) Vergelijk ook : Correspondentieblad, 69e jaargang, blz. 6.
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Is dat duidelijk? Perez: Genesis 38 : 29 „Maar het geschiedde, als hij zijn
hand Weder introk, zie, zoo kwam zijn broeder uit, en zij zeide: „Hoe zijt
gij doorgebroken? Op u is de breuk." En men noemde zijn naam Perez."
Mij lijkt hier, hetgeen met de Bijbelsche verhalen gedaan wordt, hokus
pokus. We weten van het geestesleven van het embryo absoluut niets. We
kunnen daarover fantaseeren en dat kan heel genoeglijk zijn, maar we
weten er niets van. We gaan dan in de Schrift, die .daarvoor toch niet dient,
naar openbaringen zoeken. En dan vinden we een paar plaatsen, waaruit
we distilleeren, wat we niet kunnen weten. We beginnen dan onze verdere
conclusies te trekken en komen dan tot de overtuiging — dat geloof ik
nog niet — maar wel tot de uitspraak, dat de mensch reeds als embryo
Gods beelddrager is, in 't bezit van een oorspronkelijk „ik." 't Is heel goed,
dat zulke uitspraken in onverstaanbare taal gegeven worden. Wat is toch
een oorspronkelijk ik — wat verstaat de schrijver onder „Gods beelddrager"? We zullen ons wachten zielkunde van het embryo op middeleeuwsche wijze te distilleeren uit teksten in de H. Schriftuur, waarvoor
ons tot op heden öf -de gelijkluidende plaats in het boek der Natuur ontbreekt, M de nuchtere zin om de Schriftuur te verstaan als Godsopénbaring in Oosterschen vorm. Op deze wijze wordt onze beoefening van de
psychologie een spot." 1)
Zulk een specimen bewijst nog beter dan lange theoretische uiteenzettingen, dat dit niet de methode kan zijn, die ons verder brengt. Niet aan
de metaphysische psychologie kan de toekomst wezen, maar alleen aan
de empirische. Mogen enkele uitspraken van erkende psychologen dit
nader toelichten. Zoo zegt Wundt: „Daarin toch is het standpunt der
hedendaagsche psychologie tegenover dat van de zielkunde van vroeger
dagen een wezenlijk ander geworden, dat zij de afhankelijkheid van het
psychologisch onderzoek van a priori gestelde metaphysische opvattingen
afwijst. Zij wenscht haar verhouding tot de philosophie om te keeren,
denzelfden zin, waarin .die van de natuurwetenschap tot de natuurphilosophie.sedert lang een omgekeerde geworden is. Niet de psychologie moet
steunen op philosophische vooronderstellingen, maar het philosophisch
onderzoek kan slechts dan waarde bezitten, als het bij elke schrede, die
het doet, zoowel de data der psychologische als die der natuurwetenschappelijke ervaring in het oog houdt." 2) Bij Kiilpe heet het: „De psychologie
houdt zich bezig met ervaringsfeiten en zij bedient zich daarbij van de
1) De School met den Bijbel, 20e jaargang, blz. 126-127.
W. Wundt. Vorlesungen iiber die Menschen- und Tierseele. 1922, S. 2.
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empirische methode. Daardoor is zij als speciaalwetenschap afdoende gekarakteriseerd en het is nog maar een kwestie van tijd, dat zij zich ook
door een, van de philosophie onafhankelijke, zelfstandige beoefening als
zoodanig zal doen gelden." En op een andere plaats: „Niet de ziel als
substantie, als metaphysische draagster van de psychische data, maar de
verschijnselen, die in de innerlijke ervaring onmiddellijk gegeven zijn, zijn
uitgangspunt van het wetenschappelijk onderzoek. Daarbij worden wij
misschien tot de ziel gevoerd, maar haar begrip en de beslissing der vraag,
of er een ziel als bizondere substantie is, kan slechts het resultaat niet de
vooronderstelling van den psychologischen arbeid zijn." ') Bij Elsenhans
luidt het: „Bij de onzekerheid der metaphysica is het noodzakelijk allereerst zuiver empirisch, gegrond op waarneming, de feiten van het zieleleven en hun wetmatigen samenhang te onderzoeken en weer te geven.
Slechts wanneer de psychologie op deze wijze haar eerste empirische taak
helder verstaat en nauwkeurig begrenst, met voorloopige afwijzing van
alle metaphysische speculatie, op den vasten bodem der innerlijke ervaring, — kan zij met uitzicht op resultaat tot een meer diepgaande behandeling van haar problemen voortschrijden." 2) Ebbinghaus zegt: „De psychologie is een andere geworden, in de leerboeken en op de katheders.
Vroeger stond zij veelal in dienst van andere belangen. De kennis van
het zieleleven was niet zelfdoel, maar nuttige of noodzakelijke voorbereiding, om andere en voor hooger geldende doelen te bereiken. Thans heeft
men ingezien, dat het hier als elders voor de ware en blijvende bevordering
van philosophische en practische doeleinden vruchtbaarder is, niet steeds
dadelijk aan hen te denken, om voor hen iets te bereiken, maar zich allereerst met volledige toewijding in de behandeling der vragen zelf te verdiepen, waaruit misschien later belangrijke gevolgtrekkingen kunnen voortvloeien, alsof het voorloopig slechts gold, deze alléén in het reine te
brengen." 3) Eindelijk merkt Dr. Brugmans op: „De psycholoog wenscht
vrij te zijn van vooroordeel bij den opbouw van zijn wetenschap, vrij in het
bizonder van de vooroordeelen, die geconsolideerd zijn in bepaalde zielsbegrippen. Object voor de empirische psychologie zijn de bewustzijnservaringen, en wel de geheele werkelijkheid van ons bewustzijnsleven,
zoowel de logische gevolgtrekking en het als zedelijk goed beoordeelde,
als het onjuiste oordeel en de immoreele neiging. De psychologie identifi1) 0. Killpe. Einleitung in die Philosophie. 1921, S. 87 und 79.
Th. Elsenhans. Psychologie und Logik, 1914, S. 14.
3) H. Ebbinghaus. Abriss der Psychologie. 1920, S. 20-21.
)
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ceert de ziel niet met het logische denken of het op het goede gerichte
streven. De psycholoog ziet het menschelijk bewustzijn met zijn geheelen
inhoud als voorwerp van onderzoek." 1) En op een andere plaats: „De
psychologie onthoudt zich van speculaties over een mogelijk dieper liggende realiteit achter de bewustzijnsverschijnselen. Wel concludeert zij
tot realiteiten, die niet onmiddellijk gegeven zijn, maar zij doet dit, zooals
de physica atomen en moleculen aanneemt. Voor de psychologie zijn de
bewustzijnsverschijnselen voorwerp van onderzoek in denzelfden zin als
de physische verschijnselen het zijn voor de natuurwetenschappen: beide
wetenschappen hebben het oude substantiebegrip geëlimineerd. En de verhouding van psychologie tot biologie en physiologie is voorwerp van
onderzoek voor de zich op wereldkennis richtende metaphysica." 2) Deze
citaten mogen voldoende zijn, om te doen zien, wèlke .de nieuwe richting is
in de psychologie, een richting, die zich onderscheidt van de oude door
andere methoden van onderzoek en door zelfbeperking ten opzichte van
metaphysische problemen. 8)
***
Het zieleprobleem is zulk een metaphysisch probleem. Eerstens
al hierom, wijl de ziel niet in de ervaring gegeven is en de
vraag naar haar wezen alzoo een transcendent probleem is. Maar
dan ook, wijl de behandeling dezer vraag niet door één wetenschap kan
geschieden en hét juist ieen van de taken der metaphysica is, de resultaten van verschillende wetenschappen met elkander in verbinding te brenzen, om hieruit verderreikende conclusies te trekken.
Want wanneer we het zieleprobleem overwegen, zien we ons geplaatst
tegenover het menschelijk organisme als geheel en hebbeen we dus niet
alleen rekening te houden met de uitkomsten der psychologie, de leer der
bewustzijnsverschijnselen, maar ook met die der physiologie, de leer der
levensverschijnselen en die der anatomie, de leer betreffende den bouw
van het menschelijk organisme. De heer Janse heeft dan ook groot gelijk,
dat hij de psychologen hekelt, die hun boekje verre te buiten gaan, door,
alleen op grond van hun studie der bewustzijnsverschijnselen, een zielsbegrip te construeeren; hij heeft gelijk, dat hij bezwaar maakt tegen het
dualisme van Aristoteles; al zou ik liever spreken van het dualisme van
1) H. J. F. W. Brugmans, 1. c. blz. 16-17.
3) Geschiedenis der wetenschappen I. Baarn 1915, blz. 41.
3) Een vraag van geheel andere orde is deze, of naast de ^empirische psychologie een
philosophische gewenscht zou zijn, die zich tot de eerste zou verhouden als de natuurphilosophie tot de natuurwetenschappen.
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Descartes, aangezien de „anima rationalis" van Aristoteles geenszins
samenvalt met de „cogitatio" van Descartes en de laatste zich dekt met
ons begrip „bewustzijn." 1) Maar onjuist acht ik het, dat hij, waar het
geldt de bestudeering van een gecompliceerd object, als de mensch is, de,
op rationeele en utiliteitsgronden steunende, verdeeling dezer studie over
psychologie, physiologie en anatomie niet aanvaardt, omdat hij vreest, dat
daardoor de eenheid van het organisme in het gedrang komt. Dat behoeft
in het geheel niet, als die speciaalwetenschappen, welke zich ieder met een
groep- specifieke verschijnselen bezighouden, maar de juiste zelfbeperking
in acht nemen ten opzichte van metaphysische problemen. En in de metaphysica kan men die eenheid van het organisme alle recht laten wedervaren, zooals we zullen zien.
Het zielsprobleem omvat o.a. de vraag naar het leven in het algemeen
en dienaar .de synthese van vitale en psychische verschijnselen.
Wat het levensprobleem aangaat, hier staan nog altijd twee richtingen
vrij onverzoenlijk tegenover elkander: de mechanische en de vitalistische.
De mechanische opvatting ziet in het leven een toevallig. samenkomen van
chemisch-physische krachten, zóó, dat er geen principieel verschil bestaat
tusschen de organische en de anorganische waereld. Het vitalisme daarentegen zag het leven eerst als een eigen kracht (Para. celsus, Van Helmont e.a.), later als een dynamisch beginsel, dat ide wet van het behoud
der energie niet ,doorbreekt, maar toch ordenend en leidend intreedt
(Reinke, Driesch, von Hartmann, 2) e.a.) Moge Aristoteles' dualisme veel
kwaad hebben gedaan, hem danken we toch ook het entelechiebegrip, dat
met zooveel vrucht door het neo-vitalisme is aangewend en waaronder het
verstaat het vermogen van al het levende, om zich te ordenen, stoffen tot
zich te trekken en die wederom te ordenen, volgens een bepaald, te voren
vaststaand,.plan. Het neo-vitalisme wees er verder ook op, .dat een machine
niet in staat is haar gelijken voort te brengen, noch zich te regenereeren. — Toch is de tegenstelling tusschen beide richtingen niet zoo
groot, als de strijd tusschen hen zou doen vermoeden. Het vitalisme immers geeft gaarne toe, dat, voor zoover de stoffen en krachten van het
physisch-chemisch gebeuren een rol in de levensverschijnselen spelen, ook
het mechanisme recht heeft op de 'organismen, maar het legt er den na1) 0. Killpe, 1. c. S. 77-78.
Vergelijk ook bijv. W. "Windelband. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 1921,
S. 124-126 und 329.
2) Ed. von Hartmann. Das Problem des Lepen.. 1906. S. 383.
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druk op, dat er dan nog een onverklaarde rest overblijft: de samenwerking der afzonderlijke causale factoren, de actieve, zich zelf reguleerende
eenheid 'van het organisme. Daarom is ook het verwijt van het mechanisme
zoo onbillijk, dat het vitalisme de afzonderlijke vitale processen niet verklaart. Het vitalisme wil en moet niet in de plaats van het mechanisme
treden, doch dit aanvullen. 1) Maar het mechanisme wil ook daar niet van
weten. Zoo zeide Prof. Dr. E. Reinders 26 October 1923 nog in zijn inaugureele oratie aan de Landbouwhoogeschool: „Een der bedenkelijkste
reactieverschijnselen tegen het overdreven optimisme en de daarop gevolgde teleurstelling is het neovitalisme. De neovitalist ziet, zooals trouwens elk physioloog doet, de levende lichamen der organismen als in
wezen verschillend van de 'doode materie. Ieder levend wezen is op zich
zelf een harmonisch geheel, is af. En hij kan zich geen machine denken,
geen stoffelijke structuur, die langs zuiver energetischen weg, causaal al
deze verschijnselen zou vertoonen. De vitalist aarzelt niet dit alles toe
te schrijven aan de werking van een afzonderlijk agens, dat de levende
natuur van de doode onderscheidt: de entelechie, het psychoïd, de ziel.
Spreker meent, dat de ware drijfveer der neovitalisten daarin is te zoeken,
dat het tot dusver niet lukte, de levensverschijnselen mechanisch te verklaren , zoo glad als de physica het deed met de verschijnselen der anorganische natuur. In de biologie is men in een stadium, waarin leidende,
het geheele gebied omvattende, theorieën ontbreken. In zulke perioden
moet men niet grijpen naar wanhoopsmiddelen, maar zich bepalen tot een
strikt empirisme, een vlijtig verzamelen van gegevens, waarop later een
nieuwe theorie kan gebouwd worden."
Wat secundo de verhouding betreft tusschen de vitale en de psychische
verschijnselen, Descartes scheidde ze radicaal: de ziel denkt slechts; de
levensverschijnselen, die de mensch met de 'dieren gemeen heeft, hebben
zuiver automatisch, mechanisch plaats; in de uitwerking van deze scheiding was hij echter niet zeer helder. Een nadere overweging moet deze
absolute scheiding als onjuist verwerpen. We moeten ze wel onderscheiden, maar niet scheiden. „De vegetatieve processen — aldus Paulsen —
de innerlijke organische verschijnselen van de bestendig afloopende stofwisseling in alle deelen des lichaams met de daaraan beantwoordende
aandoeningen van het sympathisch zenuwstelsel vinden in zekere geringe
gevoelsaandoeningen en stremmingen hun psychisch equivalent, maar
deze blijven onder den drempel van het bewustzijn; slechts een samen1) 0. Kiilpe, 1. c., S. 270-274.
A. H. de Hartog. De redelijkheid der religie 1919, blz. 37-38.
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vatting van deze alle komt in de gedaante van een algemeen gevoel,
van een organische levensstemming tot bewustzijn of vormt veeleer den
nauw merkbaren achtergrond van alle bewustzijnsverschijnselen. Alleen
onder bizondere omstandigheden verheffen zich enkele gevoelens uit die
groep •tot zulk een sterkte, .dat zij in het bewustzijn treden; dat geschiedt
regelmatig, als bepaalde stoornissen tot een dreigende hoogte aangroeien
en tegemoetkoming eischen; zoo bij het gevoel van honger, dorst, vermoeidheid, gebrek aan adem, of bij een geval van bevrediging, als aan
het verlangen voldaan wordt. In dit geval, zouden wij aannemen, vindt
ook een daaraan beantwoordend physiologisch verschijnsel in het centrale
zenuwstelsel plaats, terwijl in den regel de verschijnselen der stofwisseling zich in enger kring vertoonen en de hersenen daarin niet betrokken
worden." 1) Du Prel zei dan ook terecht: „Wij moeten de verkeerde
vooronderstelling, dat het wezen .der ziel in het bewustzijn ligt, laten
vallen. Zij kan immers even goed het levendmakende en organiseerende
beginsel zijn en dan is de onbewustheid van de organische functies nog
geen bewijs daarvoor, dat zij uit een vreemde bron afkomstig zijn." 2)
Dat vitale' en psychische verschijnselen uit eenzelfde bron zouden wellen,
is niet zoo onwaarschijnlijk, als het op het eerste gezicht misschien lijkt.
Kiilpe zegt daaromtrent: „Als een kenmerk van het psychische geldt
veelal de geschiktheid, ervaringen te benutten, zich aan nieuwe taken
aan te passen. Finaliteit als organisatie van middelen ter bereiking van
een bepaald doel is echter niet slechts daar mogelijk, waar bewuste keuze
plaatsvindt, maar in alle gevallen, waar vroegere ervaringen een bepaalden invloed verkrijgen op later gedrag. De doelmatige reacties van
een amoebe of van de bloedlichaampjes in het dierlijk bloed of de zelfhandhavende functie van de darmen, het hart, de maag, de nieren en de
longen zouden we dan door een psyche bepaald kunnen denken, die wij
overeenkomst met het, uit ons bewust handelen bekende, doelstellen en
-streven moesten toekennen." 3) Driesch achtte de entelechie wel niet
zelf van psychische natuur, maar in haar werken slechts naar analogie
van het mensohelijk handelen te begrijpen en noemde haar daarom ook
psychoïd. Het bewustzijnsleven zou een uitvloeisel van het psychoïd
zijn. 4) Een en ander spreekt nog duidelijker, wanneer we letten op de
geheele organische waereld, gelijk Paulsen b.v. doet. We zien dan op den
laagsten trap van dierlijk leven de gevoeligheid voor prikkels over het
1) Fr. Paulsen. Inleiding tot de Wijsbegeerte. 1910, blz. 123.
2) C. du Prei. Das Ratsel des Menschen. S. 19.
9 0. KIpe, I. c., S. 275.
4) H. Driesch. Philosophie des Organischen. 1916.
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geheele lichaam gelijkmatig verbreid; de aanraking op ieder punt roept
een plaatselijke of algemeene bewegingsreactie te voorschijn; ieder verschijnsel wordt begeleid door psychisch leven, dat wij vanuit ons zieleleven als gevoel en streven verklaren. Evenzoo worden de innerlijke
organische verschijnselen door overeenkomstige psychische begeleid, Een
menigte van zulke oogenblikkelijke verschijnselen zonder samenhang en
onderscheid is de vorm van het laagste zieleleven. We zien dan door de
opklimmende reeks van dierlijk leven heen de betrekkingen tot de buitenwaereld steeds menigvuldiger en ingewikkelder worden; de taak van het
levensbehoud eischt steeds fijner aanpassing aan de toestanden en verschijnselen ider buitenwaereld. Als iorgaan van deze werkzaamheid dient
het zenuwstelsel; daarin wordt de gevoeligheid 'voor aandoeningen van
de buitenwaereld steeds meer verhoogd en gedifferentieerd en in dezelfde
mate krimpt zij in de overige ,deelen ,der organische zelfstandigheid in. De
mensch staat hier aan de spits; bij hem heeft de concentratie op deze aanrakingen de afzondering tegenover de innerlijke organische aandoeningen
tot onderstelling, of psychisch: het ontstaan van een voorstellingswaereld,
de ontwikkeling van een geestelijk leven, onderstelt een zekere afsluiting
van het bewustzijn tegenover de organische gevoelens. 1)
Het onbewuste leven achter de vegetatieve processen moet alzoo ook.
tot de ziel worden gerekend, die wij dan kunnen ,omschrijven als „de geestelijke substantie, 2) die de onmiddellijk 'gegeven psychische ervaringen
voortbrengt en draagt, maar daarin niet opgaat en dus ook het onbewuste
(leven) omvat." 3) Of met Dr. de Hartog als „de hoogere, achterbewuste
eenheid, die de verschijnselen van leven en bewustzijn als het ware samenhoudt." 4) Of omstandiger, met Wundt als „de totale doelsamenhang van
het geestelijk gebeuren, ,die ons in ,de waarneming als het objectief doelmatige geheele van 'een levend lichaam gegeven is. Leven en bezieling
zijn wisselbegrippen. Er is geen leven, dat niet aan psychische verschijnselen gebonden zou zijn, die minstens in de aanvangen zijner ontwikkeling
de doelrichting der organisatie bepaald hebben; en er is ,geen geestelijk
1) Fr. Paulsen, I. c., blz. 125, eenigszins gewijzigd.
') Voor ons doel, waar het geldt de eenheid der menschelijke ziel is het niet noodig
nader op de vraag : substantialiteit of actualiteit in te gaan, zoomin als op die naar de
primaire uiting van het zieleleven : intellectualisme of voluntarisme.
Paedagogisch Tijdschrift. 16e jaargang, blz. 238.
4) Nieuwe banen, 16e jaargang, blz. 209.
Ongetwijfeld is hier gelegenheid tot begripsverwarring. Immers, wanneer men spreekt
van zie/kunde, heeft men de leer der bewustzijnsverschijnselen op het oog, terwijl hier
het woord „ziel" wordt gebezigd om de bron aan te duiden, waaruit zoowel leven als
bewustzijn voortkomen.
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gebeuren, dat niet als objectief substraat een organisatie vereischt, die een
wisselwerking mogelijk maakt van het individueele bewustzijn met de
buitenwaereld en een oplegging van de, uit deze wisselwerking voortvloeinde, ervaringen tot duurzaam gebruik." 1)
De ziel is er alzoo logisch v$5,5r het lichaam. „De geestelijke functies zijn
niet een resultaat van een lichamelijke constellatie, maar omgekeerd èn de
lichamelijke constellatie èn de geestelijke functies zijn het resultaat eener
beide omvattende zielswerking." 2)
Deze opvatting van de ziel zal niet zoo ver afstaan van die van den
heer Janse, maar de gevolgde methode is een gansch andere. Waar 'deze
deductief van een vooro'pgezet principe uitgaat, zijn wij bij de empirie
beginnende tot hooger beschouwing opgeklommen.

Moet de psychologie zich alzoo onthouden van de behandeling van het
zielsprobleem en dit overlaten aan de metaphysica, de paedagogiek behoeft
zich daarover niet te verontrusten, waar zij met beide wetenschappen in
relatie staat. Immers, is de psychologie een der onontbeerlijke hulpwetenschappen voor de empirische paedagogiek, de metaphysica moet een der
grondslagen vormen van haar normatieve deel. Wèl laat dit in ome handboeken nog veel te wenschen over: wat we dan ook broodnoodig hebben
is niet een nieuwe psychologie, maar een nieuwe paedagogiek, die, voor
zoover ze normatief is, steunt op de philosophie. Men make er zich toch
ook hièr niet af met bijbelteksten, gelijk in Christelijke kringen maar al
te vaak pleegt te geschieden. Met een variant op een woord van Dr. de
Hartog zouden we kunnen zeggen: „De problemen, waarvoor ide philosophie
als wetenschap komt te staan zijn zoo diepgaand, dat men met een
beroep op overgeleverde of schriftuurlijke zegswijzen zonder meer niet
gereed komt. Hier zijn diepten en moeilijkheden, ,die men met ,een term niet
oplost." 3) Goethe heeft eens gezegd: „Wie wetenschap en kunst bezit,
heeft ook religie" en ongetwijfeld is dit juist, wanneer men het maar goed
interpreteert — vergelijk Bacon's uitspraak —, doch naïef is het te menen,
dat omgekeerd de religieuze mensch alleen al ,door zijn godsdienst ook
deel heeft aan wetenschap en kunst.
1) W. Wundt. System der Philosophie II 1919, S. 182.
') C. U. Ariëns Kappers. Zielsinzicht en Levensopbouw, 1922, blz. 84.
3) Nieuwe Banen, 16e jaargang, blz. 285.

Utrecht, Februari 1924.

W. H. VERMOOTEN.

„BIJBEL EN JEUGD” DOOR
PROF. DR. PH. KOHNSTAMM.
(Van A. JANsE).

Wat er dan noodig is voor ,die jonge menschen bij wie Bijbel en tijdgeest botsen? Ik geloof .dit: eerlijk onbevangen onderzoek van de H. S.
met de begeerte om dat Woord Gods te verstaan en in het geloof, dát
het werkelijk Gods Woord is.
Geen twijfel, geen schifting van kern en schaal — maar belijdenis van
gebrek aan kennis —
Zooals de ootmoedige levenshouding tegenover de natuur steeds weer
onbevangen de natuur ondervraagt (experimenteele wetenschap) zoo zal
de ootmoedige levenshouding tegenover den Bijbel steeds weer aan den
Bijbel vragen wat de bedoeling en de strekking ook van de feiten is.
Prof. K. houde mij ten goede, dat ik zijn schifting van kern en schaal
niet kan rijmen met een ootmoedige houding tegenover Gods Woord,
waarin hij toch zulke schatten vond.
Studeeren dus — in den Bijbel — eerlijk — zonder traditioneele
meeningen in te leggen en er aan :denkend, dat we een vertaalden Bijbel
hebben.
We zijn op dat gebied in de Chr. Scholen op den goeden weg. Er wordt
in .duizende schoöllokalen eiken morgen heerlijk verteld uit den Bijbel,
Met veel gebrek, 0, zeker. Maar de ,Bijbelsche geschiedenis is toch een
lievelingsvak op de Chr. School.
Is het bij Middelbaar en Hooger Onderwijs wel evenzoo?
Ik heb geen ervaring er van. Toch vrees ik dat examen-ijver véél te veel
dat andere te verstikken dreigt.
En als ik dan het programma van Prof. Kohnstamm, in zijn boekje ontwikkeld, eens leg naast onze schoolpractijk — och — dan word ik toch
nog beschaamd.
Prof. K., — de man, „die aan Schriftkritiek doet," wil:
1. Een deel van den Zondag heiligen in het gezin door Bijbelsch
onderwijs aan de kinderen. Vader de ouderen, Moeder de kleintjes
(21).

364
2. Ook op Zondagsscholen en „dag"scholen die taak helpen verrichten, (21) niet voor de algemeene ontwikkeling in de eerste plaats,
maar om te getuigen van Hem, dien we als onzen Heer hebben
leeren kennen.... en dat doen wij in vreeze en beven, biddend. We
getuigen dan van onzen eigenen godsdienst. (27)
.3. Wij brengen den Bijbel tot de kinderen „Omdat wij in en
door dien Bijbel God hebben leeren kennen, omdat de Bijbel daardoor voor 'ons bekleed is met gezag en autoriteit, omdat hij ons is
geworden.... een lamp voor onzen voet en een licht voor ons pad
....daarvoor brengen wij ,onze kinderen er mee in aanraking opdat
het hun evenzoo geschiede, opdat zij daar vinden den steun, den
houvast voor hun leven, de bron voor hun blijdschap en vreugde,
hun troost in leven en sterven. (28, 29);
Verder:
„grondige kennis van het 0. T. — noodzakelijke voorwaarde om
Jezus te leeren verstaan" (43) ook in orthodoxe kringen voor een
deel verwaarloosd. (42);
de maatstaf — wát zullen we vertellen van het 0. T. hebben we
in het doel: onze kinderen tot Jezus te brengen. (59)
4. Hij onderscheidt wonder en mirakel. (85) Hoe dikwijls zijn wij
onderwijzers geneigd er mirakels van te maken. Bij den ,doortocht
door de Roode Zee niet Gods Macht en bescherming over Zijn volk en
strijd tegen de vijanden van Zijn volk, maar dat water wordt
de hoofdzaak. We mogen wel heel voorzichtig daarmee zijn. Toen ik
een kind was en van Mozes hoorde dat zijn staf een slang werd, heb
ik in kinderlijk bijgeloovige stemming in ,den tuin geprobeerd een
regenworm in een slang om te tooveren. ('k Was toen misschien
4 â 5 jaar). Niet Gods getuigenis tegen de goden van Egypte, maar
dat miraculeuze verhaal had me getroffen. Er is in onze vertelijver
en in de lust van de kinderen om naar die mooie vertelsels te luisteren ook veel „vreemd vuur". (Een treffend staaltje geeft Prof. K.
p. 95).
5. Hij wil de profeten behandelen (147). Men zegt: te moeilijk
voor kinderen. Hij zegt: „heeft men het wel eens geprobeerd?" en
geeft een mooie schets van het optreden van Amos (147).
Een lesje voor ons Chr. onderwijzers, die over 't algemeen zelden
een profeet uitvoerig behandelen, hoewel de profetische boeken een
groot deel van het 0. T. omvatten. Enkele proeven: het lezen bij
gedeelten van jeremia, van Amos, van Haggaï, Joël — hebben mij
overtuigende bewijzen geleverd, dat ,de kinderen het verstaan niet
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alleen, maar ook mooi vinden. Prof. K. zegt: „De profeten zijn geboren paedagogen. Zij weten juist den toon te kiezen, die 'een volksmenigte — en is een volksmenigte niet een schaar kinderen? — pakt.
Zij geven niet les, zij 'dramatiseeren, en zij acteeren zelf mee." (148).
6. Hij wil ook de brieven van Paulus behandelen als brieven geschreven door Paulus aan de gemeenten, wat 'kennis veronderstelt
van Paulus en van enkele der gemeenten.
Terecht merkt hij op: „er zijn helaas nog steeds een aantal Chr.
scholen, waal- met de reizen van Paulus een 'dergelijk soort af godendienst 1) wordt beoefend als met koningsregisters, tabernakelbeschrijvingen en stamtafels in het 0. T. Er zijn genoeg kinderen,
die een aantal reisroutes uit het hoofd moeten leeren met de allergrootste nauwkeurigheid.... Wat wél van belang is: eenige kennis
van de beteekenis van steden als Antiochië, Epheze, Korinthe,
Athene in dien tijd, wordt niet gegeven." (214).
7. Hij wil sober zijn, den stijl van 'den Bijbel behouden, niet in
kinderlijkheid (kinderachtigheid) vervallen, dat vindt het kind zelf
vernederend. (219).
8. Hij waarschuwt tegen de — goed bedoelde — zedelessen
achter ieder verhaal. „Uit een aanschouwelijke concrete werkelijkheid, die in volle levendigheid voor ons staat en daardoor groote
motiveerende kracht voor ons heeft, wordt een abstracte formule
gemaakt.... Het is een dom en onvroom bedrijf". (222).
9. Hij waarschuwt tegen onwaarachtige ernst (224) en prijst aan:
een „sfeer van liefde, bewondering, ontzag en blijdschap waarin al
ons spreken over den Bijbel zij gezet."
10. Daarom moet „het memoriseeren nooit komen te staan in
het teeken van lastigen en onaangenamen druk" (227).
11. „Het van buiten laten leeren van Paulus' reizen zonder dat
men de ligging van Antiochië en Epheze of Korinthe zich ook maar
eenigszins realiseert, is zeker het verkeerdste wat men ten opzichte
van die reizen kan doen." (229).
12. De grootste zorg van hem, die belast is met het gevaarlijke
werk van godsdienstonderwijs (is deze) 'dat de onderwijzer.... er
voor waakt niet zelf tusschen 'de' ziel van den leerling en God in te
gaan staan; hij moet er zelf tusschen uit; wie met zich laat dweelien,
zelfs wie op godsdienstig gebied te intiem met zijn leerling, ook zelfs
met zijn eigen kind wordt,.... treedt in Gods rechten.... (235).
1) Tegen het (vrijwillig) leeren heb ik geen bezwaar, wél tegen den „afgodendienst"
— als zou dat alles van hooge waarde zijn. (A. J.).
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wij planten, nat maken, het meerdere aan God in vertrouwen
overlaten.
„En onze kinderen zullen tot ons kunnen zeggen: Wij gelooven
niet meer om uws zeggens wil, want wijzelve hebben hem gehoord,
en weten dat deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der
wereld." (236).
In deze opmerkingen en in vele meer ligt een schat van practische wijsheid, óók voor orthodoxe opvoeders. Laat ons 't maar eerlijk bekennen:
we staan vér, vér van het ideaal. En we willen ons dat laten zeggen óók
door een man „die aan Schriftcritiek doet."
We kunnen na deze hartelijke waardeering voor het vele goede in dit
boekje echter niet nalaten te waarschuwen tegen zijn oplossing van moeilijkheden waar de moderne wetenschap schijnt te strijden tegen het
Bijbelverhaal.
Boven teekende ik reeds onze houding tegenover den Bijbel óók in
z'n f eitel ij k e gegevens als ootmoed en belijdenis van onkunde.
En voor een groot deel is het ook onze schuld, dat we niet verder zijn
gevorderd om de H. S. als een geheel óók in z'n feitelijke mededeelingen
te zien.
Over enkele typische punten uit het boekje van Prof. K. het volgende.
Zijn verwerpen van „het dogma" der feitelijke juistheid van de mededeelingen der H. S. maakt het Prof. Kohnstamm erg gemakkelijk om
moeilijke gedeelten eenvoudig als dichterlijke inkleeding, als foutief
wereldbeeld der Ouden, als „later ingevoegd", als „niets ter zake doende
vorm" op zij te schuiven of om er op eigen manier leering uit te halen.
Het Gereformeerde standpunt is veel moeilijker.
Wij staan voor moeilijkheden en laten ze voor wat ze zijn. Dat maakt
echter het onderwijs aan aankomende twijfelaars niet gemakkelijker.
Ik wil in het onderstaande Prof. K. niet overtuigen — maar ik wil eenvoudig mijn „oplossing" (want er moèt een oplossing gegeven worden in
de practijk) stellen naast die van Prof. K., in de hoop, dat men zal verstaan, dat het Geref. standpunt in dezen niet onredelijk behoeft te zijn en
de Geref. practijk niet gansch machteloos staat tegen dezen „tijdgeest".
1. Allereerst leggen we den nadruk op den hoofdinhoud der H. Schrift:
„Christus en dien gekruist".
Prof. K. wil voorloopig met zonde en genade en het kruis als middelpunt bij kinderen nog wachten. De loongedachte van het Oude
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Testament („de tuchtmeester der Wet") is voor de kinderen meer
verstaanbaar. 1) Het kunstmatig aankweeken van zondebesef kweekt
onechtheid, onwaarachtigheid en het „alles is genade" kan licht in
den waan brengen, dat het er niet op aan komt wat wij zelf
doen (224).
Wij voelen wel, dat Prof. K. hier op het oog heeft een gedachteloos
gesol met genade en zonde — met het kruis van Christus, dat alles goed
maakt.... maar dit oppervlakkig bedrijf komt evengoed -- of méér nog
— bij ouderen voor als bij jongeren.
Wij willen voor dit bezwaar niet uit den weg gaan, maar de kinderen
vertellen dat zij in Adam gezondigd hebben en dat zij Adams beeld en
gelijkenis dragen. Dat zij iederen keer als ze willens en wetens kwaad
deden hebben gezegd: goed zoo Adam in 't Paradijs — ik zondig óók.
En dat God als Hij hen aanziet Adarnstrekken in hen ziet. En dat
God nu de beeltenis van Christus in hen zoekt 1) .... en dat Christus voor
hen voldeed aan 't kruis.
Let wel — dat zeggen we als 't pas geeft. En we hebben deze dingen
maar één of twee keer te zeggen om zeker te zijn dat ze 't weten en
verstaan.
Hen eerst in den waan te brengen, dat ze niet in Adam verdoemelijk
zijn en idat zij zelf wel een weg ten hemel kunnen vinden buiten Jezus —
is hard. 't Is een verbèrgen van de Blijde Boodschap van het Evangelie.
Neen — wij willen zoodra het pas geeft getuigen van Christus en dien
gekruist. En in de gansche Bijb. Gesch. komt de genade in Christus in
woord en beeld uit.
2. Wij getuigen — maar wij houden ons ook aan getuigen.
Prof. K. gaat verder. Hij spreekt van religieuzen invloed uitoefenen
op een anders ziel (27), van religieus leven in anderen ontwikkelen
(28). En stelt dan dezen eisch: „Alleen wat wij zelf hebben ervaren
en doorleefd, wat een deel, neen de grondslag onzer persoonlijkheid
is geworden, vermag religieus leven in anderen te ontwikkelen en te
bevorderen" (28).
Dat „religieus leven ontwikkelen" behoort volgens de Geref. opvatting
tot datgene, dat we in vertrouwen aan God moeten overlaten.
1) Wij stemmen gaarne toe, dat we voor onze kinderen het Genadeverbond het best
kunnen onderwijzen in den vorm van het Werkverbond — dus bijv. met de woorden
van Jes. 1 : 17 en 18. „Leert goed te doen . . . Komt dan en laat ons tezamen richten . . .
al waren uwe zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw . ."
5) Dat onderstelt dus vordering in heiligmaking — niet loongedachte, maar Evangelische
gedachte der wet.
•

368
Prof. K. bedoelt misschien, dat het rel. leven zich ontwikkelt 'door ons
planten en natmaken — maar dan moet ook hij zich houden aan eenvoudig
getuigen van Christus, die tot ons komt door den Bijbel. Planten en
natmaken is nooit zelfmededeeling maar het geven van gelegenheid voor
het leven, dat in het stekje is om te groeien
Wèl zijn we 't hartelijk eens met Prof. K., dat de onderwijzer
zèlf doordrongen zij van den hoogen ernst van wat hij geven zal —
dat hij zelf het goede Woord Gods heeft gesmaakt. 2)
3. Prof. K. ziet in den Bijbel niet de laatste autoriteit. (37) Wij ook
niet
„De Bijbel bezit voor ons gezag, omdat wij in en door hem
Christus hebben ontmoet." Want laten wij ons niet bedriegen, alleen
aan dien Bijbel danken wij het, dat Jezus in ons leven is getreden,
daarover de Neerscher is geworden, aan dien Bijbel en aan de Kerk
die hem voor ons bewaard heeft de eeuwen door en waaraan wij als
Protestanten.... juist om die reden, eerbied en dankbaarheid verschuldigd zijn.... (39) er is slechts één authentieke bron om hem te
leeren kennen (40).
Zie, dat is het juist, wat de Geref. altijd beweerd hebben.
Maar Prof. K. ziet óók nog een werking van Christus door tal
van onbewuste invloeden (39) buiten den Bijbel om. En dat verleidt
hem tot een zeer gevaarlijke stelling: „dat in en door dien Bijbel
onze kinderen den weg zullen vinden die hen leidt tot directe
levensgemeenschap met Jezus Christus."
Dat laatste nu — „directe levensgemeenschap" — daar zet een
Gereformeerde voor in de plaats: geloof. En geloof steunt 'op den Bijbel.
„Directe levensgemeenschap" wijst in Pantheïstische richting. Wat —
het zij hier tusschen haakjes opgemerkt — óók in orthodoxe kringen een
gevaarlijke klip is. (Piëtisme, mysticisme).
Deze directe levensgemeenschap nu verleidt den Schr. als ik mij niet
vergis 2-- tot de idee, dat „Christus in ons" — ons in staat stelt om in den
Bijbel te schiften. Daarmee gaat hij tornen aan datgene, waar millioenen
geloovigen op hebben gesteund en gebouwd in het geloof.
En zoo komt het, dat onze critiek zich ziet gesteld voor een gapenden
afgrond. — Prof. K. meent vrij te mogen oordeelen over het waar of
') Dat is nog iets anders dan de eisch te stellen dat ieder onderwijzer „bekeerd"
moet zijn. Hebr. 6 : 5.
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niet waar bij den Bijbel. Let wel, het gaat hier niet over de traditie of 't bij
Jona een walvisch of een grooten visch was — 't gaat niet over uitlegging,
vertaling of tekstcritiek, maar over gedeelten uit den Bijbel die ons eenvoudig als waar worden verhaald en die Prof. K. als niet waar feitelijk
gebeurd kwalificeert.
En zie, dát zal heel zijn ernstigen arbeid aan het godsdienstonderwijs
met een centenaarslast drukken, op gevaar van het zelfs te verpletteren.
Want het kind en — ja óók — ,de moderne mensch heeft een groote
behoefte aan vastheid, hij zucht om te komen van uit de golving van
het subjectieve.... hij ziet om naar een houvast in een wereld waar nu
zelfs de zon niet meer als vast punt kan gedacht worden. (Einstein).
En nu vindt hij dat óók niet meer in den Bijbel — want de een snijdt er
dit uit en de ander &it.
4. Prof. K. zal opmerken, dat er toch wel zielerust en vastheid in
Gods Woord te vinden is, ook al gelooft men niets van dat visschenverhaal
bij Jona. Zeer terecht. De „zaligmakende dieren" zouden centrum
der H. S. worden. Afschuwelijk'! Erger „vervloekte afgoderij" dan onze
vaderen eens in den Heidelbergschen Catechismus signaleerden. Maar.. ..
tóch is een zeer belangrijk beginsel met die dieren in het geding: De realiteit der H. Schrift in hare
geschiedbeschrijving.
Wat geeft aan de moderne wetenschap zulk een groote macht over de
geesten? Zulk een vastheid en groote geloofwaardigheid?
Is het niet dit, dat de moderne wetenschap niet meer zweefde in bespiegelingen, maar op den grond der waar te nemen feiten
ging staan?
En wat is de oorzaak van de abstractheid en het zwevende in de opvattingen over den Bijbel? Dat men den Bijbel heeft gezet in een bovennatuurlijke sfeer — dat men daar heeft gezocht een begripsmatige of
mystieke, bevindelijke, gemoedelijke of verstandelijke „leer" en cdaarmee
heeft gelicht uit het concrete reëele leven.
Ja — de Bijbel is geestel ij k — gaat vèr boven de realiteit uit —
maar toch staat hij in het volle menschenleven, ja in het zondige menschenleven met z'n slavernij, vrouwenverdrukking, en alle ongerechtigheid. Nergens is de H. S. in d& opzicht boven verheven. Onze Chr. romans
gaan in dat opzicht veel hooger staan, in het nette „fatsoenlijke" burger
leven. 1)
En het is juist dit komen in ons reëele leven met ál z'n modder van
1) De H. S. kent zelfs niet de
bare beteekenis.

woorden :

deugdzaam, netjes, fatsoenlijk in onze gang-
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zonde — dat de H. S. ons zoo kan opheffen. Zelfs de roover vindt de
S. nog naast zich met het voorbeeld van den begenadigden moordenaar.
Tenminste als hij de realiteit van dit verhaal aanneemt!
Maak nu van den Bijbel een boek van reine sferen, een boek vol oude
liederen van Oostersche levensopvatting, een boek vol allegorie en
schoone beeldspraak, een boek met symbolen en parabelen — met edele
figuren, waaronder die van den Christus als ide hoogste schittert — zeg
dat die Christus nu in onzichtbare gestalte nóg in ons hart komt en
onbewust tot ons spreekt — dat zijne redenen in den Bijbel gelezen
kunnen worden maar vertel er bij, dat die Bijbel niet historisch betrouwbaar is — dat ge er dus dat concrete van z'n verhalen moet
aftrekken;
dat ge dus nièt voor echt moet nemen die realiteit van zijn verhaal....
dan houdt ge een mooi, edel, verheven.... boek over — maar de vastheid ontbreekt.
Dan wordt elk verhaal twijfelachtig en blijf ik zitten met een strekking
en zin, die ik er uit mag halen als bij de fabels van La Fontaine — maar
dan zegt de Bijbel mij voor mijn leven van nu niets dan wat ik er van
belief uit te halen en te gelooven.
En onze kinderen zullen er op hun beurt het hunne uit halen. En 't is
voorwaar een hachelijk ondernemen om hen önze meening bij 't schiften op
te dringen.
5. Prof. K. zelf bevestigt die waarde van het reëele.
Hij schrijft over het Wonder (72): „En dát is immers juist het
Wonder, dat God toont te zijn niet een ver verwijderde lieerscher,
die wij niet kennen, noch begrijpen, maar dat Hij Zijn macht toont
Hier en Nu1), zoodat ik zie dat Hij ingrijpt in mijn leven."
Hij beperkt dit straks (73) echter weer tot het religieuze Wonder
— en sluit daarmee de natuurlijke dingen van „Zijn macht" als
't ware uit.
Hij doet dat in reactie op Schleiermachers bepaling: „Wunder ist
nur der religise Name fiir Begebenheit". 't Is waar, niets gaat buiten God om — maar „Elke gebeurtenis tot een wonder maken beteekent dat wij geen enkele meer als wonder zien." (73) Dat is zeer
juist gezegd. En K. heeft gelijk als 'hij een concrete bijzondere gebeurtenis ingrijpende in ons leven als wonder erkent. (73) Hij
erkent ook, dat de natuurwetenschap nièt heeft bewezen, dat er
ijzeren wetten heerschen in de natuur, die het Wonder (in de natuur
zouden onmogelijk maken. (71)
1)

Hoofdletters van K. Cursiveering van mij
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1-lij is nu echter inconsequent als hij Gods Wondermacht wél op religieus
gebied — niet in de heilsfeiten op natuurlijk gebied wil erkennen,
In het religieuze leven erkent hij de realiteit van het Wonder: Gods
komen tot den mensch.
In het natuurlijke leven, in de verhalen der 1-1. S. wil hij het niet
erkennen.
6. Daar zit echter een moeilijk probleem achter. We nemen weer een
concreet geval. Een kind gelooft, dat Jezus het dochtertje van Jaïrus waarlijk uit den dood in het leven riep. —"Gelooft ook, dat Jezus nóg leeft en
machtig is. En bidt daarom bij haar doode zusje, dat Jezus haar zal levend
maken.
Ge voelt het probleem, (vgl. pag. 76).
Wat zullen we 't kind zeggen?
De moeilijkheid zit hierin:
liet wonder der Opwekking is terecht door het kind reëel opgevat —
beschamend reëel — ouderen kunnen véél van dit kind leeren.
Maar zij heeft in dat reëel gebeuren niet het Wonder, maar het mirakel
gezien. Niet Jezus' heerlijkheid, die daar uitkwam, niet het getuigenis, dat
Hij wáárlijk Gods Zoon was — maar dat arme doode meisje — die
bedroefde familie — dát heeft haar geboeid — en in dát opzicht staat háár
gestorven zusje gelijk met Jaïrus' dochtertje. K. wil nu de reëele waarde van dat Wonder elimineeren.
Wij willen dat reëel gebeuren vasthouden, als blijk dat de Man van
Nazareth waarlijk macht had over den dood.
En daaraan hangt zijn reëele opstanding....
En.... als Christus niet waarlijk is opgestaan is ons geloof tevergeefs,
ijdele fantasie; wat zal ons vrome bespiegeling baten als de vale doodssluier over onze oogen trekt — die dood is realiteit — maar Jezus' macht
over dien reëelen dood is onze troost bij 't sterven.
7. Zoo is het ook bijv. met Gods gestrengheid. De beren verslinden de
knapen die spotten met Gods profeet te Bethel.
Is 't niet wáár gebeurd?
Wat zegt ons dan de leer der H. S., dat God een streng Wreker is, voor
de realiteit van ons leven?
We kunnen dan in theorie aannemen, dat Hij de zonde straft — maar
dan vreezen we Hem zoo ongeveer als de kinderen vreezen voor „den
boozen man", dien ze alleen in de verbeelding zagen.
Wie de realiteit der Bijbelverhalen wegneemt, berooft ze van hare
waarde voor ons leven van nu.
Onze kinderen mogen vragen: waarom gebeurde dit en dat?
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En menig Bijbelverhaal zal ons moeilijk vallen het uit te leggen.
Ze mogen óók vragen: Hoe is dat geschied?
En op menige vraag zullen we 't antwoord moeten schuldig blijven.
En als wij dan onze onkunde willen verbergen en er maar wat van
maken — of verbieden te vragen — dan voelen onze kinderen dat en
beginnen te twijfelen of 't wel zoo was gebeurd.
Maar als we zelf onvoorwaardelijk buigen voor de waarheid van den
Bijbel — en we erkennen daarbij ons tekort aan kennis — en we studeeren
ernstig en biddend en vinden dan voor onze kinderen telkens nieuwe
perspectieven, waardoor ze begrijpen wat ze eerst. niet konden vatten —
dan zullen ze steeds meer eerbied gaan voelen voor dat wonderlijke boek,
waarin zooveel onbegrijpelijks werkelijk is gebeurd en dat toch telkens
weer zulke schatten van wijsheid opent en dat ook zóó pást op de realiteit
van ons leven van nu.
En ze zullen ons later dankbaar zijn, dat we ze in den wirwar van onze
subjectieve eeuw twee dingen lieten:
1. De nuchtere realiteit van 't gewone leven (met recht van critiek op
onze waarneming (bijv. gebroken staaf in water!) ;
b. De nuchtere realiteit van den Bijbel als Boek van waarheid') (met
recht van critiek op de traditioneele opvattingen en persoonlijke inzichten).
Met het ,onder a. genoemde handhaven we het recht der moderne wetenschap om voor hare feiten geloof te vragen.
Met het onder b. genoemde handhaven we het recht der H. S. om geloof
te eischen met betrekking tot hare feiten, die we dezelfde kracht van
bewijs willen geven als die der natuurwetenschap.
Waar die twee in onze opvatting niet overeenstemmen is het woord aan
de crtiek bovengenoemd.
Ik vlei mij niet met de gedachte, dat Prof. K. het met dit alles eens
wordt — wel koester ik de hoop, dat hij en velen die dit lezen, er van
overtuigd zijn, dat
„echte diepe vroomheid" (dus ook eerlijkheid) „gedurende vele
eeuwen" (en ook riti. nég) „zoo vaak gepaard gegaan is met volstrekte twijfellooze aanvaarding van het dogma, dat elk woord van
den Bijbel in den zin van nuchtere feitelijke juistheid waar is. (18/19)
1) Als Prof. K. dit geloof aan feitelijke waarheid als in wezen INTELLECTUEEL noemt,
dan bedoelt hij een intellectueele kennis en geloof precies als bij de natuurkennis —
en we hebben de kracht van dat „intellectueel" bewijs der feiten van de natuurwetenschap
allen aan den lijve gevoeld.
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A. JANSE.

BEGINSELEN DER KARAKTERKUNDE.
(Van Dr. S. 0. Los).

7. Met het oog op het verheven doel der opvoeding, het hoogste goed in
leven en sterven, is dus de karaktervorming een stuurkunst. Maar dan heeft
ze ook haar eigen theorie, een technisch weten van de regelen die daarbij
toegepast moeten ' worden. Ze is niet gedoemd tot het registreeren van
heel en half geslaagde pogingen om karakters te vormen. Terecht zegt
Prof. J. H. Gunning: „Er is geen wetenschap van de 'Paedagogiek, wel
eene wetenschappelijke behandeling van de theorie der opvoedkunde." (De
verantwoordelijkheid van den leeraar, 1904, p. 17). De paedagoog en dus
ook de karakteroloog moet vertrouwd zijn met de voornaamste bronnen
van de philosophie, de zielkunde, de ethiek en de geschiedenis. Met tact
alleen komt rde opvoeder niet waar hij wezen wil, gelijk daaruit blijkt, dat
opvoeders vaak van taktiek veranderen. Ook bestaat er gevaar voor eenvormigheid in de zelfopvoeding, terwijl de wijsheid Gods, ook in het
scheppen van persoonlijkheden, in de H. Schrift eene veelkleurige wordt
genoemd. Wieze 3 vs. 10). Daarom is het noodig enkele regelen vast te
leggen naar welke de karakteroloog zich bij zijn arbeid heeft te gedragen.
De Differentiaalpsychologie helpt ,ons ,om de bekende typen van het
aangeboren karakter vast te stellen. Daarbij moet nagegaan worden, of
men te doen heeft met onveranderlijk in het zieleleven ingedrukte engrammen, dan of de uitdrukkingen van het gevoelsleven bij een kind slechts
wijzen op het bestaan van karakterkleuren.
Voorts put de karakteroloog voor het empirisch karakter uit de moraal,
waarin de beteekenis van het milieu voor een individu wordt omschreven.
De harmonie van het willend leven, naar welke de karaktervorming streeft,
wordt geNren uit zedelijken strijd met machten in en buiten den mensch.
Die strijd gaat, zooals de Held. Catechismus zegt, tegen ide drie doodsvijanden des menschen, tegen den duivel, de wereld en ons eigen vleesch.
De goede strijd is als de oplossing van •dissonanten in ,een slotakkoord
van de muziek.
Ten slotte put de Karakterkunde uit het rijke materiaal van voorbeelden,
die de historie aanbiedt. De waardeering van karakterteekeningen door
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historici loopt nog al uiteen. A. Fouillée was er een vijand van. Hij zegt:
Men teekent ons altijd den mensch te midden van de samenleving, dus
gemaskerd, meer schijn dan wezen. Doch Herbart beveelt het bestudeeren van voorbeelden aan. Hij zegt: Niemand begint met te oordeelen over zich zelf. De jonge mensch let allereerst op hetgeen anderen
doen. Men late kinderen de handelingen van personen uit een verhaal
beoordeelen. Daarna vergelijke men dit voorbeeld met andere gelijksoortige
of tegengestelde. Zoo wordt er een machtige appercipieerende voorstellingskring gevormd. (H. de Raaf, Herbarts Paedagogiek p. 142). Zijn volgeling T. Ziller wijst op de kracht van het voorbeeld dat de paedagoog
zelf zijn leerling geeft. „Zijn tegenzin tegen laagheid ,en zonde, zijn waarheidsliefde en bescheidenheid, zijn nauwgezetheid en vriendelijkheid, zijn
ootmoed en Godsvertrouwen, zijn doordrongen zijn van den Geest van
Christus, zijn bereidwilligheid om op gegronde aanmerkingen in te gaan,
en om ieder talent met vreugde te begroeten, zijn weten vereenigd met
geloof, zijn strijd en ingetogenheid, kortom alle trekken van zijn zedelijkreligieus karakter kunnen een verterende en tegelijk scheppende macht
op het gemoed van den leerling uitoefenen.
Welnu, als een levend voorbeeld zoo sterk inwerkt op een kind met
een ontwakende fantasie, waarom zou dan een voorbeeld uit de historie
den mensch bij zijn zelfopvoeding niet boeien?
In de H. Schrift wordt ook hooge waarde aan het voorbeeld toegekend.
Paulus wekt de geloovigen op hem na te volgen, gelijk hij Christus Jezus
navolgde. Johannes leert dat die in Christus blijft ook alzoo moet wandelen gelijk hij gewandeld heeft. En Petrus wijst ons op het feit, dat Jezus
ons ,een voorbeeld heeft nagelaten opdat wij zijne voetstappen zouden
nawandelen. Dit voorbeeld van Jezus' wandel is menigmaal aangegrepen
orn het plaatsvervangend karakter van Jezus' leven te verduisteren.
Vandaar dat er bij anderen, die in Jezus hun borg zien, een zekere schroom
bestaat om van zijn voorbeeld te spreken. Maar beide voorstellingen, Jezus
als middelaar en Jezus als voorbeeld gaan hand aan hand in de H. Schrift.
Immers de mystieke unie met Christus is het, die den mensa de kracht
verleent om hem na te volgen. Ook kan men in betrekkelijken zin spreken
van het karakter van Jezus, daar hij ons in alles gelijk was, uitgenomen de
zonde.
Dr. J. R. Miller zegt terecht: Het karakter van Jezus is het model, het
ideaal voor het leven van ieder Christen. (Karaktervorming en Christ.
levenswandel p. 13). Hoewel hij een goddelijke persoonlijkheid bezat, liet
hij toch in ons menschelijk leven voetstappen achter waarin wij onze voeten kunnen zetten.
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Voorts levert de historie ons uitnemende karaktervoorbeelden in de
martelaren des geloofs. Zij bezweken voor geweld, maar door hun lijdelijk
verzet vierde de geest zijn triomf over het vleesch, want zij konden juichen met Paulus: ik heb den goeden strijd gestreden, het geloof behouden.
Doch niet enkel onder de corifeeën van ons geslacht maar ook onder de
stillen in den lande vindt de historicus uitnemende karaktermodellen. Het
zijn die menschen die zwaar beproefd zijn door armoede of krankheid en
die daardoor gelouterd zijn, b.v. The Heir of Redclyffe. Het zijn lieden
die evenals Augustinus verzocht zijn tot allerlei zonden en idie zedelijke
nederlagen hebben geleden, maar daaruit opgericht zijn tot een nieuw
karaktervol leven. Bovenal zijn het de persoonlijkheden die in het goede
hebben volhard tot het einde, hoe vaak zij ook struikelden. Geen aardsche
macht, -geen helsche geest kon hen de teugels van het zelfbewind uit de
handen rukken, omdat noch leven, noch dood, noch hoogte, noch diepte
hen scheiden kon van de liefde Gods in Christus Jezus.
Een kunstenaar begint gewoonlijk met het nabootsen van wat anderen
hem voordeden. Hij begint met een gedicht, dat vrij gevolgd is naar Guido
Gezelle, hij maakt een schilderstuk naar Rembrandt of componeert naar
Beethoven. Zulk werk is beter dan onrijpe Jugendarbeit te publiceeren.
Maar het blijft zijn ideaal om eenmaal zelfstandig werk te leveren. Zoo
ook de mensch die verstaat dat hij een persoonlijkheid is en de roeping
van God heeft ontvangen om zich door zijn aanleg en zijn sociaal zelf een
karakter te vormen. Hij begint met het navolgen van anderen, doch 'eindigt met het zelfstandig vormen van zijn karakter door zelfopvoeding. Zoo
wordt de wensch vervuld van Holmes:
„God give us men! A time like this demands"
„Great hearts, strong minds, true.faith and willing hands"
„Men who possess opinions and a will."

1. De methode der Karakterkunde.
Wil men deze wetenschap als een aanhangsel van andere wetenschappen
beschouwen of als een afzonderlijke wetenschap, in beide gevallen past
men daarin zekere methode toe. Deze wordt niet altijd uitgedrukt noch
ook altijd bewust gevoeld (door den schrijver. J. J. Rousseau had in zijn
Emile een negatief doel, n.l. om zijn pupil op te voeden los van de be-
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staande beschaving, doch hij grondde dat doel meer op phantasierijke en
instinctief verkregene inzichten, dan op wetenschappelijke gronden. Somtijds treft hij bij toeval het rechte, doch ook geeft hij soms heel verkeerde
voorstellingen van het kind en zijn geestelijk leven. Zoo predikt hij
navolging van de eenvoudigheid der natuur, een kostelijke stelling, maar
de tucht waaraan Emile is onderworpen, is een systematische bespionneering, en onderdrukking van alle spontane handelingen. Rousseau erkende
zelf, dat hij geen paedagogische methode had, want hij noemt zijn Emile:
„Un recueil de réflexions et d'observations sans ordre et presque sans
suite."
Toch had hij eene methode, de progressieve, want hij eischte, dat elke
leeftijdsverandering zou gepaard gaan met eene wijziging in de behandeling van het kind.
Beter is het dus zich rekenschap te geven van de te volgen methode, en.
die aan eene bespreking te onderwerpen. Herbart leidde de geheele Paedagogiek, de Karakterkunde ingesloten, af van het doel der opvoeding. Het
eenige doel der opvoeding is volgens hem de deugd. Uit de moraal leidt
hij deductief af de lagere doeleinden der opvoeding, b.v. de oniwikkeling
der veelzijdige belangstelling. De tegenwoordige richting der Paedagogiek
begunstigt de inductieve methode, niet met het doel om voorschriften
voor de practijk op te stellen, maar om lederen opvoeder in staat te stellen
de gronden in te zien van zijn paedagogische maatregelen. Voor beide
methoden is in de Karakterkunde veel te zeggen. Vat men echter de
karaktervorming op als eene roeping, zoo is er slechts ééne methode in
de Karakterkunde mogelijk, n.l. de normatieve methode. Deze spoort
eerst door analyse op aan welke psychologische, moreele en religieuse
wetten de karaktervorming gebonden is, maar dan werkt zij synthetisch
door de belichaming van deze normen in ideale karakters te laten zien
en de middelen aan te wijzen om deze na te volgen. Onderzoeken we dus
achtereenvolgens deze drie methoden.
2. De inductieve methode.
„Al onze kennis begint met de ervaring, ofschoon ze daarom toch niet
geheel uit de ervaring voortvloeit."
Deze uitspraak van Kant houdt in, dat hetgeen wij gewoon zijn ervaring
te noemen, voor de helft meer dan ervaring is. Ieder onderzoeker staat
tegenover een wereld, die van hem onafhankelijk is, maar die niet onafhankelijk is van bewustzijn. De ziel, zegt Aristoteles, is in zeker opzicht
alles.
Langen tijd heeft men gemeend in de Karakterkunde met eenvoudige
waarneming verder te kunnen komen. Eerst met die van de vier tempera-
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menten, die het handelen van een individu bepalen. Daarna met de waarneming van het nerveus systeem, waardoor de snelle of langzame, de
diepe of ondiepe reactie op prikkels van gewaarwordingen en gevoelens
bepaald wordt.
Doch al onze waarnemingen, zoowel de uitwendige als de inwendige,
dragen het stempel van het toevallige, en zijn dus een onbetrouwbaar
middel van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft behoefte
aan gecontroleerde waarneming, aan observatie. De wetenschappelijke
observatie gebruikt de willekeurige opmerkzaamheid, ze heeft een leidend
doel en vat de geobserveerde feiten onder één begrip samen.
De eenige methode nu die succes belooft in de Karakterkunde, zoo zegt
men, is die der introspectie of der zellwaarneming. De resultaten van de
observaties bij andere presoonlijkheiden, met behulp van de Phrenologie,
de Physiognomie, de Graphologie en de Phonetfek, zijn niet objectief
genoeg om daarop de Karakterkunde te bouwen. Men leest b.v. in het
reeds genoemde werk van Prof. Jarnin, dat de meest voorkomende en
kleinste ongelijkheden in het handschrift teekenen zijn van groote gevoeligheid. Doch wat verstaat men onder onregelmatig schrift? Hierover zijn
de graphologen verdeeld en zoodoende is objectieviteit langs dien weg
niet te bereiken.
Tegen de zelfwaarneming heeft men ingebracht, dat zij de te observeeren bewustzijnsfeiten verandert. Zelfs een Oostersch despoot zou het
niet gelukken bij zijn slaaf de uitdrukkingen van eene emotie te controleeren, want het is daarmee, zooals de N. Schrift leert: „Het hart kent
zijn eigen droefheid en een vreemde zal zich met deszelfs blijdschap niet
vermengen." Maar als men zichzelf observeert en zich met zijn eigen
blijdschap vermengt, bestaat dit bezwaar niet. Alleen komt het bij de zelfobservatie aan op zuivere reproductie van het doorleefde in de herinnering
en eene rechte uitdrukking daarvan door de taal. Sommige emoties toch
raken door gewoonte uitgesleten, zoodat ze niet zuiver in de herinnering
voorkomen. Een nerveus mensch, die altijd gichelt als een ander hem aanspreekt, kan zich later niet meer herinneren of hij natuurlijk blij geweest
is bij een zekere ontmoeting, dan of de blijdschap kunstmatig was. Ook
zijn er emotioneele ervaringen, die men niet onder woorden kan brengen,
b.v. een religieuse ontroering onder den indruk van Gods majesteit. Wanneer men van den proefpersoon eene photographie maakte, wat kan, wijl
de emoties gepaard gaan met uitdrukkingsbewegingen, heeft men nog geen
waarborg tegen verandering van het zielsfeit, want een volwassene is
gewoon door konventie zijn gebarenspel in te houden.
De introspectieve methode wordt om b.g.n. redenen het meest toegepast
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op kinderen en op geesteskranken. De z.g.n. Reizmethoden zijn ontdekt
door G. T. Fechner, die daardoor het aesthetisch gevoel heeft onderzocht.
Men verandert daarbij de diepte, de hoedanigheid, de ruimtelijke of tijdelijke relaties, de deur en de opeenvolging van prikkels en laat den proefpersoon zeggen, welke verandering hij in de daarmee samenhangende
gevoelsreacties heeft waargenomen bij zichzelf.
Alfred Lehmann en P. Menz hebben de Ausdrucksmethode het eerst
toegepast. De uitdrukkingen van emoties zijn deels willekeurig, b.v. in
gelaat, houding, gang, deels onwillekeurig, b.v. in hartslag, pols, adem.
Om deze te meten heeft de techniek reeds onderscheidene instrumenten
bedacht, o.a. de kinematometer (beweging), de pupillometer (oog), de
pneumograaf (adem), de kardiograaf (hart), de spygmograaf (pols) en
andere. Doch men meet daarmee functies, niet het zelf.
Een ander bezwaar tegen de introspectieve methode is, dat de omstandigheden verschillen. J. J. Rousseau, door W. Bilderdijk genoemd, de
ongelukkige, die nooit zichzelf verstond, schreef te Woutton in Engeland,
waarheen hij gevlucht was voor zijn vervolgers, in 1769 zijn „Confessions".
Hij vangt deze aldus aan: „Ik onderneem een werk, waarvan geen voorbeeld bestaat en dat geen navolging zal vinden. Ik zal mijn medemenschen
een man laten zien in de volle natuurlijke waarheid." In dit werk verborg
hij wel is waar geen kwaad, dat hij had bedreven, maar de omstandigheden
waaronder hij leefde, hadden bij hem een soort van vervolgingswaanzin
doen ontstaan, waardoor zijn autobiografie zeer eenzijdig is gewordel.
Vele autobiographieën bestaan er niet, doch er zijn geniale personen uit
wier geschriften men een autobiographie kan samenstellen. Van Dr.
Kuyper's feestrede over Bilderdijk schrijft Z. Exc. H. Colijn: „Meer 'dan
een opmerking in deze rede is ook voor Kuyper van bijna auto-biographische beteekenis". (Levensbericht, 1923, p. 29). Doch ook Kuyper was
bij zijn karaktervorming gebonden aan de omstandigheden waaronder hij
leefde. Blijkens zijn Confidentie was de erkenning van de leiding Gods
in zijn leven steeds aanwezig in zijn hart. Hij zag zijn streven bekroond
met een succes, dat Bilderdijk nooit gekend heeft. Was deze als een zeeschip in een rivier, waar het zich niet zelfstandig bewegen kan, Kuyper
was als een roeiboot op het meer, waar men de riemen vrij kan uitslaan.
Ook al maakt men kunstmatig het milieu van twee personen eenvormig,
toch reageert een sanguinische aanleg heel anders daarop dan een flegmatisch temperament, een verstandsmensch heel anders dan een gevoelsmensch. Ook komt het vaak voor, dat twee hetzelfde doen en toch juist
het tegenovergestelde daarmee uitdrukken. De vlucht van Lodewijk de

379
veertiende voor zijne. maitresse was lafheid, terwijl de vlucht van Jozef
voor de vrouw van Potifar heldenmoed was.
Dit bezwaar ontmoet ook de enquête-methode. Een onderwijzer noteert
dat een kind huilt om de koude, terwijl het later blijkt, dat het treurde om
het verlies van zijn moeder. Een ander kind, dat in korten tijd alle primaire emoties vertoont, wordt als emotioneel geboekt, terwijl het later
blijkt, dat het kind bijzonder zenuwachtig was op dat moment.
Doch al zou het ook gelukken langs dezen weg eenige resultaten te
bereiken voor de bepaling van het verworven karakter, toch zijn er
correlaties die niet kwantitatief kunnen uitgedrukt worden. Bij het onderzoek van de verhouding van het intellekt tot de aandoeningen is gezegd,
dat een verstandsanensch op den duur niet-emotioneel wordt. Doch de
ondervinding leert, dat de emoties bij dezulken niet verdwijnen, maar
veranderen van aard.
Prof. Malapert spreekt zelfs van een intellektueele sensibiliteit (o. c. p.
137). De oorzaak van deze verandering schuilt hierin, dat emotionaliteit
de herinnering bevordert ten aanzien van objecten die de belangstelling
gaande maken. Personen die lijden aan gedeeltelijke amnesia, zijn vaak in
staat zich dingen te herinneren die hen vroeger na aan het hart gelegen
hebben.
Ook de verbeelding wordt geaffecteerd door emotionaliteit. liet beeld
dat wordt opgewekt krijgt door de emoties geest en leven. Daarom kan
S. Smiles in zijn schoon boek over 't karakter zeggen, dat een enkele
daad onder het oog der menschen verricht, op de ziel soms meer inwerkt
dan de aanblik van honderd standbeelden en duizend schilderijen. Menschen die altijd leven tusschen kunstvoorwerpen, worden vaak ongevoelig
voor de reinigende kracht van de kunst. De bloeitijd van de kunst in
Griekenland viel samen met een tijdperk van zedelijk verval.
Ziehier eenige correlaties die onoverkomenlijke moeilijkheden bieden bij
het onderzoek van aanleg, erfelijkheid en milieu, en van hun onderling verband. Wel past den onderzoeker de hoogste waardeering voor deze methode, want de analyse van de factoren die op de karaktervorming inwerken is onmisbaar, doch kennis van zijn kracht alleen brengt een held niet
tot overwinning. Het ideaal waarvoor hij strijdt moet leven in zijn ziel.
Zoo ook bij de karaktervorming. Daarom heeft de Karakterkunde niet
genoeg aan beschrijving van zielefuncties.

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

NELLIE.

Ze ontwikkelde zich. Zoo, dat het noodig werd, weer met Nellies vader
in overleg te treden.
Er was een nieuwe jongen in de klas gekomen. Hij was geen primus in
de studie, zag er heelemaal niet snugger uit, had niet heel veel aantrekkelijks in zijn voorkomen, maar had één kenmerkende eigenschap: hij was
een geweldige „opschepper", zooals de jongens zeiden. Die sloten zich
niet heel makkelijk bij hem aan, hoeveel moeite hij ook deed, om er in
te komen.
Sluik hingen z'n haren over zijn lage voorhoofd, waaronder een paar
oogen glansden, die brutaal de wereld inkeken.
Zijn stem had het geaffecteerde, dat den buitenjongens zoo vreeselijk
hindert. Ze konden hem niet zetten. En al heel gauw was het op vechtpartijen uitgeloopen.
Toen koos Nellie zijn partij.
Ze was midden tusschen de jongens ingevlogen, en had luide haar boosheid uitgesproken over het feit, dat ze allemaal tegen dien eenen jongen
partij kozen.
Even was het stil geweest.
Toen had er een, plagerig, gevraagd: „Zeker jouw jongen, hè?"
Dieprood golfde Nellie naar de wangen.
„Leelijkerd!" bitste ze terug, en ze ging weg. Maar ze had bereikt, dat de
jongens den nieuweling met rust lieten.
Dat was het begin geweest.
En het was een nieuw ,object tot overwinning voor haar 'geworden. Ze
had den nieuwen jongen spoedig onder haar invloed, 'en, ze beschermde
hem tegen de openlijke aanvallen van zijn kameraden.
De jongens wenden gauw aan 'die bescherming, en ze lieten haar
begaan.
En nu ontstond een verhouding, zoo sterk in het oogloopend, dat ik
meende er opnieuw eens over te moeten spreken.
En weer vernam ik, dat de vader er van wist.
Doch nu sprak hij er met minder berusting over. Er was integendeel iets
heel zenuwachtigs. Dit vond hij wel erg. Hij had aan Nellie gemerkt, dat
ze anders dan gewoon, hem niet eerlijk de dingen verteld had. Nooit nog
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had ze gezegd, dat ze iden nieuweling zoo'n aardigen jongen vond. „Zoolang ze dat deed, meneer, vertrouwde hij me toe, was er geen reden tot
ingrijpen. Zoolang zulke kinderen open en eerlijk zijn is er geen reden tot
vrees. Toen kon ik haar laten begaan."
Ik vertelde hem, hoe ze bij de vechtpartij had gedaan. Hij was blij, dat
te Moren, want Nellie was nu eenmaal medelijdend van aard en ze kon
geen onrecht zien.
Dat verklaarde veel, vond hij. Medelijden, en een gevoel van behulpzaam te moeten zijn, hadden haar zeker geleid. Maar het bleef jammer,
dat het mooie vertrouwen, dat er geweest was, verstoord was.
Hij zou er op letten. En hij verzocht me, het ook te doen.
Bij al die besprekingen had ik de moeder gemist. Die liet zich niet zien.
Ik vond •dat jammer en wat onbegrijpelijk. Welke moeder interesseert zich
niet voor zulke dingen in het leven van haar dochtertje?
En ik begreep ook niet eerst het geresigneerde, daarna die eigenaardige
zenuwachtigheid van den vader.
De zaken gingen zich nu snel ontwikkelen.
Het is eigenaardig, dat zulke „verliefde" schoolkinderen zoo graag
briefjes schrijven, en ook, dat ze zoo weinig aandacht aan die briefjes
besteden. Ze springen er zorgeloos mee om. Zoo worden er al heel gauw
briefjes gevonden door .de leerlingen. En die wreekten er zich mee, door
met stille spot die briefjes rond te laten gaan, en dan ze haar weer In
de handen te spelen.
Heelemaal onschuldig waren ze niet meer.
Verklaarde dat de felle woede, waarin Nellie ontstak? Een woede zoo
hevig, dat ze de voorzichtigheid vergat, en luidop haar verachting te kennen gaf voor die laffe „knullen," die haar op die manier plaagden?
En zoo kwam ik er weer achter, en ik praatte nu met Nellie.
Toen schrikte ik van haar.
Want ik zag, dat ze volrijp was.
En toen ik haar vroeg, of ze het dan niet vreeselijk vond, te zondigen,
toen keek ze me aan. „Zondigen?" vroeg ze. „Moeder heeft het ook gedaan. En moeder is zoo goed."
Toen kon ik er niet veel meer over zeggen, maar moest weer naar haar
huis toe, en trof weer alleen haar vader. Ik vertelde het verhaal in geuren
en kleuren, en zag, dat het een onaangenamen indruk op den vader
maakte, toen ik kwam aan haar verontschuldiging. Hij wenschte daarop
niet in te gaan. „U begrijpt, meneer, zoo'n kind zegt, wat haar voor den
mond komt. Ze heeft misschien wel eens te veel gehoord."
Van toen af werd er echter grooter opmerkzaamheid geschonken aan
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Nellie's gangen. Vader kwam ze meestal zelf uit school halen En dan deed
ze wel eens heel onwillig. En de menschen, waar de nieuweling in huis
was, werden gewaarschuwd, dat ze op zijn gangen moesten letten. En
het scheen, alsof er geen wolkje aan de lucht was. Nellie was wel wispelturiger dan ooit, en de oogen van den nieuweling, die oogen onder het
lage voorhoofd uitkomend met het sluike haar, dwaalden soms onrustig
rond, maar het leek alsof er niets was.
Tot de nieuweling gelukkig weer vertrok.
Kwamen alle moeilijke situaties maar op een zelfde, eenvoudige wijze
tot oplossing! Maar helaas, het leven maakt het niet altijd zoo gemakkelijk.
En toen kwam Nel weer langzamerhand tot rust.
Ze speelde haar oude spelletje van aantrekken en afstooten nog wel,
maar meer berekenend, meer voorzichtig. Uit alles bleek, ze was ouder
geworden, ouder, dan haar leeftijd meebracht. Ze was niet meer het kind.
Ze was op weg om een „jonge dame" te worden.
Ze verliet de school.
Dat is van je werk onder kinderen wel het meest hopelooze, dat je
altijd stukwerk doet, en je weet nooit, of de stukken aan elkaar zullen
passen. Je hebt ier absoluut geen weet van, hoe het verder zal gaan, als
het hoofdstuk uit is, dat je zelf meegeschreven hebt. In vele gevallen is
het zelfs onmogelijk, om na te gaan, hoe het verder loopt met het
verhaal.
En ik ging zelf ook weg.
En kwam na jaren weer terug in het stadje.
Natuurlijk ging het over verschillende kinderen, die ik gekend had. En
ook over Nel kwam het.
En alles „kwam terecht."
Nel was jong en goed getrouwd, en ze was een gelukkige moeder
geworden.
***

Dat zat je nu met je opvoedingsbegrippen.
Was dan al de drukte die je gemaakt had, .onnoodig geweest? Had
Nellies vader gelijk gehad? Moest je ie in zulke dingen terugtrekken?
Ik heb vaak nog over dat meisje gedacht, en me gevraagd, wat ik uit
die geschiedenis voor gevolgtrekkingen moest maken.
Ik was zelf wat ouder geworden, en er was meer wicht gekomen aan
de klok.
En dus was mijn oordeel zachter geworden.
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En kon ik meer en beter waardeeren, vooral, toen ik Nellies vader ontmoette, en die me herinnerde aan ons gesprek, toen Nel had gezegd:
Moeder deed het ook!
N u wilde hij .zeggen, dat Nel gelijk gehad had. Ze was inderdaad een
even vroeg rijp kind geweest als haar eigen moeder. En die had het niet
geschaad. Ze was altijd wat erg naïef gebleven. Kind bij alles, wat ze
vroeg-wijs had gemaakt. Daarom zag hij er altijd tegen op, met haar die
dingen te bespreken. Daarom had hij er haar altijd zooveel mogelijk buiten gelaten.
„Want ze wist nu ook wel, dat het beter is, die dingen te laten," zei hij.
„Maar ze zou de kracht gemist hebben, er Nellie over te spreken. U moet
begrijpen, Nellie was haar een en al. Ze was evengoed haar vriendin als
haar dochter. Nellie kende Moeders heele jeugd, en wist al heel jong bijna
alles af van de wijze waarop haar ouders elkander hadden gevonden.
En daarom, hoewel hij zorg gekend had, was hij niet zoo erg bang
geweest.
Bovendien, hij had zijn kind omgeven met een krachtig gebed. En de
heerlijke vertrouwelijkheid, die maar zoo korten tijd verbroken was geweest, had voor zoo heel veel kwaad behoed."
Zoo kreeg ik nog toen een juiste opvoedkundige les.
En die kunnen alle ouders ter harte nemen. Vertrouwen en goede omgang,
gepaard en gesterkt door een krachtig gebed, doen heel veel, meer, dan
wij dikwijls met onze opvoedkundige vooropgezette begrippen, vermoeden. We weten wel, dat het twee pijlers zijn in het opvoedingsgebouw,
maar weten en weten zijn twee.
Ik ging met een verheugd hart weer weg. Want hier was veel goedgekomen, door Gods trouwe zorgen, meer dan dat we vermoedden, dat
nooit terecht zou komen. J. L.
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AGENDA
DER VIJFDE JAARVERGADERING VAN „DE VEREENIGING VOOR
CHRISTELIJKE PAEDAGOGIEK" OP DINSDAG 22 APRIL TE 11 UUR
IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
MARIAPLAATS TE UTRECHT.
1. Opening door den Voorzitter Prof. T. Hoekstra.
2. Notulen.
3. Referaat van Prof. F. J. J. Buytendijk van Amsterdam, over:
„De grondacte van het kennen en wat daarmee samenhangt in
kentheoretischen, metaphysischen en paedagogischen zin."
Opponent .de heer A.. Jonkman, van Amsterdam.
4. Algemene discussie.
PAUZE.
5.
6.
7.
8.

Een vacantie-cursus voor 1924?
Contributie-verhooging?
Rondvraag.
Sluiting.

L. S.,
De Vijfde Jaarvergadering wordt vervroegd om als Buitengewone Vergadering te dienen, met het oog op het zeer belangrijke onderwerp, waarbij
gewichtige vragen ter sprake zullen komen: de deemoed als grondslag
van de opvoeding, intuïtie sterker dan het intellect? functioneele of feitenkennis voorop? individueel of klassikaal onderwijs? enz. ')
De Heer Jonkman heeft zich bereid verklaard, als eerste opponent op
te treden.
Ook gasten zijn hartelijk welkom voor deze vergadering, die zeer belangrijk, schijnt te worden.

Namens het Bestuur:
R. DIJKSTRA, Secr.-Pennningm.

de Krim, 17 Maart 1924.
1) (Zie de brochure van den referent).

