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UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG

ONZE NIEUWE JAARGANG,
Met dit nummer vangt weer een nieuwe jaargang van ons tijdschrift aan.
Vol goeden moed beginnen we weer.
Ons werk gaat niet ongezegend, en reden tot klachte is er niet.
Toch hebben we wel eenige w e n s c h e n.
Voornamelijk deze, dat er mee g e s c h i k t e copie wordt gezonden
door hen, die zich voor de paedagogiek interesseeren. Schetsjes en verhaaltjes hebben we vooralsnog wel genoeg in voorraad — maar aan
meer wetenschappelijke copie hebben we dringend behoefte.
Verder hebben we naast onze wenschen ook eenige p 1 a n n e n. We
hopen door te gaan met af en toe een portret van een vooraanstaand
paedagoog te geven. Voorloopig beperken we ons natuurlijk daarmee tot
den eigen kring.
Dan zullen we op verzoek van onderscheiden lezers een rubriek
„vragen en antwoorden" opnemen.
Reeds nu kwam het dikwijls voor, dat men mij over een of andere
zaak inlichtingen vroeg. Soms zelf zooveel, dat het me niet steeds
mogelijk was op de vragen antwoorden te geven. De tijd om de —
veelal lange — brieven te schrijven ontbrak meer dan eens.
En het kwam nogal eens voor, dat de antwoordbrief, die geschreven
werd, een artikeltje op zichzelf was, zoodat de vragers zelve soms verzochten het antwoord af te drukken. Tot heden deden we dat niet in ons
tijdschrift. Maar na eenige aarzeling — want er kan ook een gevaar zijn
in zulk een vragen-rubriek besloten we toch de „eischen" van de
practijk gehoor te geven. Zoodat men in den vervolge in dit tijdschrift
een dergelijke rubriek kan vinden. Le den van onze vereeniging of
a b o n n e es op ons tijdschrift hebben het recht vragen in te zenden.
De volgende opmerkingen moet echter ieder vrager ter harte nemen:
le. de vrager moet duidelijk naam en adres opgeven;
2e. bij de beantwoording worden zijn initialen vermeld, tenzij hij anders
verkiest en een lettercombinatie door hem wordt opgegeven onder welke
het antwoord kan worden geplaatst;
3e. geen vrager moppert, wanneer hij ten antwoord krijgt, dat zijn
vraag voor onze rubriek niet geschikt is, en evenmin, wanneer het antwoord luidt, dat hij, om welke reden dan ook, nog even op antwoord
moet wachten; dit laatste kan b.v. het geval zijn, wanneer het een zaak
betreft waarvoor afzonderlijk studie moet worden gemaakt;
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4e. alleen op paedagogische vragen gaan we in; practische schoolzaken, als wetskwesties e. d. g. gevallen onder onze rubriek niet.
Daar er reeds eenige vragen op antwoord wachten, beginnen we met
deze rubriek reeds in het volgende nummer. Net is ide bedoeling die geregeld te plaatsen als er vragen zijn. Qeen vragen — Been copie. Te veel
vragen — geduld van de vragers gevraagd.
we hopen, dat ook deze rubriek er toe moge bijdragen ons tijdschrift
.nog beter aan zijn doel te doen 'beantwoorden.
Tevens kunnen we nog meedeelen, dat maatregelen zijn getroffen om
g e r e g e 1 d e bespreking van verschen ► n werken te ontvangen en te
plaatsen.
Eenige interessante artikelen werden ons verder toegezegd. Van Dr.
E y k m a n hopen we een reeks opstellen over Forster te ontvangen;
van het referaat van Dr. L o s over „het gevoel" geven we reeds nu het
eerste stuk. En er is meer beloofd.
Een rubriek recensies over schoolboekjes, die in wat anderen toon
gesteld is dan de gewone besprekinkjes, vangt in dit nummer aan. We
hopen ook 'daarin ons tijdschrift „up to date" te houden.
Zoo gaan we vol cooed den negentienden jaargang in.
Zegene God verder onzen arbeid.
J. WATERINK.

DE BEINVLOEDING VAN HET
EMOTIONEELE LEVEN DER LEERLINGEN
OP DE LAGERE SCHOOL.
(REFERAAT GEHOUDEN OP DE PAEDAGOGISCHE VEREENIGING.
PASCHEN 1926.)

Inzake de natuur van het gevoel zijn er twee groepen van theorieen.
Volgens de eerie vormen de gevoelens een eigen klas van bewustzijnsfeiten (Wundt, Lipps). Volgens de andere zijn gevoelens een samengesteldheid van organische gewaarwordingen (James, Lange).
De verhouding van gewaarwordingen en gevoelens is m. i. deze:
a. gewaarwordingen zijn onontleedbare elementen van het zieleleven,
die afhankelijk zijn van prikkels. Gevoelens zijn min of meer o n a f ha nk e 1 ij k van p r i k k el s, omdat elke prikkel naar omstandigheden
zoowel lust als onlust kan opwekken, b.v. rooken.
b. Gewaarwordingen zijn antwoorden op prikkels, die in verband
staan met het centrale zenuwstelsel, het periphere zenuwstelsel en het
autonome zenuwstelsel, dat een sympathisch en parasympathisch systeem
heeft (soms remmend, soms aanzettend).
Gevoelens staan in nauw verband met de g e s c h e i d e n same nwerking van het autonome en het willekeurig
zenuwstelsel (Prof. Brouwer volgens Leerb. d. Phys. van Benjamins
en Reys, 1924, p. 309). Het is nog niet gelukt aparte prikkels voor de
gevoelens aan to wijzen, maar reeds de ouden wisten, dat zij in nauw
verband staan tot het ingewand, de blaas en de nieren (Jer. 4 : 31), gelijk
blijkt bij ontroering.
c. Gewaarwordingen zijn even subjectief als de gevoelens, maar zij
worden door het individu aanstonds verlegd naar de objectieve werkelijkheid, terwijl de gevoelens als toestanden van het subject blijven voortbestaan. De gewaarwordingen vormen een objectsbewustzijn, terwill de
gevoelens een toestandsbewustzijn vormen.
d. De gewaarwordingen kunnen onderscheiden worden naar hun
kwaliteit, intensiteit, hun tijdelijke en ruimtelijke extensiteit en helderheid.
De gevoelens bezitten alleen kwaliteit (lust en onlust), i n t e n s i t e i t
(stenisch en asthenisch) en d u u r, maar Been helderheid. Immers zoodra
men de opmerkzaamheid richt op vrees en toorn verminderen ze in
kracht. Wat de dim ensies betreft nam W. Wundt drieerlei dimensic
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aan, n.l. die van lust—onlust, spanning—bevrijding, opgewektheid-gedruktheid. Uit de experimenten van Titchener is echter gebleken, dat
spanning en depressie gevoelskleuren zijn, omdat ze afhangen van organische gewaarwordingen of associaties.
Uit deze vergelijking van gewaarwordingen en gevoelens besluiten we,
dat de gevoelens geen modaliteiten van gewaarwordingen zijn, maar een
• eigen natuur bezitten.
De k w alit e i t van de gevoelens wordt beheerscht door hun verondersteld object. Zeif hebben ide gevoelens geen inhoud, want vreugde
b.v. zonder iets waarover men blij is, bestaat niet. Geisoleerde gevoelens
zijn er niet, een gevoelen is altijd een gevoel van of over lets. Nu kan
het verondersteld object in verband staan met de a k t e van
een voorstelling of gedachte en met den inhoud van den. Bij kiespijn
komt de inhoud van de voorstelling „pijn" niet in aanmerking, wel de
akte. Evenzoo bij de oordeelsakte, gevoelt men de evidentie van de waarheid, zonder die to betrekken op den inhoud van het oordeel. Er zijn dus
allereerst aktegevoelens en inhoudsgevoelens. Volgens D ii r r en E bb i n g h a u s moet men voorts -onderscheiden gevoelens van h e t
g e g e v en z ij n en van het v e r 1 o op der gedachten. Een voorbeeld
van een Gegebenheitsgeftihle is de rustige kontemplatie van een kunstwerk, en van een Verlaufsgefiihl de lust van de bedrijvigheld der fantasie
of der affekten. Maar de verdeeting naar de gevoelsobjecten, aangenaam,
schoon, waar en goed, is eenvoudiger. Er zijn dus zintuigelijke, aesthetische, logische en waardegevoelens (egoistische, altruistische, zedelijke
en religieuse).
De i n t e n s i t e i t van de gevoelens hangt niet alleen af van den
prikkel der gewaarwordingen, die ze begeleiden, maar ook van de opmerkzaamheid of at t e n t i e. Terwij1 de gewaarwording nog voortduurt, b.v.
bij het hooren van schoone muziek, wordt het gevoel van lust soms afgestompt, of door onlust verdrongen. Zulks komt doordat de attentie uitgeput raakt bij gebrek aan variatie, of door nevenwerkingen naar elders
verplaatst wordt. Dan treedt geestelijke vermoeidheid in, die onlust medebrengt. Het gevoel wordt alsdan afgestompt en zinkt beneden den gevoelsdrempel. Deze d r e m p e 1 rust met de toenemende spanning der
opmerkzaamheid.
De d u u r van de gevoelens hangt af van het zielsevenwicht, dat is
de harmonie en disharmonie van het toestandsbewustzijn. Dit
evenwicht vertoont veel overeenkomst met wat men in de Biologie
aanpassing (adaptatie) noemt. Haastige schrik wekt onlustgevoel, dat
blijft nawerken, ook al is de gevoelsveronderstelling een blijde tijding, die
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lust opwekt. Hoe schriller de dissonans is, hoe langer de ziel werk heeft
tot herstel van de gestoorde harmonie. Sigma Freud, die de gevoelens
als elkander opheffende krachten beschouwt, spreekt van „Eingeklemmte
Affekte", die door verschuiving naar een meer sociaal waardevol gebied
vrij worden, b.v. een ongelukkige liefde kan een meisje er toe leiden om
verpleegster te worden.
De duur van de gevoelens hangt voorts ook of van h u n r e p r o d u kt i e. Daarbij maakt A. Lehmann terecht onderscheid tusschen de bloot
v o or g estelde gevoelens en de herl eef de gevoelens. Iemand,
die eens in zijn leven een goudmijn heeft ontdekt, kan zich zijn verrukking
van blijdschap later herinneren, terwill hij er koud onder blijft. En iemand,
die in een driftbui een ander een pak slaag heeft gegeven, kan als hij
daaraan terugdenkt weer toorn gevoelen tegen die persoon.
Voorts hangt de duur der gevoelens nog samen met de o v er d r a c h t
(transfert) van gevoelens. Het zien van , een horloge, dat een man bij zijn
leven droeg, ikan bij zijn weduwe tranen opwekken. Ook is er eene verschuiving van gevoelens mogelijk, bij het ontstaan van nieuwe gevoelens
onder bijzondere omstandigheden. Iemand die niet van vogels houdt, erft
een kanarievogel van zijn overleden ouders en wordt naderhand gehecht
aan dat dier.
De vraag of er ook a s s o c i a t i e van gevoelens is, stelt ons voor een
zeer moeilijk probleem.
Volgens ide Elem entenpsychol o g i e zijn , de eenvoudigste
elementen van het zieleleven, waartoe ook gevoelstonen behooren, lets
dat werkelijk beleefd wordt, en geen kunstmatige abstracties van ons
denken. Dan is alleen f u s i e mogelijk.
Volgens de Gestalt s-psychologie beleeft de ziel niet de opbouwing van een gevoelen uit zijn elementen, maar direct de eenheid, de
gestalte daarvan. Bij deze opvatting zijn een gevoelen en zijn veronderstelling of grondslag niet te scheiden, zoodat , de associatie plaats vindt
tusschen de daarmee verbonden gedachten. Een kind, dat zich gebrand
heeft, mijdt het vuur, omdat de voorstelling van vuur en de grondslag
van het pijngevoel zich associeeren. Van directe gevoelsassociatie is dus
geen spfake, omdat de gevoelens op zichzelf onzelfstandig zijn. Men kan
niet spreken van gevoelsgevoelens, wel van gedachtegevoelens.
D e a f f e k ten molten niet beschouwd worden als gecompliceerde
gevoelens, want ze zijn georganiseerd in 't bewustzijn, in het lichaam en
in de handeling.
Wat de organisatie i n 't be w u s t z ij n betreft, zijn de s t r e v i n g
een vast bestanddeel van emoties. Op een gegeven oogenblik zijn er twee
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krachten in ons, de impulsen, die ons voortdrijven en zeggen: Ja, ja, en
de inhibities, die ons terughouden en zeggen: Neen, neen. (James, Relig.
Exper., p. 261.)Maar , de emotie b.v. van een moeder, die vreest voor het
leven van haar kind, dat in gevaar is, dringt onmiddellijk tot een bepaalde
streving, d. i. de handeling tot bescherming.
Ook bevat de emotie i n s t i n k te n, b.v. de vrees brengt mee de
instinctieve beweging van het zich verbergen of vluchten.
Voorts bevat de emotie bewuste of onderbewuste voorstellinge
die alle begeleid zijn van gevoelens en hun interactie.
Maar ide hoofdzaak bij de emotie is de verandering van het Ik
(Umstimmung, Lehman). Daarbij denke men niet aan het transscendente
maar aan het empirische Ik, , de Ikvoorstelling.
Volgens W. James stellen wij ons voor een materieel 1k, een sociaal Ik
en een geestelijk Ik. Het materieele Ik omvat het lichaam, het milieu, gezin,
arbeid, vaderland. Het sociale Ik omvat onze verhouding tot andere individuen. Een man 'kan op 't werk bedeesd en thuis brutaal zijn. Net geestelijk
Ik omvat de herinneringen en de belevingen. In al deze voorstellingen
grijpt bij emotie een verandering plaats, die harmonisch of disharmonisch is.
Volgens A. Shand vormt iedere emotie een eigen organisatie met een
ikheid als centrum, terwijl er naast die vele ikken nog een enigmatisch ik
bestaat, dat die alle omvat. Doch de eenheid der ziel is niet te breken.
Wat betreft de organisatie van een emotie in het 1 i c h a a m, zoo blijkt,
dat enkele emoties haar eigen expressies hebben, b.v. vrees en toorn, terwij1
andere zooals droefheid en blijdschap alle expressies kunnen aannemen.
De physische gevolgen van 'moues worden onderscheiden in vasomotorische, respiratorische, sekretorische en automatische inwerking op de
spieren. Tot deze laatste behoort ook de expressie van droefheid. Reeds
Aristoteles heeft opgemerkt dat bij een kind de tranen niet te voorschijn
komen voor het einde van de 2e of 3e of 4e maand. C. D a r win heeft
deze hypothese gegeven: Door aanhoudend schreeuwen worden de bloedvaten van het oog overvol. De te groote toevoer prikkelt de spieren en de
traanklieren. Door functioneele samenwerking met het oogvlies komen de
tranen onder den invloed van physiek of moreel lijden te voorschijn, zelfs
wanneer deze samentrekkingen door den wil zouden worden belet. Later
heeft Bechtererd (1910) door experimenten aangetoond, dat de oogstaafjes
de zetels zijn van de centrale reflexen der gevoelsgebaren. Daardoor is
het te verkiaren, dat bij hevige emoties de traanklieren overspannen worden. Het lichaam ondergaat dus een verandering door de emotie.
Wat betreft de organisatie van een emotie in het handele
moeten we onderscheid maken tusschen het ins t i n c t i e f g e d r a g
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van , de primaire emoties, b.v. het vechten bij toorn, en het v er k r e g e n
g e d r a g, onder invloed van den wil en de gewoonten, b.v. de moed bij
het trotseeren van gevaren. Tot dit laatste behooren ook het verwaarloozen
van plichten en schuldige vergeetachtigheid, die bij dieren niet voorkomen,
man wel vaak aanwezig zijn bij kinderen onder den invloed van een
emotie, b.v. door nieuwsgierigheid wat er op straat te doen is bij een oploop,
vergeet Seen kind een boodschap voor zijn moeder te doen.
B ij de v e r de e l i n g van de emoties onderscheidt men algemeen,
primaire en secundaire emoties of sentimenten. En deze weer in sthenische
en asthenische affecten, naar de psychophys. reactie in het organisms.
Schrik is altijd asthenisch of verlammend. Deze kracht is niet rdezelide als
die van lust en onlust, want er bestaat een schrik van vreugde en een doodschrik. Haat daarentegen is sthenisch, want ze verhoogt de kracht van
de spieren.
De h a r t s t o c h t en hebben in de Moraal een bijsmaak gekregen van
onwaardigheid, zoodat men ze betiteld heeft als de waanzin van den wil.
Maar er zijn ook edele hartstochten, b.v. de ijver voor het rechtsherstel van
onderdrukten. Het onderscheid van hartstocht en emotie is de regelmatige
bevrediging van , den wil, , de habitueele dispositie tot gevoelsopwekkingen,
de gewoonten 'die de hartstocht kenmerken, terwill ,een emotie meer een
oogenblikkelijke reactie in het gevoelsleven is.
De s t emming en zijn chronische gevoelstoestanden, die vaak
optreden als het residuum van een affekt. Daarbij komt niet een enkel
element tot domineerende positie, zoodat een kind b.v. niet weet waarom
het zoo treurig is. Er is daarbij meer een dispositie tot gevoelens clan
gevoel zelf.
De temper a m e n t en zijn de gevoels- en wils-aanleg die door erfelijkheid, b.v. humor, of door overdracht, b.v. beroepssleur, of door bemnvloeding, b.v. vaderlandsliefde, in een individu wordt gewekt. De emotionaliteit vormt met de aktiviteit en sekundaire functie gewoonlijk een grond
van onderscheiding der temperamenten. De daarbij gebruikte termen zijn
echter te algemeen, om tot kennis van de gevoelens te leiden.
G e es t el ij k e gevoelens zijn een nieuwe term, afkomstig van
Prof. Max Scheler. Hij onderscheidt deze van de zintuigelijke, levens- en
zielsgevoelens, als de diepste schacht in de mijn van het emotioneele leven.
Ze idoordringen alle bijzondere levensinhouden. Ze warden in 't geheel niet
beleefd of ze grijpen ons gansche zijn aan. Bij de vertwijfeling klinkt in
de kern van ons bestaan als persoon en als mikrokosmos een emotioneel
„neen". Bij de zaligheid (de ontroering), het diepste geluksgevoel, een
emotioneel „Ja". Sommigen rekenen hiertoe ook het schuldgevoel van het
.
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kwaad geweten, dat uit de diepste kern van de persoonlijkheid opwelt. Bij
de vraag naar de beinvloeding van het emotioneele leven van schoolkinderen komt dit gevoel het laatst aan de orde, omdat het onafhankelijk
is van den wil en transscendent is ten aanzien van alle directe opvoeding.
Ziehier een kort resume van de opvattingen van het gevoel in de wetenschap. Volgens mijn opvatting is het gevoelsleven de eerste laag van het
bewustzijn, die zich vormt in een kind. Deze staat receptief tegenover de
ervaring, en wordt in de H. Schrift met den term „hart" aangeduid. (Zie
mijn werk: Het gevoel in de H. Schrift, pag. 25 v.v.). Het gevolg van de
erfzonde openbaart zich hierin nog niet in een verkeerde onderscheiding
van goed en kwaad, maar in een disharmonie van het in- en uitwendige
leven, en bij een wedergeboren kind van de inwerking van Gods Geest en
de natuur van het kind. (o.c. pag. 95).
De b einvlo e ding van het emotioneele leven bij kinderen gaat uit
van de veronderstelling, dat de ziel niet alleen vatbaar is voor o n t w i kk e l i n g maar ook voor v or min g. Tumlirz onderscheidt terecht deze
beide begrippen aldus, dat de ontwikkeling de soortelijke aanleg en de
vorming (Bildung) de individueele aanleg betreft.
Wat is dus de vormbaarheid van een kind?
Het is , een streven naar het betere en meer volkomen leven. Dit streven
is erfelijk en openbaart zich bij kinderen in hun talrijke waarom-vragen.
De onderscheiding van levendige en droomerige kinderen is een gevolg van
het graad en soortonderscheid in den wil tot verbetering.
Het onderscheid in belangstelling (interesse) b.v. voor muziek, bij een
individu hangt of van het ik-bewustzijn. Dit bewustzijn van een zelf ontstaat
reeds vroeg bij een kind, en daardoor kornt het, dat zijn aanleg voor muziek
zich ook soms vroeg openbaart. VOor die openbaring kan het kind door
het onderwijs wet afgericht (getraind) maar niet gevormd worden. De
vormbaarheid hangt zoozeer samen met de ontplooiing van het ik, dat
sommige aanleggen eerst met de geslachtsrijpheid intreden, b.v. het , eer
gevoel. Het belevende en het handelende ik moeten zich eerst tot ikbewustzijn, dat is verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen, eer het kind
volkomen vormbaar wordt. Er moet eerst in het kind een centrum wezen,
dat veranderingen van zich doet uitgaan, dat zich tegen inwerkingen van
buiten verzet of deze aanvaardt. En daartoe is het ik-bewustzijn met het.
zelfgevoel onmisbaar.

S. 0. LOS.
Den Haag, Mei 1926.

BIOSCOOP EN ONDERWIJS. 1

)

Wanneer we spreken over ons onderwerp, dan zal het u duidelijk zijn,
dat het de bedoeling is, dat onderwerp te doen betrekking hebben op de
vraag, of de bioscoop, of het zoogenaamd „levende lichtbeeld" als widerwijsmiddel is aan te bevelen. Strikt genomen kan onder ons onderwerp ook
vallen, de vraag, of het bioscoopgevaar van onzen tijd ook geen gevaar
voor het onderwijs meebrengt. Maar het is niet onze bedoeling over die
vraag, die zeker toestemmend moet worden beantwoord, heden te handelen.
De kwestie, waar het ons heden om gaat is de vraag naar de waarde van

de bioscoop als onderwijsmiddel.
Ook de vraag naar de middelen bij het onderwijs te gebruiken, is er eene
van het grootste gewicht. Wat van de methoden in het algemeen werd
gezegd door wijlen Professor J. WoItjer, geldt zeker ook van de vele
middelen, die zich als het beste aan ons tegenwoordig onderwijs aanbieden:
„Er zijn methoden aanbevolen, die uitgaan van beginselen, welke de
Christelijke school niet kan aanvaarden". En verder : „Ook bij het aanvaarden en toepassen eener methode moet men overwegen of men daardoor zijn diepste beginselen verzaakt. Onze Christelijke scholen kunnen en
mogen op het punt der beginselen niet indifferent zijn, maar critisch".
(Paed. Tijdsch. v. h. Chr. Ond. 5e jaarg. No. 1.)
Achter de eenvoudigste leermiddelen zit meermalen de gedachte, dat
een beginsel moet worden toegepast, en er is geen methode uitgevonden en
voorgesteld, die niet werd gedragen door een of ander principe, dat van
oneindig veel verder strekking was, dan de schijnbaar zoo simpele
methoden of middelen, die werden gebracht.
Nu is het een gelukkig verschijnsel, dat men in den laatsten tijd al
meer critisch staat tegenover het vele nieuwe, dat aan de school als leermiddel of methode wordt aangeboden. En wellicht zijn de dagen, waarin
men meende, zekere middelen als de beste voor alle tijden te kunnen aanbieden, welhaast voorbij. De bekende psycholoog August Messer schreef
nog niet zoo heel lang geleden, dat het niet mogelijk is, wetenschappelijk
een bepaald opvoedingsmiddel vast te leggen (Zeitschr. f. Pad. Psych. and
exp. Padagogik. 23. 9/10). En hij adstrueerde zijn betoog door te wijzen op
het fluctueerende, dat er ligt in elke, dus ook in onze cultuur, en dus ook in
de middelen, waarvan een cultuur zich bedient om een doel te bereiken. In
deze gedachte ligt een kern van waarheid, die echter bij Messer een nadere
1)
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aanvulling krijgt uit een hoek, waar wij het weer heelemaal niet met hem
eens zijn. Want Messer betoogt dan, dat ook het opvoedingsdoel een
fluctueerende grootheid is, — en daarin staan we lijnrecht tegen hem over.
Juist het feit, dat wij gelooven in onveranderlijke principia bij de opvoeding,
geeft ons recht om critisch te staan tegen elk opvoedingsmiddel, maar dan
met ons beginsel als criterium. En dat beginsel eischt van ons, dat we letten
op het wezen van het kind, en op het wezen van den tijd en de cultuur,
waarin we leven. En dan geven we gereede toe, dat veranderde tijden ook
veranderde middelen kfinnen eischen, maar we stellen daarvoor de bewering, de stelling, dat onze eerste en meest beteekenende vraag bij het
oordeel over een leermiddel niet is dat van het al of niet aanpassen bij den
aard van den tijd, neen, — het belangrijkste is ook bier : het al of niet
passen van een leermiddel voor het kind als kind, voor het kind, zooals wij
het als kind belijden te zijn ; en dan synoniem daarmee dus de vraag : past
een leermiddel op de school, zooals wij wenschen, dat die zal zijn?
Wanneer we nu vragen, of de bioscoop op de school een plaats als leermiddel toekomt, dan moeten we bij het beantwoorden van die vraag de
kwestie wel uit onderscheiden standpunt bezien.
Hier toch komt aan de orde eerst dit : welke is de waarde van de bioscoop als leermiddel?
Dan vragen we : welke is de algemeen vormende waarde van de bioscoop?
Om tenslotte nog even de kwestie te bespreken, of in de schoolbioscoop
ook een gevaar ligt met het oog op het bioscoopkwaad; een gevaar voor
de jeugd dus met het oog op het verdere leven.
Welke is de waarde van de bioscoop als leermiddel in enger zin, dat wil
dus zeggen, als middel om de kinderen van de lagere school — of ook wel
van de M.U.L.O.-school, iets „bij te brengen".
Om deze vraag te beantwoorden behoeven we u zeker niet uitvoerig te
spreken over de bioscoop zelve. leder weet zoo langzamerhand wel, wat
een bioscoop is. Door een snelle opeenvolging van op een doek gereproduceerde beelden, wordt de waan van bewegende figuren gewekt, zoodat men
het leven met al zijn bewegingen en zijn mogelijkheden kan weergeven, ja
zelfs, door allerlei vernuftige vinding, ook dingen kan reproduceeren, die
nimmer hebben bestaan.
Het is begrijpelijk, dat er menschen zijn, die meenen, dat we in deze
bioscoop een ideale gelegenheid hebben, de kinderen op school binnen te
leiden in een wereld, die ze anders nimmer door aanschouwing kunnen
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gadeslaan. Men kan hen nu, zoo zegt men, allerlei dingen laten zien, die
ze anders slechts kunnen kennen van een plaat; — in het gunstigste geval;
— want meermalen zal men de meest typische dingen uit het leven, die
bestaan in een beweging en in opeenvolging van bewegingen op platen
nimmer kunnen weergeven.
En zoo op het eerste gehoor klinkt deze redeneering zeer plausibel.
Maar de gevolgtrekking is toch wel wat heel gemakkelijk gemaakt.
Immers de eerste vraag is deze: hoe ziet een kind de dingen? Op welke
wijze krijgt een kind van de dingen voorstellingen en, op later leeftijd,
begrippen?
Stel toch, dat een kind de dingen waarneemt volgens andere wetten dan
wij ; stel, dat de voorstellingswereld van het kind aan andere regels beantwoordt dan de onze, dan mag men maar niet zonder meer zeggen: we
geven hen gelegenheid alles te zien, en dus kunnen ze nu ook alles leeren
kennen.
De vraag moet gedaan worden: hoe reageert een kind van den leeftijd,
waarop ze schoolgaan, in den regel op datgene, wat dat kind ziet?
Nu is het gelukkig, dat we omtrent deze vraag een vrij goed gedocumenteerd antwoord kunnen geven. De onderzoekingen der laatste jaren,
speciaal die van mannen als Pohlmann, Ziehen, Meumann, Binet en A. L.
Muller, om er maar niet meer te noemen, hebben ons een duidelijk beeld
gegeven van de wijze, waarop een kind bepaalde voorstellingen opneemt.
Het zou ons in dit referaat veel te ver voeren, wanneer we een overzicht
gaven van de gegevens, die zijn verkregen. We meenen te kunnen volstaan
met een bespreking van de vraag naar de wijze, waarop een schoolkind de
voorstellingen ontvangt uit datgene, wat het aanschouwt.
Wanneer een kind begint naar school te gaan, is het zoo ongeveer aan
het begin van de tweede periode, wat zijn voorstellingsleven betreft.
In de eerste periode van het leven bewaart het kind min of meer vage
herinneringen aan datgene, wat het herhaaldelijk heeft gezien, opdat zoo,
naar de wijsheid van den Schepper, .dat kind zou leeren, gelijksoortige
dingen te assimileeren om zoodoende te komen tot de voorstelling van een
ding, waarvan het meermalen onderscheiden exemplaren heeft gezien. Wel
valt dan op, dat het kind zoogenaamd toevallige eigenschappen voor
wezenlijke aanziet, maar het leert toch orde te zien in de voor de eerste
waarneming min of meer chaotische massa van objecten. Heeft het kind
alzoo geleerd zijn geestelijke krachten te gebruiken, dan begint de tweede
ontwikkelingsfase. En het begin van die tweede periode in het kinderleven
valt zoo ongeveer samen met den tijd, waarin het kind begint naar school
te gaan.
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In deze tweede periode, die tot de puberteit duurt — de periode dus,
waarmee we heden in de eerste plaats ons hebben te bemoeien, — begint
het kind te verstaan, dat er een typische relatie is van het object tot het
subject. Het kind gaat de dingen niet maar slechts zien, maar beleven.
Maar hoe? Dringt in het bewustzijn van het kind nu door, datgene, wat het
ziet en beleeft, zonder meer? Allerminst.
Inzonderheid van deze periode van het kinderleven geldt het woord van
Ziegler: „In het algemeen komt slechts dat in het bewustzijn, wat een
zekere gevoelswaarde heeft. Daarom staat het gevoel aan de enge poort
van het bewustzijn en beslist over opname in dat bewustzijn, over ja of
neen".
Slechts datgene, wat voor het kind een stuk beleving is, heeft voor het
kind voldoende interesse, om in de voorstelling, in het bewustzijn te
worden opgenomen, indien de opmerkzaamheid niet wordt geleid en
gecorrigeerd.
Maar daarom heeft de waarneming van het schoolkind ook nog Been
richting. Trouwens de richting ontbreekt gemeeenlijk in het doen van
het schoolkind. Het is met jets bezig, en breekt daarmee plotseling af,
omdat iets anders meer tot hem gaat spreken. Binet zeide het eens : „Het
kind vergeet van zichzelf, wat het juist doen wil ; het laat zich leiden en
beheerschen door een luim of een inval, door jets dat plots de aandacht
trekt en dat eenige ernotie of een prachtige beleving belooft."
Zoo kon Muller terecht zeggen: „Het zijn niet de innerlijke waarden
of de werkelijke betrekkingen der dingen, die den toon aangeven en die
een opname in de voorstellingsschat bewerken. Het is enkel het persoonlijke aandeel, dat het kind bij het voorwerp en het voorwerp bij het kind
brengt; en dit beteekent, dat het toeval beslist, wat voor langeren tijd,
wat voor kort en wat in het geheel niet wordt opgenomen, wanneer een
schoolkind iets beleeft of aanschouwt!
Wat zulk een kind niet tot het „Ik" in een of andere relatie kan brengen,
wordt niet van voldoende importantie geacht om er de voile aandacht
aan te wijden.
Ongetwijfeld beteekent dit, ,dat het kind bij zijn beschouwing der dingen,
gelijk als in heel zijn leven leiding, tucht, behoeft. Zeker, we zien de wijsheid van den Schepper ook in deze ontwikkelingsfase van het kind. Zoo
toch leert het zichzelf zien als een deel van het groote leven rondom, het
ziet, dat het tot de dingen in relatie staat, het leert weten, dat er onderscheiden betrekkingen zijn. Zoo laat God het kind groeien, om het straks
riip te maken voor het zedelijk oordeel, voor het besef van relatie en ver-
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antwoordelijkheid; zoo, in den kring van de interesse, leert het kind
over de dingen denken, opdat het straks kome tot het begrip.
Maar niet om de algemeene waarde van deze gegevens der kinderzielkunde te noemen, teekenden we ze u. Ook niet om erop te wijzen,
dat de sprake der Schrift voortdurend zulk eene is, dat het kind wordt
beschouwd in zijn neigingen, zooals wij het u teekenden. Immers dat kind
is het wordende menschje, dat vraagt om vaderlijke raad, om moederlijke hulp.
Maar nogmaals — hoe schoon dit alles bij het kind moge zijn — we
vragen ons thans af, wat dit ons te zeggen heeft in verband met ons
onderwerp.
En dan moeten we constateeren, dat datgene, wat het geluk van het
kind is, wat een zegen is voor het kind met zijn emotioneele Leven, een
gevaar, een ondergang voor het kind kan beteekenen, wanneer het niet
met wijsheid wordt aangewend, en indien dat kind wordt onderworpen aan
proefnemingen, die met zijn aard in strijd zijn.
Wat gebeurt er toch, wanneer men het kind onderwijs wil seven door
middel van een bioscoop-voorstelling?
Men „draait" dan een film „af". Een gebeurtenis krijgt het kind te aanschouwen. Een film, zoo mogelijk voor onderwijsdoeleind samengesteld.
Uitnemend. Zelfs eene, die „stil gezet" kan worden, opdat af en toe op
bepaalde dingen de aandacht kan worden gevestigd.
Zal het kind nu werkelijk iets leeren? Zal het inderdaad zijn voorstellingswereld verrijken? Het is geheel aan zichzelf overgelaten. Zijn gevoel
spreekt, zooals immer, het hoogste woord bij ,de keuze van de belangstellend gadegeslagen objecten in hun zeer samengestelde bewegingen. Daarbij
komt, dat . dat gevoel nog even van te voren geprikkeld werd. Er is zelfs
een zekere spanning door de donkerte van het vertrek, door het ongewone
van het gebeuren. En dat kind, dat steeds het gevoel aan de enge poort van
het bewustzijn heeft staan, reageert daardoor op de emotioneele prikkels
dubbel gewillig. Ook al heeft meester gezegd: let nou eens op dat puntje —
och dan is dat kind het onmiddellijk vergeten zoodra iets anders, dat meer
beleving schijnt te beloven, de aandacht trekt. Ook bij deze waarneming
springt het kind van den hak op den tak. Tenzij er iets buitengewoon belangrijks is, dat de beleving belooft. Maar dan leert het kind nog niet kennen, dan ervaart het nog alleen maar emotie. En — ook op ander terrein
werd dit door de nieuwere psychologie klaar aangetoond — juist wanneer
we iets emotioneels beleven, nemen we het minst zuiver en scherp waar.
Het middel, dat men meent gevonden te hebben, om de films „stil te
zetten" moge iets lijken, meer dan schijn is hier niet. Hoogstens kan men
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daardoor de aandacht van het kind leiden, zoolang het beeld stil staat.
Maar daarvoor hebben we geen bioscoop noodig. Daartoe doet een goede
plaat eenzelfden en zeker beteren dienst.
„Maar", zoo zal men zeggen, „dan het voortdurend uitleggen bij de vertooning van de films, zal dat niet helpen?" We antwoorden: „dat zal men
toch niet verwachten, dat het kind met zijn opmerkzaamheid in het gesprokene en het geziene omvat? De opmerkzaamheidsomvang van het kind.
is daarvoor veel te gering; afgedacht nog van het eigenaardige type-verschil der kinderen, dat doen hooren en doen zien in een dergelijke emotioneele sfeer al geheel tot de o.i. vrij naieve pogingen doet behooren.
Wanneer we alzoo de waarde van de film als leermiddel in enger zin
toetsen aan de gegevens van de kinderzielkunde, dan moeten we zeggen,
dat de film de voorstellingswereld van het kind niet kan verrijken op een
wijze, zooals 'de film als leermiddel gdat bedoelt. Er zal in de waarneming
van het kind geen lijn zijn. Niemand kan van te voren zeggen, welke voorstellingen het kind door het zien van de film zal ontvangen. Hetzeen emotioneele aandoening geeft, zal wellicht eenigen tijd, en dan nog met een
scheef beeld, worden vastgehouden. Het kind is bij het zien van een film
ongecontroleerd bezig ; geeft aan het geziene een zuiver individueele interpretatie en behoudt wellicht geheel onjuiste indrukken.
Waarbij dan nog komt, dat er een belangrijk verschil in dispositie is tusschen de kinderen van het optische, accoustische en motorische type. Het
zou ons te ver voeren, breed op ,deze kwestie in te gaan. Maar het zal duidelijk zijn, dat kinderen van het accoustische type, die eerst reageeren door
den gehoor-indruk, veel gemakkelijker het beeld van hetgeen zal worden
geleerd, vasthouden, indien bij een stilstaande plaat de stem van den onderwijzer op onderhoudende wijze vertelt.
Deze critiek, die we bij het eerste punt meenden te moeten oefenen op de
bloscoop als leermiddel, berust nu niet enkel op theorie, — theorie, , die door
sommige menschen al spoedig „grau" wordt genoemd, wanneer ze niet in
hun kraam te pas komt, — neen, ook concrete gegevens uit de practijk bewijzen, dat ons inzicht juist is. Immers er werden met de schoolbioscoop
zoo deelt het Algemeen Handelsblad, van Vrijdag 19 Maart, (Avondblad,
vierde blad) mee, een onderwijzer opstelletjes maken door de kinderen, die
de film hadden gezien.
Wat was het resultaat?
1k zal U twee van de opstelletjes geheel voorlezen, en van een het grootste .deel.
Ik zal beginnen met het opstel, dat m.i. het beste is van de vier afgedrukte. Het is van een jongen van 12 jaar. Men denkt nu, — het is immers
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het beste opstel — een weergave te zullen krijgen van het leven, volksgebruiken, e.d. in Sumatra. Maar neen, hoewel niet alle indruk ontbreekt —
heeft het verhaal toch de overhand, en het emotioneele speelt de hoofdrol.
Maar ik zal U voorlezen:
P., 12 jaar.
Dwars door Sumatra.
Deze film getuigt, dat er in de binnenland ook filmsterren bevinden,
onder anderen Rahman. We bevinden ons in Deli waar juist de vorst
gekroond werd. Deze gelegenheid konden we natuurlijk niet voorbij
later gaan. Deze vorst had in 't geheel 300 vrouwen, die hij op
audientie kwamen. Daar de troonzaal te klein was, moest een groot
deel van de vrouwen buiten blijven staan. De kroning had in een
moskee plaats. Toen de sultan zich naar 'de moskee begaf, hield een
bediende het drievoudige zonnenscherm achter hem. Bij het verlaten
van de moskee droeg hij em voor de vorst. In de gang van het paleis
kwam de vorst precies voor het filmapparaat te staan, maar in plaats
zich te verschuilen, keek hij het aandachtig aan en beval de hoogwaardigheidsbekleeders er naar te kijken. Bij de vrouwen was het
juist het tegenovergestelde. Ze sloegen de sarong voor het gezicht en
liepen in 'de schaduw van de muren. Ook werden er volksfeesten gehouden. Bijvoorbeeld : paalklimmen, koekhappen en zwaarddans. Het
laatste spel loopt zelden zonder ongelukken af. Dansen doen de inlanders zeer graag. Maar geen Jaz-band of de Chimmie. We zagen
theeplukkers- en koffieplukkers(sters). De rubberplantages. flier
worden de rubberboomen gesneden. Het sap, viguurlijk de het bloed
van de boom, stroomt uit de wonde en wordt opgevangen in glazers
bakj es.
Een ander opstel merkt ook op, dat de vorst door het filmapparaat was
verrast. Maar het gaat dan aldus voort:
Hij hield zich dapper, maar de vrouwen dachten, dat er spooken in
het spel waren. Het feest werd gesloten door een volksfeest waarbij
de worsteldans veelvuldig voorkwam.
De inlander Rhaman had een kind van zijn derde vrouw gekregen.
Daardoor werd er feest gevierd, en de inlander zat daardoor zonder
centen.
Hij besloot er uit te trekken om werk te zoeken, en ging er op uit.
Hij werd het eerst op een theeplantage als drager aangesteld.
Toen hij zijn geld in ontvangst genomen had, vergokte hij het weer.
Hij trok verder en kwam op een rubberplantage. Toen hij daar het
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geld in ontvangst had genomen, ging hij naar de schouwburg. Daarna
kocht hij een vierde vrouw.
Daarmee ging hij weer naar huis.
Daar werd om zijn terugkomst weer feest gevierd en hij zat (zat)
weer zonder centen.
Daar werd een krokodillenjacht gehouden.
Wanneer we deze twee opstelletjes lezen, klopt het resultaat dan niet
precies met datgene, wat wij op theoretische gronden, als verinoedelijk
resultaat U teekenden? In dit laaste stukje opstel mist ook maar het geringste element van „iets geleerd te hebben" door de filmvoorsteiling.
Maar zal iemand zeggen, misschien waren deze kinderen te jong.
Welnu, we mogen ook hooren naar het verhaal van een 14-jarigen jongen. Hij maakte het volgende merkwaardige opstel:
T., 14 jaar.
Dwars door Sumatra.
De sultan werd gekroond in de Moskee. Toen de kroning geschied
was, kwam hij voorop de Moskee uit. De menschen verdrongen zich
om de stoet voorbij te zien gaan. Hij ging naar zijn paleis. Even later
kwam hij, gevolgd door zijn voornaamste vrouwen, want hij had er
zoowat 300, op het balcon om de hulde van het yolk in ontvangst te
nemen. Er kon natuurlijk Been feestdag uitblijven en men vierde ook
een reuze feest op de passar. Men had er o.a. mastklimmen, enz. enz.
Rahman woonde in een klein dorp. Hij had feest gevierd en zoodoende waren de centen op. Toen alles veilig sliep is hij weggeslopen. Nu kwam er te lezen dat hij de expeditie volgde maar ik heb
van de heele expeditie niets gezien. Na een heele tijd geloopen te
hebben zag hij de poort van Medan. Wat hij hier uitgevoerd heb weet
ik niet meer. Zoo kwam hij dan terecht bij een brug. Plotseling zag je
hem midden in de rivier zwemmen. Er stonden twee waschmeisjes te
wasschen. Rahman ging naar hun toe. Ze lachten verlegen, maar de
vriendschap was gauw gesloten. Nu weet ik niet veel meer dan alleen
dat de krokodillenjacht mooi was. Om 10 m. v. 1/2 12 gingen we naar
huis. Buiten zagen we nog een opstootje. We bespraken nog hoe we
's middags van S.D.O. zouden winnen. Het is ons gelukt de rust 2-2.
Einde 5-4 voor ons.
Het is ons een raadsel, hoe het stukje in Het Handelsblad als conclusie
uit deze opstelletjes kon zeggen: „Er is voldoende blijven hangen, en zoo
als we al schreven : de details zullen wel vervliegen ; de algemeene indruk
blijft."
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Maar deze algemeene indruk beteekent niet, clat er ook maar iets is
geleerd.
Wanneer gedurende de 75 minuten, die de voorstelling duurde, aan de
hand van goede platen — en die zijn er zeker — onderhoudend was verteld,
dan zou ongetwijfeld het resultaat zijn geweest, dat de kinderen meer wisten van het leven en de toestanden in Sumatra, dan ze nu blijken te hebben
opgevangen.
We komen tot onze tweede vraag.
Gaat er misschien dan van de bioscoop op school een algemeen vormende
kracht uit, zoodat om haar waarde voor die algemeene vorming de bioscoop
op school moet worden verlangd?
Wat we hiermee bedoelen? Wel dit: of een onderwijzer netjes gekleed is
of niet hij kan daarom nog wel een goed instructeur zijn. Maar we verlangen toch, dat hij netjes zij op zijn kleeren, dat hij rein zij op zijn lichaam
en dat hij in zijn uiterlijk een voorbeeld zij, omdat van dat alles een algemeen vormende kracht uitgaat. Algemeen vormende waarde heeft de netheld in het schoollokaal, heeft de correcte toon, idien de kinderen beluisteren
bij het verkeer van ,de onderwijzers onderling en van hen met het hoofd der
school — en zoo zijn er vele dingen, die, hoewel ze niet bepaald een middel
zijn om iets te leeren, toch door ons op school verlangd worden. Behoort
misschien de bioscoop tot die dingen, die de algemeene vorming der leerilngen dienen op een wijze, die wij nuttig en noodig oordeelen?
We zullen trachten ons ook hier rekenschap te geven van .datgene, war
de bioscoop feitelijk beteekent.
Het kan na het gezegde wel niet anders, of we verstaan, dat de bioscoop
op school sterk inwerkt op het emotioneele leven van het kind. Dat is het
eerste gegeven, dat we niet nader behoeven te adstrueeren, na hetgeen
werd gezegd.
In de tweede plaats geeft de bioscoop een schijn van algemeene kennis.
De kinderen maken alles en allerlei dingen mee, en ze kunnen over alles en
nog wat meepraten. Ze zullen dat misschien ook doen in het bewustzijn,
dat ze precies weten, hoe de dingen zijn ; want immers, ze hebben ze zeif
gezien.
Deze twee punten zijn wel de voornaamste, wanneer we vragen, hoe de
bioscoop op de algemeene vorming van de schoolkinderen moet inwerken.
Nu is het merkwaardig, hoe tot op zekere hoogte de bioscoop daarmee
dekt het karakter van onzen tijd. Immers, wat het laatste punt betreft, is
het karakter van onzen tijd dat eigenaardige, dat men gaarne alles en nog
wat wil weten, zonder teveel inspanning. Zoo langzamerhand begint men
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de houding aan te nemen, dat iedereen alles weten mag niet alleen, maar
dat hij ook alles weten moet. leder mensch student, en ieder student professor, dat is de leuze van velen in onze dagen. Geen tak van wetenschap,
die niet op een Volksuniversiteit moet worden behandeld, en geen tak van
kennis, waarin niet ieder een epigoon moet kunnen zijn. Dat dit alles een
gruwzame oppervlakkigheid in de hand werkt, behoeft geen betoog. Men
beschouwt zoo langzamerhand heel het leven en alle kennis als een film,
die wordt afgedraaid, en wanneer men dien film heeft gezien, dan weet men
alles, en men praat mee.
De bioscoop op school nu zal eerder deze strooming in de hand werken,
dan dat ze een middel kan zijn om haar tegen te gaan.
Geen grondig onderzoek, maar een op interessante, populaire wijze vernomen mededeeling van belangrijke feiten, wil men als grondslag voor de
veelweterij. Wat is er beter, dan dit, dat men door middel van de bioscoop
de kinderen op prettige wijze de dingen laat zien? Het is bovendien nogal
gemakkelijk voor hem, die onderwijst ook. Geen grondig onderzoek behoeft
te worden ingesteld naar het onderwerp, waarover zal worden verteld, —
de film is vergezeld van een toelichting, die alles, wat verteld moet worden,
op een briefje geeft.
Wat dit betreft moeten we zeggen, dat de film, een echt kind van onzen
tijd, ook meer geestelijk gezien, weinig of niets tot de algemeene vorming
bijdraagt, dan alleen in ongunstigen zin.
En dan gaat vooral het eerste kenmerk van de bioscoop een woord meespreken.
Dat is dit, dat men ook bier het gevoel bij het kennisnemen van de dingen
zulk een breede plaats inruimt. Ook dat is naar den geest van dezen tijd.
Niet door den weg van het denken, maar door de emotie heen moeten we
de dingen leeren verstaan, — niet door het verstand allereerst maar door
ons gevoel moeten onze oordeelen gevormd en moet onze wil worden beinvloed. Zoo leert men in onze dagen. Voor hen, die op dit standpunt staan,
heeft de bioscoop ongetwijfeld jets aantrekkelijks. Het emotievolle opnemen
der .dingen, waartoe de individu van het kind zich voelt aangetrokken, het in
wijheid van banden zich eigen maken van datgene, wat de geest het meest
attractie geeft — het is zeker naar den geest dezer eeuw. Maar het kweekt
een sfeer, waarin het sterke leven vliedt ; en het kweekt een geslacht, dat
straks zal blijk geven van een beangstigend gemis aan stuur en richting in
het leven.
Het „leer den jongeling de eerste beginselen zijns wegs" verliest in onze
dagen al meer zijn kracht. En er is geen leermiddel, waarbij het tuchtig het
kind stellen onder de leiding van den onderwijzer moeilijker is dan juist bij
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de bioscoop. Onderwijs toch moet richting seven. Niet de emotie van het
kind, maar het beginsel van hem, die onderwijst, moet de leiding zijn, die
het kind bij alle onderwijs gevoelt.
Maar bij de bioscoop is , dit feitelijk onmogelijk. Daar beslist over den nadruk, die gelegd wordt, over de aandacht, die bepaald wordt, over de gevolgtrekkingen, die gemaakt worden, niet het beginsel van de school en de
persoon van den onderwijzer, maar de individueele emotie van den leerling.
De emotie als tuchtmeester .. het is steeds het begin van het verval
geweest voor alle waarachtige kennis en tevens voor alle waarachtig
Christendom.
Lie, M.I-I., dat is nu de hoofdtrek van de bioscoop, wanneer ze algemeen
vormend gaat werken.
Maar van een dergelijke „vorming", die veel eerder deformatie beteekent,
zijn we allerminst gediend.
Zoodat we ook ten dezen moeten concludeeren, dat we de bioscoop als
leermiddel niet begeeren, — ook niet om haar averechtsche uitwerking ten
opzichte van wat wij als algemeene vorming bij onze kinderen wenschen.
En ook hier behoeven we niet bij de theoretische betoogen ons neer te
leggen. De tot dusverre verkregen concrete gegevens, waarvan we daareven U eenige lieten zien, bewijzen wel, hoe heel het bioscoop-vertoon ook
door het kind gezien wordt in de lijn van de emotioneel benaderde waarde.
Tenslotte: er is ook een bioscoop-kwaad. Daarover behoef ik U zeker
niets naders te zeggen.
Maar heeft nu de schoolbioscoop iets met dat bioscoop-kwaad uit te
staan?
En dan — wanneer die vraag wordt gesteld, — rneenen we, dat we ook
die vraag in een voor de schoolbioscoop ongunstigen zin moeten beantwoorden.
Niet allereerst zoo, alsof het den kinderen niet zou kunnen worden bijgebracht, dat een leerfilm en een amusementsfilm niet hetzelfde is. Ook
daar zitten wel reeds moeilijkheden in, maar dat is het ergste niet.
Ook niet in de eerste plaats, alsof men de kinderen niet aan het verstand
zou kunnen brengen, dat het doel van de film, de vraag naar goed en
kwaad beheerscht. Ook dat geeft zijn moeiten, maar het is hier niet het
voornaamste.
Het ergste is hier iets, dat list op psychologisch te benaderen terrein.
De film werkt sterk emotioneel. Het kijken naar het bewegende en beweging in de ziel wekkende leven, is voor een kind iets buitengewoon be-
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koorlijks. Niet om den inhoud allereerst maar om de spanning te doorleven,

zal het kind licht worden aangetrokken tot de bioscoop, wanneer het eenmaal op school leerde ervaren, hoe prettig het is, ernaar te kijken. Daarbij,
alles went, en het kind zal na het gewone het meer ongewone gaan zoeken,
met alle funeste gevolgen, daaraan verbonden.
Zoodat we zeggen : er is een gevaar in, wanneer we de kinderen met de
emoties van een bioscoop in aanraking brengen, zoolang het bioscoopkwaad

onze samenleving bedreigt.
En nu zegge men niet : maar de ouders kunnen het verbieden. Want dan
antwoord ik : hoevele ouders verbieden in onzen niet ten eenenmale vergeefs ten ,dezen? En dan vraag ik : waarom dan het kind in kennis gebracht
met iets, dat een nutteloo*s ding is als leermiddel, en dat later allerlei verboden en straf voor het kind kan noodig maken?
Ook met het oog op het bioscoop-kwaad in het algemeen, valt het gebruiken van de bioscoop bij het onderwijs sterk te ontraden.
Wanneer we zoo meenen, ons onderwerp te hebben behandeld, dan trekken we de conclusie:
Als leermiddel heeft de bioscoop tegenover platen en tegenover het levende woord geen beteekenis ; algemeen vormende kracht moet haar in
gunstigen zin worden ontzegd, terwijl het gebruik van de bioscoop als leermiddel niet vrif is van zedelijke gevaren.
Misschien vindt men dit oordeel wat hard.
Ik kan het niet helpen. Ook achter deze dingen liggen beginselen. Principen van algemeenen aard, en beginselen van speciaal zielkundig en zedeVoor deze beginselen zullen we moeten wijken.
Iijk
Zoo volkomen terecht schreef Prof. Woltjer eens: „Laat ons.... bij het
verbeteren van de bestaande en bij het invoeren van nieuwe methoden, 't zij
ze van ons zelven afkomstig zijn of wij die van anderen wenschen over te
nemen, steeds uitgaan van de grondbeginselen van ons Christelijk-nationaal
schoolonderwijs, die ruimte genoeg laten voor werkelijke verbeteringen en
nauw genoeg zijn om uit te sluiten, wat in den grond niet deugt, hoe schoon
het zich oppervlakkig voordoe."
Wij moeten het aandurven, zelfs tegen de gaven der zoogenaamde cultuur „neen" te zeggen, wanneer we weten, dat we door dat „neen" ons
volksleven dienen; wanneer we overtuigd zijn dat we door dat „neen"
bouwen aan het werk van onzen God : — ons Christelijk onderwijs, dat we
liefhebben met elke vezel van ons bestaan.
J. WATERINK.

IETS OVER SCHRIFTMETING EN DE
BETEEKENIS DAARVAN.
V.
Voor de practijk van het onderwijs is het een vraag van groote beteekenis, welke „richtingshoek" nu bij de kinderen het meest natuurlijk
Immers, wanneer men ze zou willen dwingen, te schrijven met een hoek,
die hen niet „valt", dan zou men gevaar loopen, het leeren schrijven voor
hen noodeloos moeilijker te maken, dan het al is.
Er is natuurlijk een zeker hoek-gemiddelde, dat voor de meeste kinderen
ligt in, of althans dicht bij den hoek, dien zij het gemakkelijkst kiezen
voor hun schrift.
H. Walser man heeft, in zijn studie „Der Schriftwinkel" breed deze
kwestie besproken. Trouwens hij is de eenige niet. We herinneren slechts
aan de vele werken van Janke, R a tth e y, Lans e. a.
Maar — zooals we in den aanvang van onze artikelen-reeks zeiden
we vermijden het noemen van namen; ook omdat in deze materie het
toch altijd mogelijk is, dat er iemand komt, die zegt: „Waarom noemt ge
dien en dien niet?".
Welnu dan, wanneer het in deze kwestie een zaak van beteekenis is,
onder welken hoek de kinderen het gemakkelijkst schrijven, dan moet
een onderzoek ingesteld, om tot een antwoord op deze vraag te komen.
Hoe meer toch de hoek van het voorbeeld afwijkt van den gemakkelijksten hoek voor het kind, hoe moeilijker het voor het kind zal zijn, een
regelmatig schrift te vormen.
Immers, afgedacht van de moeilijkheden een vorig maal reeds genoemd,
komt er voor het kind dan bij de moeilijkheid om zich te geven naar den
richtingshoek van het voorbeeld.
Nu zal iemand zeggen: „ja, maar er moet toch een voorbeeld worden
gegeven; komen we nu met ons voorbeeld dichter bij den neigingshoek
van het eerie kind, dan raken we wellicht verder van dien van het andere
kind af."
Die opmerking zou juist zijn, wanneer er niet nog een derde mogelijkheid bestond.
Die mogelijkheid is deze: stel geen der kinderen heeft een neigingshoek
bij het schrijven, kleiner dan 70 ° , en de onderwijzer geeft in het voorbeeld
een hoek van 60°, dan v e r m o e i 1 ij k t dit voorbeeld het schrijven voor
alle kinderen, en wanneer het voorbeeld een hoek krijgt van 70°, dan
wordt het voor alle kinderen g e m a k k e 1 ij k e r.
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Omtrent de vraag nu, welke voor de kinderen de gemakkelijkste
„neigingshoek" is, stelde S c h 1 a g in zijn meergenoemd werk een onderzoek in. Volgens zijn methode werden er resultaten verkregen, die wij
door eigen onderzoekingen hebben gecontroleerd.
Onze resultaten dekken die van S c h 1 a g in bijna elk opzicht.
Vanwege de duurte der clichés geven we ditmaal weer een deel der
resultaten in den vorm van tabellen.
Allereerst geven we den uitslag van de volgende proef.
Tegen 24 kinderen, die voor 't eerst schreven, werd gezegd: „Nou
rnaken jullie streepjes, die zoo recht naar beneden gaan." Op het bond
werd een voorbeeld gegeven, dat er ongeveer als volgt uitzag:

Van elk der kinderen werden 40 streepjes gemeten op den hoek met een
graadmeter, waarbij het volgende resultaat werd verkregen:
Aantal kinderen 24. Aantal metingen 960.
440.
Jongens: 11.
Meisjes: 13.
520.
,,

99

Hoek in graden
Beneden 45°
45°— 50°
57 0_ 55.
56°— 60°
61°— 65°
66°— 70°
71._ 75°
76°-- 80°
81°— 85°
85°— 89°
precies 90°
91°— 95°
96°-100°
boven 100°

Aantal totaal

Aantal bij jongens

17
24
23
31
44
57
102
125
161
157
88
81
39
11

12
16
17
21
25
28
45
54
68
74
23
32
18
7

960

440

Aantal bij meisies
5
8
6
10
19
29
57
71
93
83
65 (!)
49
21
4
520
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Men ziet, dat bij onze proeven inderdaad tusschen 70° en 95° het grootste aantal hoeken ligt. Niet minder dan 714 van de 960 metingen lagen
tusschen deze grenzen.
Nu vergeten we niet, dat het voorbeeld ook 90° aangaf. Maar juist
daarom kon des te beter een volgende proef worden genomen.
Een paar dagen later — de eerste proef werd gehouden op Vrijdag, de
tweede op Maandag — werd tegen de kinderen gezegd: „nu trekken we
weer lijntjes. Maar niet zoo recht naar beneden als Vrijdag — nou trekken
we ze scheef; goed scheef !"
In het voorbeeld gaf eenige lijnen als de vorige maal, maar nu met
een hoek van precies 60° op de schrijflijn getrokken.
Wanneer we het resultaat van de proef, welker uitslag we in bovenstaanden tabel weergaven, leggen naast dat van die met de lijn under
een hoek van 60°, dan blijkt, dat de kinderen de eerste opgaaf veel gemakkelijker volbrachten dan de tweede.
Bij de eerste was er evenwel een neiging naar een hoek kleiner dan 90°,
terwijl bij de laatste een sterke neiging viel te onderkennen naar een
hoek, aanmerkelijk grooter dan 60°.
Zelfs is het opvallend,, dat nu het percentage der hoeken beneden 45 °
nietomswardgi;entlhaokenmbij
de 60° lets meer is, is het aantal tusschen 70° en 80° belangrijk toegenomen.
leder kan hier vergelijken, door onderstaande tabel weer te leggen
naast de daareven afgedrukte.
Het aantal hoeken van precies 60° was naar verhouding zoo klein, dat
het niet de moeite loonde, het apart na te meten en op te geven.
Men ziet dat er hier een sterke neiging is naar het vergrooten van
den hoek.
Wat zest ons dit?
*

Voor we nu conclusies kunnen trekken uit de verkregen gegevens, komt
de vraag aan de orde, of „toevallige" of „bijkomstige" omstandigheden
hier Been rol kunnen spelen.
De vraag toch van de houding van het lichaam bij het schrijven, en de
ligging van het cahier (papier, resp. lei) zal ongetwijfeld van beteekenis
zijn.
Zoozeer geldt dit, dat in den vijfden jaargang van dit tijdschrift reeds
werd gezegd, dat ,,de smaak van den onderwijzer" in verband met den
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Aantal kinderen 24. Aantal metingen 960.
440.
Jongens: 11.
7,
Meisjes: 13.
520.
,t
ff

Hoek in graden
Beneden 45°
45°— 50°
51°— 55°
56°— 60°
61°— 65°
66°— 70°
71°— 75°
76°— 80°
81°— 85°
85°— 90°
91 0_ 950
95°-100°
boven 100°

Aantal totaal

Aantal bij jongens

Aantal bij meisjes

19
27
29
42
71
73
149
201
143
102
56
38
14

12
17
13
24
37
48
72
91
61
36
16
19
6

10
16
18
34
35
77
110
82
66
40
19
8

960

440

520
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richtingshoek van het schrift, ook maar moest bepalen den hoek dien het
cahier met den onderkant van de bank moet maken. (Zie „de houding bij
het schrijven" door H. Schuitmaker en B. H. Korfker, 5e jaarg., afl. 8.)
Over deze zeker gewichtige vraag een volgend maal meer.
J. WATERINK.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
De Lehrerzeitung /lir Ost- and Westpreuszen vermeldt den dood van Dr.
Wilhelm Ausfeld, directeur der oude opvoedingsinrichting te Schnepfenthal,
in Zwitserland, de stichting van den bekenden Philanthropijn Salzmann (den
man van het „Mierenboekje".) De nu gestorven directeur was een nakomeling in rechte 'WI van den stichter. 't Was in 1784, dat Salzmann op een door
hem gekocht landgoed bedoelde inrichting -stichtte. De leiding is steeds in
zijn geslacht gebleven. Na zijn dood in 1811 volgde zijn zoon Karl Salzmann
hem op. Aan de inrichting werkten ook Brie gebroeders Ausfeld, waarvan er
den met Karls zuster was gehuwd. Op Karl volgde in 1848 zijn neef Wilhelm
Ausfeld, die in 1880 stierf. De nu gestorven Wilhelm Ausfeld was zijn zoon
en naamgenoot, en is nogmaals door zijn zoon opgevolgd. Terecht spreekt
de Deutsche Lehrerzeitung, waaraan we dit ontleenen, van „een paedagogendynastie".
Buitenlandsch oordeel over Holland. In Holland is de belangstelling voor
de school en voor paedagogische vragen algemeen verbreid, zoo schrijft de
Hongaarsche professor Geza Revesz, van Amsterdam. Tengevolge van de
vrije concurrentie van openbare en bijzondere scholen zijn voorbeeldige onderwijsinrichtingen ontstaan, en door de groote burgerlijke en gewetensvrijheid vinden opvoedkundige Reform-gedachten steeds een vruchtbaren bodem.
Het zou belangwekkend zijn, na te gaan, hoe het komt, dat een van nature
zoo conservatief yolk als het Hollandsche een sterke behoefte toont, om zijn
scholen te ontwikkelen en te reformeeren. Maar het democratisch volkskarakter houdt zijn conservatisme te alien tijde in evenwicht.
De school is voor den Hollander een persoonlijke, maar tegelijk een nationale zaak. Hij heeft haar lief, en offert voor haar. Een Hollandsche paedagoog zei den schrijver eens, dat de onderwijzers bier te lande een gebrekkige opvoedkundige vorming hebben, maar dat zij door 'hun natuurlijken
aanleg goede onderwijzers zijn. De schrijver kan het niet nagaan, maar wel
wil hij uitspreken, dat hij nergens dan in Holland zooveel welwillende menschen onder de onderwijzers heeft aangetroffen. Daarom is het hier in Holland gemakkelijk, nieuwe gedachten door te voeren....
We lezen het ook wel eens anders, voornamelijk wanneer Hollandsche
schrijvers aan het woord zijn.
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Maar de lezers van het Zeitschrilt liir Plidagogische Psychologie krijgen
zoo wel een goeden dunk van ons onderwijzerscorps.
„Montessori" in ons land. In hetzelfde tijdschriftnummer wordt het punt
nog eens aangeroerd. Een schrijfster heeft het daar over de Montessorimethode, en is van meening, dat de weinige opgang, dien deze in Duitschland
maakt, met het volkskarakter samenhangt.
In dit verband maakt zij melding van het oordeel eener Hollandsche dame,
die meende, dat Holland , daaroth „met zooveel geestdrift het Montessorisysteem omhelsde, omdat het geheel bij de Hollandsche psyche paste."
Want — zoo volgt er op, en dit ontneemt er weer iets van het mooie aan
ons yolk is van nature nuchter en practisch en zonder eigen ideeen, en
daarom neemt het vreemd geestesgoed gaarne over.
Dit laatste is wat ontnuchterend. Maar de Duitsche schrijfster wil toch het
meerdere of mindere succes uit het volkskarakter verkiaren, en daar kan
wel iets van aan zijn.
Vrijheid in Rusland. De volkscommissaris voor het opvoedingswezen in
Rusland, Lunartschaski, heeft eenige dagen to Berlijn vertoefd, zoo lezen we
in de Deutsche Lehrer-Zeitung. Hij heeft bij die gelegenheid verschillende
mededeelingen gedaan betreffende het onderwijs in zijn land. Net heette, .dat
70 procent der kinderen nu geregeld onderwijs ontvangen, en dat het aantal
scholen en leerlingen nog steeds toeneemt. Aan de hoogescholen zijn nu 70
procent der studenten uit arbeiderskringen afkomstig. Op de natuurwetenschappen valt, tegenover de geesteswetenschappen, alle nadruk, en in de
staatswetensc'happen heerscht nu het Marxisme oppermachtig.
Hoe staat het met de vrijheid der wetenschap? werd hem gevraagd.
Kort en bondig luidde het antwoord : „in Rusland is slechts een marxistische wetenschap en een materialistische philosofie, en van vrijheid der wetenschap zou eerst dan sprake kunnen zijn, als de marxistische wetenschap
over de heele wereld verbreid was."
Een schoone vrijheid !
De overgang mar de H.B.S. Dat is eigenlijk het onderwerp van het stuk
van prof. Revesz in het Zeitschritt Ifir Pad. Psychologie, waarover we bierboven spraken. De schrijver heeft uitgebreide onderzoekingen ingesteld in
betrekking of 3800 leerlingen van Hoogere Burgerscholen in .ons land, en
deelt de uitkomsten van zijn enquete mede.
Niet minder dan 23 procent (dus bijna een vierde) der leerlingen moest in
de eerste klasse blijven zitten ; als regel behaalden deze ook niet het einddiploma. Slechts 50 procent slaagde voor het eindexamen ; een derde deel
hiervan was eens of tweemaal blijven zitten. Het aantal van hen, die normaal slaagden (zonder zitten-blijven), was slechts 33,8 procent.
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Op de driejarige H.B.S. waren de cijfers gunstiger ; daar slaagden 68.7
procent en 46.5 procent slaagde normaal (zonder zitten-blijven).
De schrijver komt tot de gevolgtrekking, dat de te verwerken leerstof veel
te zwaar moet zijn. Een program, waaraan de grootste helft der leerlingen
niet kan voldoen, is onhoudbaar, zegt hij.
Wil men de 5-jarige H.B.S. als school voor meerbegaafden in stand houden, dan moet er bij de toelating strengere keur worden geoefend.
Als middelen ter verbetering noemt de schrijver naast besnoeiing van het
leerplan invoering van den handenarbeid, en meer tijd voor geliefkoosde
bezigheden.
Men moet (zoo besluit hij) in Holland het besluit nemen tot een radicalen
stap, en daarvoor niet terugschrikken.
Ook de klacht over het vele huiswerk betreft volgens hem niet den onderwijzer of leeraar, die vaak als zondebok moeten poseeren, maar voor alles
het veeleischende leerplan.
Uit de dagen der Philantropijnen. Bij Ernst Wiegandt, te Leipzig, verschijnt
een merkwaardige uitgave. Het is juist anderhalve eeuw geleden, dat het
eerste Duitsche Volksschoolleesboek, „Der Kinderfreund" van den vrijheer
Von Rochow, in 1776 het licht zag. Tot op zijn tijd ging het bij het leesonderwijs vrij wel van het A-B-boek naar den Bijbel. Dat was een heele sprong,
en Von Rochow trachtte naar een overgang. Zijn boek is vele malen herdrukt, en in andere talen vertaald.
Van de eerste, oorspronkelijke uitgave was nog slechts den exemplaar
over. Dit heeft men nu langs photografischen weg nauwkeurig nagemaakt,
en zoo is het bij bovengenoemden uitgever als „Jubileumuitgave" verschenen. Liefhebbers van zeldzaamheden kunnen het nu voor anderhalve Mark
in hun bezit krijgen.
Vacantieverbliff. De Zuidduitsche Groep der Vereeniging voor Christelijke
Opvoedingswetenschap heeft in samenwerking met de Tiroler Katholieke
Onderwijzersvereeniging de hand gelegd op het vacantie-oord den Habichtshof, in Tirol, naar we in Pharus lezen, en zullen het voor gezamenlijke
rekening verder exploiteeren. Van 5 Juli tot September is het de voornaamste periode; men verwacht, dat velen er „vreugde en ontspanning" zullen
vinden. Voor leden der beide vereenigingen is de pensionprijs van drie en
een half tot vier en een half Mark per dag.
Geen slecht idee?

Vlaardingen.

T. v. d. KOOIJ.

CRITISCHE REVUE.
Het regent, geliefde lezer ; en het is het goede uur voor de samentrekking
onzer verstandelijke vermogens, mede in verbinding met de belangen der
jeugdige slachtoffers van onze methoden- en opvoedings-lust, om eens een
klein stapeltje van wat de redactie ons ter tijdpasseering zond, of te werken, want, ik geef het u op een briefje, als de Meimaand werkelijk beleefde,
wat ze naar de legendarische verhalen van dichters en andere niet toerekenbaren sOms was, nou, dan liep ik in het Onzalige Bosch of beschouwde
het verre verschiet, liggende op de Posbank.
Het regent en mijn haard staat rood en het is 15 Mei.... en over een
week is het Pinksteren en moeten we naar Utrecht. Maar nu moet ik beoordeelen ingekomen boekjes voor onze scholen. Wat is dat, beoordeelen?
Is dat zeggen : de boekjes zien er smakelijk uit? of : deze perzik smaakt naar
meer? of: goede wijn behoeft geen krans? of : de naam van den schrijver
staat ons Borg voor hoogstaand werk? of : we schorten ons oordeel op tot
we ook de vervolgdeeltjes hebben ontvangen, alleen onze eerste indruk
was een gunstige? of : Noem maar een duizend of wat gemeensplaatsen op,
gelijk wekelijks de afdeeling boekbeoordeelingen in de vak- en dagbladpers
den volke kond doen, gedachtig aan en belevende het oude woord : mundus
vult decipi, ergo decipiatur.
Neen, geliefden, beoordeelen dat is gewetensvol zeggen, en met redenen
omkleed, zonder aanziens des persoons, zonder vriendjes- en kliekjesgedoe,
zonder egocentrische overleggingen, wat men van een uitgave denkt, wat
men ervan verwacht, en in hoeverre de auteur onzen dank verdient of de
uitgever te beklagen is, wegens zijn mislukte speculatie; want we moeten
niet vergeten, dat in onze materialistische samenleving iets als boeken en
kranten niet mogelijk is — al is het beginsel nog zoo menschlievend en het
doel ook nog zoo aanbevelenswaard tenzij een of andere N.V. of een of
andere kapitalist er zijn geld in steekt, in de hoop, er met winst weer uit te
komen. Later we .de dingen zien, zooals ze zijn ; en dat hindert ook niet,
wanneer we maar alles bekijken in het licht van de tijdelijkheid van de
materie, en de eeuwigheid van de ziel ; en dat niet oppervlakkig, want dan
zijn we als Kees Springer in en buiten de kerk, maar als een mensch in de
waarachtige menschelijkheid, die strijdt den bitteren strijd om het aardsche
levensbrood. Dat is de ellendige tegenstrijdigheid van alle uiterlijke mooiheid in woord en geschrift, dat er zoo ontzaglijk veel weedom is, dat dage-
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lijks de meerderheid van het menschdom onder zorg en leed gebukt gaat
en wij wij wij onderwijzen maar rustig voort, en kijken maar vooruit...., dat is het juist, als we maar vooruitkijken, want als we op het
heden bleven staren, dan werden we allemaal stakers, en lieten ook roosje
maar zorgen. En daarom is het een goed werk, om eens te beschouwen, wat
er al zoo van ide pers komt en of dat in staat is, mede te helpen het wereldsche wee in zielevreugd om te zetten; in geluk.
Geluk is onbetaalbaar; gesteld, dat elke jongen en elk meisje, elke man
en elke vrouw aan een schrijver, die hun een uur van genot, van ontroering
schonk, een cent gaf, hoe weinig zou dat zijn en toch ook hoeveel...., geen
Rembrandt's boedel zou verkocht worden, geen schrijver van 20 veelgelezen boeken een rentekaart behoeven te nemen, maar.... geest en gemoed
loont de menschheid met ondank en jaloezie. Zoo was het — zoo is het —
zoo zal het zijn n.l. zoolang als de geest nog niet overal de stof heeft
overwonnen.
Ik moet nu in dat licht de boekjes zien, en dan begin ik met J. J. Visser,
Samenspraken, verschenen bij de fa Wolters, te Groningen. Schr. meent,
dat deze het luidlezen zullen bevorderen. Nu, afgezien van den inhoud, geloof ik daar alleen wat van, indien die samenspraken uit het hoofd zijn
geleerd; als ze gewoon, als een leesles achter elkaar worden gelezen, acht
een medeik de korte stukjes voor elken lezer of lezeres
speler of -speelster
een eindeloos gerammel van elkaar snel
opvolgende kinderstemmen. Wie meent, dat hij het van buiten leeren van
groote prozastukken gemakkelijk bereiken kan, wel, die probeere het; en
anders moet hij er maar niet aan beginnen; neen, de eenvoudigste manier,
om te lezen op de goede manier is, zelf goed voor te lezen en van de eerste
schooldag er op te letten, nooit te laten idreunen bij het opzeggen van
versjes, en zich er voor in te spannen om zich zelf een goeden leestoon
eigen te maken. Dat moet men Wren, dat waait je met de hulp- of hoofdakte niet aan; dat je het niet kent, is ook geen schande; schande is het, als je
onderwijzer bent en je doet er geen moeite voor om het te leeren. Indertijd
nam ik in mijn leesboeken van een voordrachtdeskundige voorbeelden op,
hoe het kan; dus niet hoe het moest; nu, dat is zeer op prijs gesteld, gelijk
me uit ingekomen brieven bleek ; maar de eigenwijze alles-kenner en allesweter onder de broederen vond het maar half : dat kon hij zelf wel, hij
hoefde toch geen lezen meer te leeren, stel je voor ; de goede man vergat,
dat het zoo niet bedoeld was, maar alleen als vOorbeeld, hoe het door een
vakman werd gezien als mogelijk, met in acht neming van allerlei persoonlijke opvattingen. Alle collega's zijn nu eenmaal niet in staat om wintercursussen in lezen en voordracht te volgen. Ook het geschriftje van Arie Post
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— Lezen en voordragen
acht ik voor het doel uitermate geschikt, maar
niet als klasse-gebruiksvoorwerp, maar voor den onderwijzer zelf; neem
maar eens een abonnement; adres : Alkmaarsche straat 11, Scheveningen.
Nu komt 1(limop, een leesboek voor de openbare school, 't eerste stukje
A en 't derde stukje B, beide een vierde druk. 't Zijn typische openbareschool-boekjes, er zit nergens eenige verheffing in; 't is allemaal wat
over aardige en minder-aardige kindergevalletjes; met een sprookje en
een kikkertje hier en daar gelardeerd; och, ze kunnen niets anders geven,
en die geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Dus nand er over. Maar
ik ben blij, dat ik niet met die akelig-flauwe, ijzig-neutrale kost me hoef
te behelpen; ik houd nu en dan van een hartig brok, waaraan je voor
langen tijd genoeg hebt, en van die geitjes en sikjes en kikkertjes en
vlinders, en ondeugende jongens en meisjes en brave vaders en moeders
en meesters krijg je toch wel dens genoeg ; ook een kind heeft intuitief
behoefte aan voedsel voor zijn fantasie, die ook onderbewust supranaturalistisch is.
En nu komt de clou: Longs bloemenpaden, een viertal leesboeken voor
het tweede schooljaar, door T. van den Blink en J. Eigenhuis. Nou, dat
ziet er werkelijk fraai uit: een aardig omslagje en aardige kleurtjes — de
uitgevers van Nederland hebben allemaal Vrij en MCI in 1917 zien verschijnen
en behoudens , de karakterfout van Jetses zijn overdadige volheid zeer
goede teekeningen , en dan de lectuur, wel mijn lieve menschen, wat wil
je nog meer, twee werkelijk knappe, smaakvolle samenlezers, onderwijzers
van naam, dus het moet wel goed worden, dat kan niet misloopen. Nu
moeten we elkaar goed begrijpen, ik ben niet tegen het sprookje, dat zou
trouwens vechten tegen de bierkaai zijn, want alien offeren we er aan,
al theoretiseeren we er nog zoo over; men leze er in de oude Paedagogische bijdragen het artikel van Plette ilde Jaargang maar eens
op na. 't Was in 1883, toen durfden de voortrekkers het sprookje gelukkig al
niet op den index te plaatsen, maar.. als je alle dagen bruidsuikers eet,
's morgens, 's middags, 's avonds, nou dan heb je gauw een bedorven
maag. En nu zeggen de auteurs zelf, dat ze een groote plaats ingeruimd.
hebben aan het sprookje en we gevoelen iets als medelijden met ideze
zeer welwillende mannen, die wel weten, dat ook der kinderen geest niet
bij brood alleen kan leven, maar die niet kunnen, want niet mOgen geven,
wat toch zeker evenzeer -tot de kindergeest spreekt, en dat van zoo richtende waarde en opwekkende kracht is, als het leven ons naar onderen
wil trekken : ide schoone verhalen van onzen ouden Bijbel ; — en als ze
mij niet gelooven willen, dan moeten ze het boek van Dr. Wielenga, De
Bijbel als boek van schoonheid er maar eens op na lezen ; maar, ik
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denk, ze weten het ook we', en zeggen, „helaas.... het is niet anders, we
maaien, wat onze verlichte voorvaders in de 70er en 80er jaren gezaaid hebben, we maaien nu de vrucht van het verlichte liberalisme, dat
zich zeif zoo wijs maakte en zich zoo volmaakt en zoo voortreffelijk
vond...., maar we wilden ook wel anders."
Van lezen naar schrijven is geen groote stap. Vroeger leerden de oudHollanders niet veel meer, maar.... ze leerden het goed; er waren schrijfmeesters, die de kunst in de perfectie verstonden; onze historische atlassen bevatten nog fijne staaltjes van hun sierschrift; men lacht tegenwoordig om de schrijfkunst, nu Jan Rap en zijn maat een schrijfmachien bezitten, maar.... tiep eens een liefdesbrief .... het hart is er uit, al weet een
Sherlock Holmes ook reeds de persoonlijkheid in de typletters te vinden;
het is toch anders. Neen, ik ben een groot vriend van het yak schrijven; na
lezen acht ik het ondanks alle moderniteit van handenarbeid, van teekenen
naar de natuur wat .een domme dwaasheid eigenlijk in een land, dat
Rembrandt, Hals, Potter, e.a. zag — van plakkerij, zagerij en lijntrekkerij
-- het vak; en daarom maak ik met veel pleizier melding van den schrijfcursus voor de Christelijke school van de collega's Munk en Kieft, J. B.
Wolters, Groningen. Ze eindigen hun eigenlijke schrijfonderwijs in het
vierde leerjaar; uitstekend; hun lettervorm is m. i. goed; het
lijkt me wel beter de leerlingen wat meer overtrekoefeningen te
geven; dat is tdunkt mij altijd goed, gelijk Noyons en Klasens
doen in iden nieuwen schrijfcursus voor de openbare school;
evenwel ik iontving slechts .de nrs 4 tot 7 en kan .alleen zeggen, wat
ik er van zag ; ik vind het altijd plicht, om, wanneer we een methode voor
de Chr. school hebben, die er wezen mag, deze in te voeren; maar nog een,
veel overschrijfoefeningen acht ik beslist gewenscht, wanneer, zooals
deze collega's, men het schrijfonderwijs-met-de-pen reeds in het eerste
leerjaar wil laten aanvangen. De groote schrijfvoorbeeldboeken van P. H.
van Gestel en. G. C. F. van der Laan, Het loopende schrift, en die bestemd
zijn voor de kweekscholen, lijken mij vrijwel overbodig. Als de jongelui op
14- en 15-jarigen leeftijd een goede hand schrijven, dan vind ik het eigenlijk tijdvermorsen ze nog met z.g.n. schoonschrift te plagen; rond- en sierschrift is nog wat anders en dat komt altijd in het leven en op school te pas,
veel meer dan teekenen b.v., en als dan de leeraars bij het schriftelijk werk
zich een netschrift wat veel gelegen laat liggen, dan is dat gewone schrijven
zeker in orde en kan het geld voor , de ,dure schrijfboeken voor nuttiger
zaken gebruikt worden, en de schoonschrifttijd beter benut voor de literaire vakken.
Maar onder de bedrijven door van het doorkijken van methodes, etc.,
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terwij1 onze Noordsche Mei het odium, dat De Genestet op haar legde, alle
eer bewees, en de drie strenge heeren van over den Rijn Mamertius,
Pancratius en Servatius — ons met blauwe neuzen en stramme wingers het
warme haardvuur deden zoeken, daar kwam toch werkelijk de schoone
Mei en nu bedank ik er verder voor, me in de kamer op te sluiten; de
heeren moeten het me niet kwalijk nemen; ik beloof, zoodra het weer
regent en stormt, deze gedegen arbeid voort te zetten en den redacteur
voor het volgende nr. de andere overzichten met mijn vriendelijke opmerkingen toe te zenden.
Ik heb nog eenige fraaie schoolboekjes hier liggen; buitengewoon; er is
zelfs werk bij, waaruit blijkt, dat er onderwijzers zijn, die jaren hebben geslapen ; althans nu ze blijken van leven geven, bij ons den indruk wekken nog in
hun kweekelingen-leeftijd te zijn. We kennen immers alien dat boek van
Thijssen, ja, die vrijheidspropagandist bedoel ik, die ook die aardige rekenboekjes schreef en die fijne jongens-roman Kees de jongen, en de klasseroman Schoolland, nu, die heeft ook een onderwijzersnovelle geschreven,
en daarin teekent hij den onderwijzer, die nooit mensch wordt, die altijd,
zijn heele, zielige leven door, de kweekeling blijft. Dat is werkelijk een gevaar, door al de gewichtigheid van de zeer moreele lessen en het gewicht
van het vak. Natuurlijk vind ik ook ons vak zeer belangrijk, maar .... de
aanleg, het embryonaal-aanwezig-zijn van allerlei eigenschappen in de kinderziel is veel belangrijker en maakt, dat er van ons onderwijswerk, ondanks onmogelijke methodes en talentlooze schoolmeesters toch zoo heel
veel vaak nog terecht komt.
Daar wil ik deden keer mee eindigen: de ziel overwint.
D. WOUTERS.

Velp (Geld.).

BERICHT.
Zij, die de inhoudsopgave en den omslag voor den 18den
jaargang wenschen te ontvangen, gelieven hun aanvraag
daartoe voor 1 Juli a.s. in te zenden bij de N. V. DAGBLAD
EN DRUKKERIJ DE S IANDAARD, N. Z. Voorburgwal 58-60,
Amsterdam. Na dien datum wordt door ons zoo spoedig mogelijk
tot drukken en verzenden aan de aanvragers overgegaan.
Let s. v. p. op de advertentie betreffende den stempelband voor den
18den Jaargang van het „Paedagogisch Tijdschrift" op pag. 3 van
den omslag.
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J. DIJKSTRA

Hoofd der School to Steenwijk

VOORBIJE TIJDEN
Vad. Geschiedenis voor de Hoogste Klassen der Lagere en de Laagste
Klassen der U.L.0.-School. - Geillustreerd.
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PRIJS PER DEELTJE . . • • •
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De beer Dijkstra heeft door zijn „Van Stam tot Staat" reeds bewezen le. dat hij goed op de
hoogte is van onze Vaderlandsche Geschiedenis, zooals die thans beoefend wordt ; 2e. dat hij als
goed lesgever kent de dingen, waar het bij het schrijven van een leerboek op aan komt.
Dit werkje is daarvan een nieuw bewijs. Het eerste deeltje loopt tot 1648, is geschreven in
helderen stijl, goed geillustreerd, brengt de voorname dingen naar voren. Het verwaarloost de
geesteliike factoren in ons volksleven niet. Een definitief oordeel kan pas volgen na het verschijnen
van het tweede deeltje. S.
CorresPondentieblad 19-2-'26.

Een vlot geschreven geschiedkundig leerboek, waarin de staatkundige geschiedenis tot een
minimum is beperkt en cultuur, historic en ekonomische ontwikkeling op den voorgrond staan. I.
H. Ch r. On d. 23-3-'26.
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De vormbaarheid van het emotioneele leven is over 't algetneen
gering, vergeleken bij die van het intellekt en de begaafdheden. Dit komt
doordat ons ik zeer weinig te zeggen heeft over het gevoelsleven. Men kan
het optreden van emoties, b.v. bewondering, ontroering, als daartoe de
voorwaarden bij een individu ontbreken, wel uitlokken. Een vader kan bij
het verhalen van zijn vroegere krijgsbedrijven en het laten zien van zijn
eereteekenen een kind in verwondering brengen. Een rechter kan een
beklaagde door het vertoonen van het corpus delicti in ontroering brengen.
Zulke emoties worden algemeen geeischt of ook wel veroordeeld. Maar het
is onmogelijk een primaire emotie, voor welke de voorwaarden aanwezig
zijn, niet te hebben. Een gevoelsverbod is onzinnig. Men kan een
opkomende toorn of droefheid wel bedwingen door zelfkontrole, maar ze
voorkomen is onmogelijk. De emoties en ook de meeste gevoelens zijn
reeds bezig zich te ontplooien, eer een planmatige beinvloeding mogelijk is.
De negatieve en positieve beinvloeding van het emotioneele leven staan
dus niet gelijk. De positieve influenceering kan middellijk of onmiddellijk
geschieden. Maar de negatieve beinvloeding, het verhinderen van primaire
emoties, zou alleen kunnen bereikt worden door het afstompen van de
disposities daartoe. John Locke (§ 124 Van Some Thoughts concerning
Education) beveelt de afstomping van de belangstelling in het spel aan,
wanneer een leerling daardoor zijn studie verwaarloost. Hij zest: „Laat
hem van den morgen tot den avond aanhoudend en ernstig bij zijn geliefkoosd spel blijven, totdat hij ten voile daarvan verzadigd is en wel gaarne
voor afwisseling wat zou willen studeeren". Deze methode is echter niet
altijd uitvoerbaar, want hoe kan men een jongen, die vermaak heeft in 't
dooden van vliegen daarin aanmoedigen totdat hij er genoeg van heeft.
Ook is deze methode geen afstompen van het gevoel, maar verandering
van de motivatie tot zeker doen. Menig kind, dat zich vermaakt met een
popje zou als de opvoeder beval, dat hij den ganschen dag niets anders te
doen kreeg dan met , dat popje te spelen, aanstonds zeggen: Nu wil ik niet
meer spelen. De motieven tot spelen gaan weg door dit bevel.
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Kan men alzoo de kinderen niet opvoeden tot het niet hebben van deze
emoties, wel kan men hen leeren de expressies daarvan in het lichaam en
in het gedrag te ma t i g e n of die meer den vrijen t e u g e l te vier e n.
Voor Oostersche kinderen zal de matiging ,meer noodig zijn, dan voor die
afkomstig van de lauwe westerstranden. Vrijheid is meer noodig voor
kinderen van kultuurvolken dan voor die van onbeschaafden. Henri
B o r el verhaalt van het jongetje, dat toen het meisje kwam bij het hokje
van de ree, het doodkoud werd van rifling en toen brandde op eens een
gloed naar zijn hoofd. Maar een groot mensch, voegt hij er bij, kan het
niet zeggen, die weet te veel, en het weten doodt het ontzachlijke van die
emotie.
En de schrijver van Rembrandt als Erzieher zest zeer snedig : „Stof is
een drooge spijs, de geleerden moeten niet te veel daarvan nuttigen. De
vorming van het hart moet die van het verstand overwinnen".
De negatieve beinvloeding van het emotioneele leven kan ook van het
kind zelf komen. Mevr. I. Kooistra „Onze gr. kind." I p. 49, verhaalt van
meisjes, die haar gevoel doodredeneerden. Ze kwamen te laat thuis en
redeneerden zoo druk over hare verontschuldigingen, dat zij niet meer
gevoelden wat het voor de andere partij beteekende, dat zij hare afspraak
ongeldig verbraken. In zulk een geval heeft de opvoeder tot taak om de
oorspronkelijke emotie in de voorstelling terug te roepen en deze zich te
laten herhalen, b.v. bij deze meisjes de schrik bij het zien op de klok, het
spontaan opspringen en naar de hoed grijpen. Daarin ligt de beste vorming
van het verantwoordelijkheidsgevoel.
De lagere school geeft echter een ander milieu dan een kostschool voor
kweekelingen. Hier wordt een emotie door het klasse-instituut aanstonds
massaal, onderworpen aan de aansteking of sympathie. Een jongen
scheurt zijn broek aan een spijker bij 't bord en dadelijk barst de geheele
kias in lachen uit. Er komt bericht op school, dat een ,medeleerling zoo juist
overleden is en bijna alien breken in tranen uit. Daarbij kan een onderwijzer of imeedoen, en dan voelt elk kind, dat de emotie iets natuurlijks is,
Of zich hooghartig daarboven stellen en dan voelen de kinderen, dat emoties
verkeerd zijn. Hier is dus een eisch van de vorming, om het natuurlijke
leven niet te ,onderdrukken. Gaan echter de expressies te ver, zoo kan men
door de opmerkzaamheid in andere banen te leiden het gevoel gemakkelijk
matigen.
Er zijn echter in zulke gevallen bijna altijd kinderen, die niet meedoen
aan de algemeene vroolijkheid of droefheid. Is dit een abnormaal feit en
heeft de opvoeding daartegen maatregelen te nemen? Meest is de emotie
er wel bij zulke kinderen. Het verbergen van de expressies is echter het
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gevolg van vrees, gewoonte, huiselijke opvoeding of hoogmoed. In zulke
gevallen is het de roeping van den paedagoog om het onderdrukte gevoel
vrij te maken met het oog op het verantwoordelijkheidsgevoel.
Maar soms is de emotie er niet. Dit feit mag niet strafbaar of laakbaar
gesteld worden, want het kan zijn sdat zulk een kind verdiept is in andere
dingen en de belachelijke voorstelling niet tot hem is doorgedrongen.
Hierbij staat men voor het gevaar van het huichelen van emoties, zooals
iemand die op straat bij een oploop doet alsof hij daarbij neutraal is,
terwiji hij toch gaarne wil weten waar het om gaat. Maar heeft een kind
ook die niet en blijft het dof, dan is het noodig, ,dat de opvoeder onderzoeke
wat hem zoozeer bezig houdt in zijn attentie. Langs dien weg ontdekt men
soms de eerste beginselen van onanie of andere onzedelijke afwijkingen.
Aileen indirect kan er dus iets gedaan worden, om het opkomen van
emoties te verhinderen of het te bevorderen. Bij de lagere emoties is zulks
haast onmogelijk, maar bij de hoogere kan men het kind leeren om kontrole
te oefenen over zijn gevoel door het steeds zich rekenschap te laten geven,
waarom het dezen niet liefheeft en den ander niet kan haten.
De p o s i t i e v e beinvioeding van de emoties wordt door E.
M.eumann mogelijk geacht op grond van experimenter en testen op het
gebied van de aesthetische gevoelens. Hij noemt als middelen daarvan de
oefening, de opmerkzaamheid, de werkzaamheid van en het toegeven aan
of remmen van zekere gevoelens, en de gewoonte.
Er is echter naast de middellijke inwerking ook een onmiddellijke, n.l. de
suggestie. Deze is het aanvaarden van eens anders voorstellingen en oordeelen zonder voldoende logische gronden. Suggestie, imitatie en sympathie
zijn nauw aan elkaar verwant. C. M. Meredith noemt ze pseudo-instincten,
omdat ze zich kenmerken door aangeboren strevingen, hoewel ze geen
specifieke emoties hebben, zooals vrees of thorn. Kinderen nemen accent,
gebaren en manieren aan van hun ouders. Ze aanvaarden de overtuigingen
van hun ouders (b.v. bijgeloof) met kinderlijk geloof, zonder kritiek. Ze
vertoonen vrees door sympathie, wanneer de persoon die hen begeleidt
vreest, hoewel ze de oorzaak niet kennen. Het succes van deze beinvloeding
hangt of van de vaardigheid van voorstelling, het prestige van den suggestor en de geestestoestand van het kind.
Er is bovendien ook een contra-suggestibiliteit, d.i. een neiging bij een
kind om zonder voldoende gronden het tegendeel aan te nemen van een
gesuggereerde voorstelling. Deze toestand vindt men bij kinderen met veel
zelfinbeelding, met een prikkelbaar humeur of lust tot verzet.
De vraag voor den paedagoog is of de suggestie aldus opgevat, een
wettig middel van opvoeding is. De rationalistische opvoedkunde acht alle
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suggestie onwettig, omdat ze het gezond verstand belemmert. Maar E.
Meumann heeft langs experimenteelen weg aangetoond, dat kinderen
beneden tien jaren geen kunstgevoel hebben. Zij nemen meest over de
begrippen en oordeelen, die hen door kameraden of ouderen gesuggereerd
worden. Waarom zou dan de paedagoog dit middel niet mogen gebruiken,
om zijn goede gevoelens van bewondering voor het goede en zijn droefheid over 't kwade, dat hem in personen ontmoet, in de kinderen over te
planten?
Aileen bedenke men, dat suggestie van goede gevoelens niet ieders werk
is. Gesteld dat iemand een revolutionaire daad pleegt, b.v. een kamerlid
beleedigt .een minister, en een onderwijzer zou voor de klas zijn bewondering van zulk een man als een vrijheidsheld uitspreken en op de kinderen
overdragen, zoodat deze daarmee thuis komen. Hier gevoelt ieder, dat
deze paedagoog misbruik maakt van zijn positie.
Alleen den paedagoog, die zijn ambt opvat als uitvloeisel van een heilig
vriendschapsverbond tusschen God, de ouders en hun kinderen, kan dit
middel toevertrouwd worden. Prof. J. Woltjer zegt in zijn lezing: Kennen
en Kunnen: Er is in dit opzicht veel gezondigd, omdat bij het onderwijs
niet genoeg gevraagd werd of de leerling begreep naar de mate van zijn
verstand wat hij moest leeren. Natuurlijk zal geen verstandig imensch zulk
leeren verdedigen en een bot napraten voor kennis houden. Maar weest
voorzichtig ! Er schuilt een adder onder het riet. Men wil zelf onderzoeken,
zelf bepalen wat is en wat niet is, de ,mensch wil autonoom zijn. Met de
derde vraag en het antwoord daarop van den Catechismus, heb ik als
kind een gedachte in mij opgenomen zoo diep, dat ik ze nog niet doorgrond
en nog dagelijks in de kennis van dit woord wensch toe te nemen.' 1
De positieve middellijke beinvloeding van het emotioneele leven bij
kinderen kan geschieden langs den weg van de g e w a a r w or ding spr ikkel s, van vr age n, 'die oordeelen uitlokken, ge w oont en en
op wekking van het g e w e t e n.
De prikkels die kleurgewaarwordingen opwekken hebben doorgaans een
zwakke gevoelstoon. Het feit, dat de roode kleur prikkelend werkt op
sommige dieren, staat volgens Lehmann in verband met de associatie,
want die kleur doet denken aan bloed, en het zien van bloed wekt de
strijdlust op. Zoo heeft men ook ontdekt, dat school- en werklokalen,
waarvan de wanden wit zijn, vermoeidheid opwekken en die met blauwe
wanden strijdlust, maar , die met groene wanden kalmeerend werken. Herinneringen en stemmingen werken hier samen met gevoelsbetoonde
organische gewaarwordingen, die een opwekkend of neerdrukkend, een
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vroolijk of ernstig, een kalmeerend of verontrustend gevoel meebrengen.
Wat het toongevoel betreft, hebben diepe tonen of klanken een ernstig
en hooge tonen een vroolijk karakter. De stimuli spelen hierbij een ondergeschikte rol, want ze verwekken beide lust en onlust-betoonde voorstellingen.
In verband hiermee krijgt het kinderspel nog dieper beteekenis dan
Montaigne reeds daaraan toekende, toen hij het noemde een ernstige handeling. Ook is het spel meer dan een afleiding voor het surplus aan kracht
bij kinderen, ja zelfs nog meer dan een voorbereiding tot productieve
activiteit (Frobel) of tot zelf-activiteit (Montessori). Het spel is een middel
om verkeerde gevoelselementen te verdrijven. Een uur spelens doet bij
een kind honger, dorst, vrees, toorn en ongeoorloofde begeerten verdwijnen. Ook is het spel een middel om zuivere emoties op te wekken, b.v. het
gevoel van teedere liefde (een meisje met haar pop) of een gevoel van
loyaliteit (een jongen, die eerlijk handelt wordt beschermd tegenover een
die gemeen is).
Met het oog op de beinvloeding van de gevoelens is het dus soms
noodig Gm gebruik te maken van het kinderspel. Daarbij tech treedt de
primaire emotie van blijdschap het zuiverst aan den dag (zie o. c. p. 60).
En bij de opgewekte stemming, die daardoor ontstaat, is een kind meer
vatbaar voor goede zedelijk-religieuse invloeden van den paedagoog, en
presteert het ook meer arbeid bij het onderwijs.
De v r age n, die het gevoel beinvloeden, zijn experimenteel onderzocht door Stern en ook door Lippmann. W. Stern „Beitrage zur Psychologic der Aussage, Leipzig 1903-05", heeft aan kinderen van 7-14 jaar
een plaat even laten zien en daarop onverschillige en beInvloedende
vragen gesteld. Zijn ervaring was, dat bij de zevenjarige elk derde antwoord en bij de veertienjarige elk vijfde antwoord over voorhanden
elementen van de teekening valsch waren. De foutieve antwoorden waren
echter niet alleen het gevolg van beinvloeding maar ook van gebrekkige
herinnering en waarneming. Hij vroeg ook naar dingen, die op de plaat
niet aanwezig waren, en bemerkte, ,dat in 25 % van de gevallen er dingen
bij verzonnen werden, die niet waargenomen waren. De weerstand tegen
de beinvloeding door vragen wordt echter met den leeftijd grooter, zoodat ze in acht jaren tijds zich verdubbelt.
Volgens Lipmann bezitten onvolkomen tweeledige vragen de sterkste
verleidende werking, b.v. was de schort van de vrouw op de plaat rood of
groen? terwijl de schort een andere kleur had. De vraag: was de deur van
de kast open of dicht, laat de twijfel of er een kast was bijna niet opkomen.
Dan antwoordt het kind rood, open.
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Nu is de worming van het gevoel alleen mogelijk langs den weg van
zijn veronderstelden inhoud in de gedachten. Daarbij blijkt, ,dat de lagere
gevoelens gemakkelijker zijn op te wekken dan de hoogere. Zintuigelijk
gevoel kan men opwekken door een goeden maaltijd, het waardegevoel
door een komisch verhaal, maar het gevoel voor het verhevene, b.v. bij het
verhaal van de heldendaden van een man als De Ruyter is moeilijker op
te wekken. De z.g.n. Einfiihlung is bij een kind zwak, omdat de noodige
gevoelservaring bij een kind ontbreekt. Een vijf-jarig kind is soms bij de
begrafenis van zijn vader of moeder er koud onder, omdat het zich niet kan
invoelen in de bange scheiding, die de flood teweeg brengt.
Het is dus Been onverschillige zaak wie de vragen ,doet, met welke
bedoeling ze gedaan worden, en in welke stemming een kind ze ontvangt.
Hier blijkt weer, dat , de opvoedkunst, hoezeer ook afhankelijk van de
normatieve opvoedkunde, grootendeels berust op de liefdevolle takt van
den opvoeder. Liefde is echter de nicest samengestelde emotie, daarom
moet ze nader worden gepraeciseerd. De liefde van rechtgeaarde ouders nu
berust niet alleen op natuurlijken aanleg maar ook op het besef van een
roeping of ambt tegenover het kind. En idit ambt der opvoeding komt m.i.
het meest tot zijn recht, als de ouders en met hen ide paedagoog, zich laten
leiden door de zedelijk-religieuse beginselen van Gods woord. Dit toch
stelt tusschen den .opvoeder en de opvoedeling een verbondsrelatie, die
staande gehouden wordt door den Geest van Christus. Door trouwe liefde
heft de opvoeder het kind op tot zijn standpunt. De vragen, die uit deze
trouwe liefde voortkomen, wekken zoover als het in onze macht staat,
zuivere emoties in het kind op.
De g e w o o nt en die het gevoel beinvloeden vormen een probleem,
dat in nauw verband staat tot de tuchtoefening. De verbinding van de beide
kausale voorstellingen : goed—belooning, kwaad—straf brengt een gevoelstoon mede van vreugde of droefheid. Door gewoonten wordt het denken
gemechaniseerd, de reeks van voorstellingen bekort en de inspanning van
het ,denken 15e,zuinigd, evenals men bij het loopen door een grasveld onwillekeurig een pad daardoor vormt, om het gaan gemakkelijk te maken.
Nu is , de overdracht van gevoelens door gewoonten van dien aard, dat
de vreugde over de belooning soms overslaat op de vreugde over het goede
zelf. Het gevoel wordt daardoor verdiept en verfijnd. De gewoonte-mechaniseering betreft echter meer de lust dan de onlust, en daaruit volgt, dat
het beinvloeden van het gevoel bij kinderen meer gelukt langs den weg
van de wils-veronderstellingen, dan die van het denken. Bij ordeverstoring
in een klas, gepaard aan hevig lachen, helpt een gebod om attent te zijn
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weinig of niets, doch het overgaan op een ander interessant onderwerp doet
het eerste spoedig vergeten.
Het gezin wekt door de dagelijksche routine van het leven tal van
gewoonten op, b.v. orde, netheid, beleefdheid. Het vormen van nieuwe
gewoonten geschiedt meestal door middel van het loon en straf-steisel, b.v.
op tijd thuiskomen beloond door een lekkernij, te laat thuis met niet eten
gestraft. Hierbij zijn loon en straf niet als vergelding van de handeling
bedoeld, maar als prikkel of aanmoediging om zich door gewoonte aan to
passen aan de orde van het gezin. Sommigen keuren zulk inscherpen van
gewoonten af, omdat daardoor het besef van verantwoordelijkheid wordt
onderdrukt. Doch men vergeet daarbij te rekenen met de beinvloeding van
het gevoel van een kind.
Het gewennen aan orde en regel kost bij een kind zekere inspanning.
Het sociale gevoel, de zelfkontrole e.a.d. die bij volwassenen de aanpassing
bewerken ontbreken bij een kind. Het heeft alleen zijn vage voorstellingen,
zijn ondiepe gevoelens en ongeregelde strevingen, die het geheugen van
tijd en den wil van aanpassing begeleiden. Door het handelen te mechaniseeren doet men het kind Been kwaad, maar men helpt het over zijn
moeilijkheden heen. Soms is er bij het kind een lath van zelfvoldoening als
het op tijd aan tafel zit en straks een stuk van- de pudding op zijn bord
krijgt. Die emotie van blijdschap leidt het ook over naar de waardeering
van het goede, want nu gaat het letten op de tegenstelling van ordelijke en
onordelijke gezinnen.
De gewoonte speelt in het schoolleven ,00k een groote rol, want het
klassikaal onderwijs heeft behoefte daaraan. Het bovengenoemde voorbeeld nu geeft de lijn aan, waarin zich hier de beinvloeding van het gevoel
moet bewegen, n.l. van het mechaniseeren van , de handeling tot opgewekte
stemming, en vandaar tot waardeering van het onderwijs. 't Gevaar
bestaat echter, dat men in sleur vervalt, en deze is de dood van alle emotie
en prikkel tot arbeid. In 'zulke gevallen zal een verandering van gewoonten,
b.v. door individueel onderwijs bij enkele vakken, verfrisschend werken op
het emotioneele leven in de school.
Het g e w et en is volgens Calvijn terecht beschreven als een emotioneele kracht, waardoor de geheimen van het binnenste des harten waargenomen en verraden worden, opdat niets kwaads in het duister begraven
blijve. Deze definitie stemt bijna overeen met een der nieuwste opvattingen
van het geweten, n.l. van Max Scheler. volgens dezen is het geweten het
reeele inwendige besef van het persoonlijk kwaad. Dit kwaad kan regel
aanwezig zijn (het kwaad geweten) of tot verwerkelijking dringen (het
waarschuwend geweten) of principieel mogelijk maar werkelijk ontkend
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zijn (het goede geweten). Daarbij is een objectieve toestand, die voor den
persoon van gewicht is, aanwezig en deze dringt door tot ons innerlijk
besef met een emotioneele resonanz (H. Stoker, Das Gewissen, p. 210).
Het geweten nu is onbereikbaar met directe opvoedingsmiddelen, of met
zelfopvoeding, omdat het verschijnsel onafhankelijk is van onzen wil.
Indirect kan men het geweten beinvloeden door kennis (intellectueel en
intuitief) en door de liefde (goede drang).
De methode van Forster is intellectualistisch, want hij verwacht sterke
beinvloeding van het geweten *door zedepreeken. Aan de verlichting moet
zich echter paren de drang tot het goede, d.i. de zelfovergave aan, het zich
opofferen voor het goede. Daarbij is het concrete werkzamer .dan het
abstracte, zoodat het voorbeeld van een paedagoog het geweten meer
beinvloed , dan zijn woorden. Als Jan Ligthart tegen een jongen, die van
een andere school was weggejaagd, zegt: „Zeker, ik heb ook gespijbeld.
En daarom moet ik je juist hebben. Je mag komen, ho ,or!", , dan heeft hij
het geweten van dien jongen geraakt en is hij op weg om het te overwinnen.
De H. Schrift bevat het voorbeeld van Nathan, die eerst de gelijkenis van
het ooilam aan David vertelde en daarna zeide : Gij zijt die man. Nu was
David wel een volwassene, terwijl de paedagoog met een kind te doen
heeft, doch in de methode om het besef van schuld op te wekken maakt dit
geen verschil. Welke was die methode? Deze, dat hij den schuldige eerst
het kwaad bij een ander liet zien en veroordeelen en daarna bij zichzelf.
De profeet maakte in de taak van het geweten om ide schuld uit te spreken
enkele trappen. De roover van het ooilam was een ander, een rijkaard, een
verachter van de ar,men en eindelijk de ko ,ning zelf. En teen sprak het
geweten : Ik heb gezondigd.
Op deze wijze kan door het gebruik maken van een kleinen omweg de
werking van het geweten verlicht worden. De trein die den St. Gothard
berijdt gaat ook driemaal den berg om eer hij , den top bereikt. Maar hij
komt er. En die weg is ontdekt , door een eenvoudig bergwerker. Zoo ook zal
de paedagoog met eenige wijsheid de moeilijkste taak van de opvoedkunst, ide
beinvloeding van het emotioneel geweten, kunnen bereiken. En indien hem
wijsheid ontbreekt, welnu er is een bron, waaruit we ze vrij mogen putten
zonder eenig verwijt. Idij bidde om wijsheid.
S. 0. LOS.
Den Haag, Mei 1926.

BEROEPSKEUZE-VOORLICHTING
EN PSYCHOTECHNIEK.
Als we spreken over de beroepskeuze-voorlichting, dienen we ons er
eerst rekenschap van te seven, wat dit inhoudt, om daarna ons of te vragen, hoe deze voorlichtingsdienst practisch zou kunnen worden geregeld.
De beroepskeuze is feitelijk het antwoord op de vraag : „wat moet ik
worden?" Vroeger en ook thans nog wordt de keuze bepaald door verschillende toevallige omstandigheden, zooals ambitie voor bepaalde bezigheden (knutselen), het aantrekkelijke in een eigenaardig bedrijf (mechanicien-vliegenier), het emotioneele (brandweerman), een open plaats bij een
kennis of het voorbeeld van vader en oudere broers. Maar van een gefundeerde keuze, rekening houdend met aanleg en geschiktheid, karakter en
vaardigheden is dan Been sprake. Men kan vragen, of dit nu altijd zoo
noodig is. Wij en onze voorouders zijn toch ook nog goed terecht gekomen,
hebben ook alien onze plaats gekregen in het maatschapplijk leven! Men
vergeete echter niet, dat voor velen het levensgeluk veel grooter zou zijn,
indien ze niet , dagelijks gekweld werden door een beroep, waarin ze voortdurend tegen hun zin bezig zijn. En de kans daarop wordt in onzen tijd
voortdurend grooter. Want allereerst neemt met de toenemende differentatie in de bedrijven het aantal beroepsmogelijkheden ontzaggelijk toe.
Hierdoor wordt eenerzijds de keuze zeer bemoeilijkt, maar anderzijds is
ook de amplitudo, binnen welke de arbeider zich beweegt, veel kleiner
geworden, waardoor hij niet, evenals vroeger, binnen zijn vak zich nog kan
bezighouden met datgene, wat hem in 't bijzonder interesseert, maar aangewezen op dat weinige, dat door de toegespitste verdeeling van arbeid
hem is toegewezen.
Verder is juist door deze sterk doorgevoerde verdeeling van arbeid het
werk meer geestdoodend geworden en in de derde plaats is door de plaatselijke concentratie van verschillende bedrijven in groote steden en het
opeenhoopen van de werkzaamheden achter fabrieksmuren de onbekendheid met beroepsmogelijkheden veel grooter dan vroeger. Men staat er
1 ) Hierbij komen dan drie punten ter sprake :
a. de task der 0 verheid
b. de taak der Christelijke Adviesbureaux ;
c. de taak der Chriltelijke Psychologische Centrale, in verband met a en b.
In een volgend artikel komen we hierop nader terug.
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versteld van, hoe•klein het aantal beroepen is, dat de candidaten, die zich
melden aan een adviesbureau, zelf kiezen, iets, wat zonder twijfel voortkomt uit onbekendheid met de veelheid der beroepen. Tenslotte ook zijn de
factoren, welke de plaatsingsmogelijkheden en vooruitzichten in een bedrijf
bepalen, veel minder overzichtelijk dan vroeger, om welke redenen thans
meer dan ooit de beroepskeuze een van de moeilijkste levensvragen is. ,
Nu hangt het er maar van af, hoe men over het beroep denkt, of men
deze vraag met ernst wil behandelen of niet. Men kan het beschouwen als
een middel, om veel geld te verdienen en dan deze opeenhooping van geld
gebruiken, om zijn levensgeluk te vermeerderen. Dan is het de bedoeling,
den tijd, dien men in zijn beroep bezig is, tot een minimum te beperken en
begint feitelijk een mensch te leven, zoodra hij niet meer bezig is in zijn
beroep. Men kan echter ook in zijn beroep genieten niet alleen door de
vreugde van het bezig zijn, maar ook, omdat daarin tot ontplooiing komen
de gaven, waarover men beschikt. 166 opgevat wordt de keuze van het
beroep een van de beslissendste momenten in het leven. Er hangt zooveel
van af, want de arbeid behoort nu eenmaal tot den levensinhoud van alle
menschen. Moet die arbeid zijn een dagelijksche kwelling, of is het mogelijk, ook iets te kennen van arbeidsvreugde? Een goed gekozen beroep
bepaalt zoowel onze welvaart als ook ons levensgeluk. Niet alleen voor de
individu, maar ook voor de maatschappij en voor den Staat is het van
belang, dat ieder mensch het voor hem het meest geschikte beroep kiest.
Want -juist in dat beroep, dat voor ons het meest geschikt is, zullen we het
meest praesteeren. Zoo zien we dus, dat in de beroepskeuze zoowel wordt
beslist over geestelijke en materieele aangelegenheden, als ook over het
heil van den enkeling en van de maatschappij. Nog dieper opgevat is de
beroepskeuze de beantwoording van de vraag: „hoe kan ik met de gaven
en talenten, die ik heb ontvangen, het meest beantwoorden aan wat God
van mij vraagt?" En hiermede rekent het Christelijk adviesbureau. In onze
Christelijke kringen hebben we naast het begrip beroep, het woord : roeping.
Ook in ons beroep kome tot uitdrukking het Soli Deo Gloria ; niet, wat ik
wil, maar wat God van mij vraagt, en dan kon het weleens zijn, dat juist
die vaardigheden en potenties, die iduidelijk aan .den dag treden, niet tot
ontwikkeling mogen komen, omdat daardoor het geestelijk leven geschaad
wordt. Zoo vinden we dus in het moment van de beroepskeuze een knooppunt van vele vragen: welke is de aanleg (psychologisch-medisch), welke
zijn ide topleidings-mogelijkheden (sociaal-financieel), welke de perspectieyen (sociaal-oeconomisch), welke de gevaren (sociaal-ethisch) en , op welke
wijze is er voldoende toezicht (nazorg).
Practische ouders brengen het in de keuze van het beroep voor hun
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kinderen ver. Toch is het begrijpelijk, als we al deze momenten, die in de
beroepskeuze aan de orde komen, overwegen, dat voorlichting noodig is.
De factoren, waardoor de beroepskeuze wordt bepaald en die dus in het
advies moeten worden verwerkt, zijn in twee verschillende groepen samen
te vatten:
1. de sociologie van de beroepen;
2. de psychologie van de beroepen.
Ad 1. Het spreekt vanzelf, dat de beroepsadviseur bij het seven van zijn
advies moet weten, welke de perspectieven zijn van het beroep, welke ook
de zedelijke gevaren, die eraan verbonden zijn en tenslotte, welke de meest
geschikte weg is, om voor een bepaald beroep te worden opgeleid en de
financieele bezwaren, die daaraan zijn verbonden. Dit alles vat ik saam
onder de sociologie van de beroepen.
Ad 2. Iets langer willen we stilstaan bij de psychologie van de beroepen.
Sommigen spreken van de psychophysiek en feitelijk is dit beter, omdat
ook de lichamelijke gesteldheid een zeer beslissend moment is bij het
beroepsadvies. Daar dit echter algemeen wordt aanvaard, willen we ons
meer bepalen tot fde psychologie. We hebben bier te doen met practische
of toegepaste psychologie, vaak aangeduid met het woord psychotechniek,
d.i. de leer over de toepassing van de theoretische kennis aangaande de
menschelijke persoonlijkheid op het practische leven. Deze wetenschap is
nog zeer jong en heeft, zooals dat met iedere nieuwe richting het geval is,
veel bestrijders. We hebben hier n.l. de toepassing van de wetenschap op
het gebied, dat vroeger alleen door de intuitie werd beheerscht en krijgen
dan altijd tegenstand van de menschen, die spreken „uit ervaring". Men zag
in de psychologie een soort goochelarij met legkaarten en klinkende
bellen, weigerde zijn op menschelijke ervaring berustend oordeel te later
corrigeeren door uitkomsten van enklele onbegrepen laboratoriumproeven.
We kunnen deze kritiek verstaan en billijken. Als namelijk de psychotechniek niet anders was dan het noteeren van de uitkomsten van enkele
uitgedachte experimenten, dan zou de beteekenis voor de beroepskeuzevoorlichting zeer twijfelachtig zijn. Maar het psychotechnisch onderzoek
gaat heel anders te werk. Griinbaum wijst er op, dat het er allereerst zeer
op aan komt, hoe en door wie die proeven worden gedaan. Evenals een
neuroloog met speld en watteprop de huid betastend, zich een beeld vormt
van de fijn genuanceerde stoornissen in het centrale zenuwstelsel, zoo ook
kan de geschoolde psychotechnicus onder omstandigheden in zijn experimenteel onderzoek doordringen in het psychologische profiel van zijn candidaat.
Maar bovendien zijn de proeven ook zoo opgesteld, dat ze niet, zooals
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vaak verondersteld wordt, uitkomst geven over een bepaalde eigenschap
van den proefpersoon, maar inzicht geven in de karakterologische samenstelling van den beroepscandidaat.
En naast dit onderzoek naar de geschiktheid van het individu voor het
een of ander beroep stelt deze subjectspsychotechniek of psychognostiek
zich ten Joel, te komen tot een psychologische karakteriseering der
beroepen. Door de studie van de beroepen is men n.l. tot het inzicht
gekomen, dat er bepaalde beroepsgroepen zijn, 'die ieder een eigen karakter
hebben en door deze karakteristiek te kennen, kan men vaak bij het onderzoek van den candidaat komen tot positieve resultaten en aanwijzingen
geven door een bepaalde beroepsgroep. Daarom is dus noodig, dat men
den candidaat nauwkeurig psychologisch onderzoekt, met name de aandachtsverdeeling (geconcentreerde en distributieve opmerkzaamheid), het
voorstellingstype (visueel en auditief), het verschil in neigingen (tot het
concrete of tot het abstracte), enz.
Zoo opgevat, bestaan er geen bezwaren tegen de wetenschap van- de
psychotechniek. Tot voor kort maakte men de studie vaak heel anders. Men
nam dan ieder sociaal afgebakend beroep op zich zelf en stelde vast, welke
elementaire psychische eigenschappen hierbij noodig waren. Men berekende
de som van de factoren. Zoo werd van een mechanicien gevraagd een
bepaalde scherpte van zien, fijnheid in het tastgevoel, ruimtevoorstelling,
handigheid, reactiesnelheid op optische en acustische prikkels, langdurige
opmerkzaamheid, etc. Het beroep werd opgevat als de som van enkele
psychophysische eischen en de beroepscandidaat als de som van de overeenkomstige geschiktheden. Thans ziet men echter in, dat deze niet
organische opvatting van het beroepsvraagstuk psychotechnisch verkeerd
is. Men vraagt zich nu minder af, welke afmetingen de elementaire psychophysische eigenschappen ieder voor zich hebben, doch hoe ze in elkaar
grijpen, hoe het geheel functioneert. Veel belangrijker dan de afzonderlijke
eischen van het beroep en de afzonderlijke geschiktheden van het individu
is, dat, wat men noemt het karakterologisch bouwplan van het beroep en
het karakter van den candidaat. Zoo bezien, krijgen we dus verschillende
beroepsgroepen, die ieder hun eigen karakter hebben en waarin speciaal
sociaalpsychologische factoren (gemakkelijk met menschen omgaan,
menschenschuw zijn, enz.) een groote rol spelen. Om enkele voorbeelden
te noemen : uit karakterologische overwegingen staat een advocaat veel
idichter bij een koopman gdan bij een dokter, hoewel de eerste en de laatste
beiden eene academische opleiding hebben gehad. Een banketbakker staat
uit beroepskarakterologisch oogpunt dichter bij een bankwerker dan bij
een broodbakker. De geschiktheid voor een beroep wordt niet in eerste
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instantie bepaald door het bezit van afzonderlijke psychische kwaliteiten,
doch door het beantwoorden van het temperament, de sociaalpsychologische gesteidheid en speciaal de plasticiteit van den geest op de karakterologische eischen van een geheele beroepsgroep. Dit nu na te gaan, is
de taak van de psychotechniek, als ze wil treden in dienst van de beroepskeuze-voorlichting. Daarvoor is dus noodig grondige kennis van het beroep,
welke we kunnen krijgen:
1. door opgave van vakvereenigingen op grond van psychologisch
samengestelde vragen;
2. door analyse van de beroepseischen;
3. door het psychologisch onderzoek van in de praktijk staande menschen (de meest geschikten en de ongeschikten).
Bij het onderzoek van de candidaten blijkt een van de voornaamste
factoren te zijn, dat wij boven aanduidden als de plasticiteit van den geest
op de karakterologische eischen van een geheele beroepsgroep. Hiermee
bedoelen we dat, wat in de psychotechniek wordt aangeduid met het begrip
intelligentie. Wat deze intelligentie is, kunnen we misschien het meest
duidelijk maken, door ze te vergelijken met enkele verwante begrippen:
talent, instinct en intellect. Talent is het niet, want daarmee bedoelen we
een eenzijdige begaafdheid, welke alleen op een gebied tot maximale
praestaties kan leiden, maar in concrete levensomstandigheden, welke
buiten die begaafdheid liggen, waardeloos is. Met intellect heeft het zonder
twijfel meer te maken dan met het instinct, daar het instinct verloopt
zonder eenig denkproces en in een intelligent optreden toch zeker het oordeel een rol speelt. Met het intellect houdt het dus wel verband, maar
verschilt daarvan in zooverre, dat het meer is dan zuiver logisch denken
en juist dat maakt het intelligentiebegrip voor den psychotechnicus van
zoo groot belang. In het onderzoek naar de intelligentie trachten we onze
candidaten te waardeeren in hun optreden, in hun verhouding tot bepaalde,
vooraf niet geweten omstandigheden. We krijgen dan een oordeel over wat
we zouden kunnen noemen hun inzicht, hun overleg „common sense", gezond
verstand. De intelligentie is dus een begrip van de practische psychologie,
of anders uitgedrukt een sociaalpsychologisch begrip. In de intelligentie
zijn het v.n.l. deze drie factoren : het combinatievermogen, het organisatievermogen en een kritische zin, die in een behoorlijke en juiste verhouding
moeten samenwerken. Zijn deze drie momenten voldoende aanwezig, wat
in het laboratorium door verschillende proefopstellingen kan worden
nagegaan, dan spreken we van een behoorlijk ontwikkelde intelligentie,
waarmee tegelijk wordt uitgedrukt een mogelijke karakterologische aan-
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passing van het individu aan de karakterologische eigenaardigheden van
het beroep.
De mensch staat n.l. tegenover het beroep als een sociaalpsychologische
eenheid. Niet dat een persoon slechts voor een enkel beroep als 't ware
gepraedisponeerd is, wat zijri psychische structuur betreft en dan ook
alleen in dit beroep lets zou praesteeren. Maar wel zijn er beroepsgroepen
en daarbij behoorende persoonlijkheidstypen en blijkt het nu, dat iemand,
wat zijn aanleg en intelligentie betreft, beantwoordt aan de karakterologie
van een bepaalde groep, dan kan hij principieel elk beroep uit deze groep
kiezen. Practisch natuurlijk niet; daar blijven altijd nog de elementaire
eigenschappen als vingervaardigheid, e.d. en ook moet men letten op
onoverkomenlijke hindernissen, waardoor bepaalde beroepen zijn uitgesloten. Ook, al is iemand karakterologisch voor schilder buitengewoon
.geschikt en hij is blind, dan is dat beroep Noor hem uitgesloten; iemand
zonder arm kan geen beeldhouwer worden en ook zullen zedelijke en
oeconomische factoren de keuze van verschillende beroepen verhinderen.
Psychotechnisch laten we dat buiten beschouwing. De psychotechniek blijft
dus die wetenschap, welke zich bezighoudt met de organische ordening van
het individu in een karakterologische eenheid der - beroepsorganisatie.
Ook hierbij komen nog verschillende vragen aan de orde, of n.l. voor
iedere beroepskeuze werkelijk persoonlijkheidstypen gevonden kunnen
worden, d.w. dus zeggen, of feitelijk de individueele geaardheid de beroepsdiffentiatie bepaalt, of wel, dat andere, niet psychologische, momenten de
beroepsverdeeling hebben veroorzaakt. Maar voorloopig doet dat niet ter
zake. De psychotechniek is thans op den goeden weg en we willen ook voor
onze christelijke adviesbureaux van haar weten kunnen gaarne ervan
gebruik maken, om aan de beroepscandidaten een meer gefundeerd advies
to geven.
Dr. L. VAN DER 'HORST.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Oordeel over lichamelijke stmt.
De Deutsche Lehrer-Zeitung haalt een
uitspraak aan van een Dr. Frankfurter, waarin deze de afschaffing der
lichamelijke straf op de Duitsche scholen betreurt. Van ouds her, zegt hij,
was de lichamelijke straf een recht van de School. De politieke omwenteling
heeft haar opheffing ten gevolge gehad. De geest, die al het voorhandene
wegvaagde, behaalde ook hierin zijn triumf. Het is echter een eisch van
onzen tijd, weer op te bouwen, wat in overmoed omvergeworpen werd. Het
verbod moet worden weggenomen, opdat het oude opvoedingsrecht weer
kan opleven. De Duitsche onderwijzer verdient niet het wantrouwen, dat
in het wettelijke verbod opgesloten ligt.
Onder het Fascisme. In hetzelfde blad lezen we van een Italiaansche
wetsvoordracht, waarin voorzien wordt in de staatsburgerlijke opvoeding
der Fascistische jeugd. De vorming zal van het 8ste tot het 18de levensjaar
duren, en achtereenvolgens drie perioden omvatten ; zij is gericht op de
versterking en den voortduur van den huidigen regeeringsvorm, en op de
vorming tot trouwe burgers en krachtige soldaten. Strenge opvoeding en
tucht zullen het lichaam harden, het karakter stalen, en weerbaar maken
tegen verderfelijke invloeden. Plaatselijke organisatie's zijn met de uitvoering belast, en zullen in de eerste plaats geschikte leiders zoeken. Voorloopig wordt de deelname nog niet verplicht gesteld, maar de deelnemende
jeugdorganisatie's krijgen verreikende begunstigingen inzake het gebruik
van sportterreinen, turnlokalen, wegen, enz.
Wat de Opvoeding vermag.
Het tijdschrift Pharus geeft een lezenswaard artikel over „Wetmatigheid in het zieleleven en Opvoeding". De
vraag naar de macht der opvoeding hangt hiermee samen. Practici, die
niet bereiken, wat zij zich voorgesteld hadden, maar ook theoretici zooals
Schopenhauer, zegt de Schrijver, hebben dikwijls op dit vraagpunt een zeer
pessimistischen kijk. Zeker is er wetmatigheid in de ontwikkeling van het
zieleleven, en het is maar zaak, de juiste verhouding der afzonderlijke
wetten te ontdekken. Dit zal niet gelukken aan hem, die als Leibnitz de
eenmaligheid van de persoonlijkheden leert, of met Herder en Goethe van
eigenwettelijkheid spreekt, of met den man van het Personalisme, W.
Stern, zooveel grondwetten aanneemt als er personen zijn.
Er is echter, zoo zegt hij, een „boven-verstandelijke wettelijkheid", die
vooral de ouders, en inzonderheid de moeder, leidt: die der doelmatigheid.
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Zij werkt door het ouderlijke instinct. Door nadenken moet dit tot paedagogischen tact worden omgevormd.
Men kan niet verwachten bij alle kinderen hetzelfde resultaat te bereiken.
Gelijk bij ongelijk, kan geen gelijk opleveren.
Als regel wil hij gesteld zien, (niet dat men de individualiteit in acht zal
nemen), maar in hoe ver men ze in acht zal nemen, opdat het resultaat der
opvoeding geen schade lijden zal. (?),e'en inuldingsplechtigheid. Den 4den Mei j.l. werd te Kiel de „Paedagogische Academie" plechtig geopend, met 12 Docenten en 50 studeerenden
van beiderlei kunne. Doel is, door grondige studie der Paedagogiek wetenschappelijke vorming te verkrijgen met onmiddellijke betrekking op de
beroepspractijk, zoo lezen we in de Deutsche Lehrer-Zeitting.
's Morgens 9 uur werd er een godsdienstoefening gehouden, waar, na
gezang, de bekende Professor Rendtorff optrad met een feestpredikat1e
over 1 Timotheus 6 : 11 en 12. Uit Gods Woord, aldus de spreker, willen
wij nieuwe krachten putten voor dit nieuwe begin. Wij hebben die kracht
noodig, om te strijden tegen de Gode-vijandige stroomingen van onzen tijd.
Wij willen menschen Gods zijn, menschen uit en voor God. Daarom moet in
den jongen mensch alles tot ontplooiing komen, Wat God in hem gelegd
heeft.
De eigenlijke opening volgde in de Aula, die door de Sleeswijk-Holsteinsche Onderwijzersvereeniging met een buste van Pestalozzi was versierd.
Verschillende toespraken en gelukwenschen van autoriteiten wisselden
elkander af.
Nu werd er een rondgang door het gebouw gehouden, dat rijk en doelmatig bleek te zijn ingericht, met studielokalen, leeszaal, muziekkamer,
turnzaal, aula, gehoorzalen, een bibliotheek met onmiddellijk 9000 nummers, enz. Er is plaats voor 240 studeerenden.
Als men die dingen zoo leest, dan ziet men : het lijden is voorbij. Gelukkig
ook!
Aardige dingen. Aardige dingen vindt men nog in het hierboven aangehaalde artikel uit Pharus.
Vele waarheden ondergaan het noodlot, als paradox geboren te worden,
en als trivialiteit te eindigen, zoo wordt uit Windelband geciteerd.
Van Augustinus heet het, , dat hij aan Nebridius schreef : ,,niemand vermag
een ander tot zich op te heffen, tenzij hij zich in een of ander opzicht eerst
tot hem neerbuigt."
Schopenhauer meende, dat men de begaaldheid van zijn moeder en het
karakter van zijn vader erft. Maar zoo eenvoudig ligt de zaak niet!
Omstreeks 1850 was het de tijd der „associatie-psychologie", want
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Herbart stond op geen ander standpunt, en Ziller maakt , deze mechanische
opvatting van het zieleleven met groote beslistheid tot grondslag der
opvoeding.
Natuurlijk is het goed, met de wetten der associatie rekening te houden!
Een jongen maakte op de catechisatie de volgende eigenaardige vergissing:
„Het natuurlijke Beeld Gods bestaat daarin, dat de mensch verstand en
vrijen wil, maar geen lichaam heeft" (!). De onzin liet zich verkiaren door
de bijgedachte aan een ander antwoord: „Wij noemen God een geest,
omdat Hij verstand en vrijen wil, maar geen lichaam heeft."
Wilstypen. Mejuffrouw Irma Kremsier had aan de „Neue Schule" te
Budapest een heel jaar lang een klas van 11 kinderen van 8 en 10 jaar oud.
Zij heeft ze, inzonderheid naar hun wilsuitingen, vlijtig gadegeslagen, en
schreef het resultaat harer bevindingen in het Hongaarsche tijdschrift „A
Gyermek" (Het Kind). Mevrouw Emma Domokos, geb. Lollbach, het hoofd
der Neue Schule, had haar tot publicatie aangespoord. 't Was in 1918. Nu
heeft Dr. Stefan von Maday het uit het Hongaarsch in het Duitsch vertaald,
en zoo verscheen het in het Zeitschrift tar Pad. Psychologie.
Juffrouw Irma onderscheidde positieve wilsinspanning, die zich in
arbeid uit, en negateve, die als zelfbeheersching aan den dag treedt. Voor
die beide ging zij de variation na bij haar ielftal.
Wat den arbeidswil aangaat, onderscheidde zij het doelbewuste type,
dat zich snel en zeker op , den arbeid concentreert; het plichtbewuste
type, waarbij de hindernissen sums erg verduisterend tusschenbeide treden,
maar het plichtsgevoel de overwinning behaalt; het met zijn stemmingen
strijdende type, dat het nog met moeite tot gedisciplineerden arbeid brengen kan ; en het motorische, dat uitsluitend idoor drang naar daden wordt
bezield.
De zelfbeheersching openbaarde drieerlei type: het eerste, dat zich
wist te beheerschen en te controleeren; kinderen van dit snort voelen het
zeif, als ze zich misgaan hebben; het tweede, dat zich wel weet te beheerschen, maar niet te controleeren, hun rechtsgevoel is goed ontwikkeld;
en het derde, het ongedisciplineerde negatieve wilstype, het moeilijkste
voor , de practijk der tucht.
Voor ons, die in Holland met 48- en 30-schaal zitten, is het hoogst
interessant en nuttig, van anderer bevindingen kennis te nemen.
Vlaardingen.

T. v. d. KOOIJ.

CRITISCHE REVUE.
Wanneer het weer tijd voor huisarrest was, zou ik opnieuw beginnen met
den stapel schoolboekjes of te werken. En ik ben een paar dagen op reis
geweest, maar Pluvius heeft me geen dag gespaard ; 't zal wel ergens goed
voor zijn, zeker komt het examinatoren en candidaten ten goede, als ze
mekaar aan den tand voelen. Dat is toch maar een lugubere Nederlandsche
bezigheid, dat examineeren ; vooral die z.g.n. mulo-examens, met hun
1000den slachtoffertjes, doen me steeds met weemoed aan; waarom die
inrichtingen in de plaats van de 3-jarige h.b.s. zijn gekomen, nu ik .denk er
wat sceptisch over ; en ik gelukkig niet alleen ; maar laat ik de geesten niet
wakker roepen, want ze hebben het toch al moeilijk genoeg in dezen tijd,
waarin allerlei wat vroeger mysterie was, zoomaar als 2 X 2 = 4 ons duidelijk gemaakt wordt, en blijven we wat nuchter-aarzelend van verre staan,
dan behooren we terstond tot de dompers, die voor de ingewijden hoogstens
meelijwekkende stumpers zijn. Ik voor mij beschouw al het moderne gedoe
met Montessorie en Dalton voor een groot deel als massa-suggestie en
meedoenerij van een groote schare, die niet precies eigenlijk weet, wat
onderwijs en opvoeding zijn. Men versta mij wel: ik ,ontken geenszins de
practische waarde van veel in het werk van beide opvoedkundigen,
maar.... men vergeet, dat beiden toch eigenlijk individueel werk leverden,
dat niet ,buiten hun persoonlijkheid stond; als zoodanig heeft de kennismaking ermee waarde, want overal is wat te leeren, en het volmaakte
dienen we na te streven, al weten we van te voren, dat dit nimmer hier
bereikt wordt; maar dat is wat anders dan het persOOnlijke werk voor
Italiaansche Lazzaroni-kindertjes voor de Friesche rekenhersentjes b.v. als
uitermate richtend te propageeren. Van de Emile zijn miljoenen exemplaren
als verslonden; maar waar is een Rousseau-school? Ja, ik weet wel,
dat er te Geneve zoo iets bestaat, maar dat is toch wat anders dan wij bedoelen. Onze gewone Nederlandsche onderwijzer zal dan ook gerust gewoon
door kunnen werken, zonder te vreezen, dat straks alles vermontessoriaand
of verdaltond is ; het is wel beet, maar het gaat gauw over. De redding van
het kind en het onderwijs zit niet in een stelsel of een methode, maar allereerst in het kind zelf en in het zich-geheel seven van den opvoeder aan
zijn werk. Dat wordt wel eens vergeten. En wie de geschiedenis van opvoeding en onderwijs eens getrouw nagaat, die zal zien, dat ook bier niets
nieuws onder de zon is. Maar we moeten ons er voor wachten, zoo dogma-
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tisch-methodisch te worden, dat we zeggen, — b.v.
Lezen leeren gaat
het beste volgens Hoogeveen Of volgens Wouters—Van de Hu1st. Dan verstarren we bij ons werk en wordt het dood. Dat bedoelde ik de vorige
maand, Coen ik het had over onderwijzers, die hun heele, lange leven
kweekelingen blijven, die altijd napraten wat hun leerboekjes vroeger ze
vertelden, en voor wie alles wat daarbuiten gaat, verboden terrein is.
Daarom is het ook een bewijs van domheid en ergerlijk conservatisme, als
men van het nieuwe zegt: Ik wil er niets mee te maken hebben; trouwens
de ondergrond van dergelijke levenshoudingen is geestelijke luiheid en als
zoodanig reeds te veroordeelen. We moeten openstaan voor alles wat ons
werk vooruit wil brengen, al beteekent dat in geenen deele dat we het
moeten toepassen. Wie na bestudeering van Montessori of Dalton werkelijk
vOelt dat hij een anderen weg moet gaan, die doet kwaad met het oude
paadje te blijven volgen.
Lange jaren is op onderscheidene wijze, door politie-menschen en onderwijzers gepropageerd dat de onderwijzer op school ook een taak heeft wat
betreft ide orde en het gedrag der leerlingen op den openbaren weg. Het
verkeersprobleem is heden zoo ernstig geworden dat ook hij, die beweerde
geen politie-agent te zijn, in zijn eigen belang nu wel eieren voor zijn geld
zal kiezen. Het verbaast me dan ook wel, dat in het boekje Gezond leven
door Ootmar en Visser — J. B. Wolters, Groningen — aan het verkeersprobleem zoo weinig aandacht is geschonken. Al staan er een massa aardige
dingen in het boekje, toch is het m.i. wat te onsystematisch en gaat het te
vlug over belangrijke zaken heen, terwijl de opluisterende verhaaltjes voor
.een leer-leesboekje wat uit den Loon vallen; ik voor mij heb liever wat leerstof —dat is het toch — ook in een prettigen uitlegtoon, dan in een z.g.n.
verhaal, waarbij de eigenlijke leerstof verdrinkt in een grooten omhaal van
woorden. Natuurlijk komt in dit boekje heelemaal niet naar voren — wat in
de populaire natuurkennis-boekjes van Heymans en Thijsse wel gevonden
wordt — bewondering voor den wonderers en wijzen bouw van het, menschelijk lichaam ; het is zuiver zakelijk-nuchter ; wie in de schepping van
het lichaam den grooten Schepper aller dingen wil laten zien, vindt in dit
boekje geen bevrediging; als zoodanig is het een armelijk staal van neutrale
leerstof.
In de vorige critische revue heb ik het ook gehad over leestoon en voordracht; gelukkig hoorde ik van enkele collega's dat toch werkelijk de
poging, in het Nederl. leesboek gedaan, om de welwillende onderwijzers
van zeer deskundige zijde steun te geven bij het lezen van verzen, aan vele
scholen met waardeering was opgemerkt en met succes was toegepast; in
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verband daarmee verdient het aandacht, dat er onder de auspicien van de
Ndderlandsche voordrachtkunstenaars zelfs dezer dagen een ver. de
MaatschappU tot bevordering van woordkunst is opgericht ; wie er meer
van wil weten richtte zich tot het secretariaat : Heerengracht 12, Den Haag.
Het is zeker van groot nationaal belang, dat onze moedertaal op zijn
best verklankt wordt niet alleen in de mondelinge voordracht ervan, bij
letterkundige producten, maar ook bij het spreken. Nu zal het wel steeds
een utopie blijven, wat erentfeste handleidingen ons als eisch stellen, om op
elke school de juiste uitspraak te .doen aanleeren door de kinderen; dat is
voor het platteland en vooral voor streken met een sterk uitgesproken
dialect een onverstandige, nooit ook maar eenigszins te bereiken ideaal;
als men de al te grove dialectische klanken bij het lezen van Nederlandsch
langzamerhand er uit krijgt, mag men meer dan tevreden zijn ; het bestaat
eenvoudig niet, dat men in Friesland op de lagere school • de bekende
Friesche g er uit zou krijgen. Maar bij de onderwijzers zelf is het wat
anders; evenals zij voor een moderne taal zich een tamelijk zuivere uitspraak kunnen eigen maken, kunnen ze ook de Nederlandsche taal, al zijn
ze zelf geboren Frieschen of Groningers of Zeeuwen, leeren verklanken,
zoodat een geboren Delftenaar niet de haren ten berge rijzen en zijn,
oorvlies onaangenaam wordt getroffen.
,Daarvoor is niet altijd spreekles noodig, maar kan bij goeden wil en
volharding door zelfstudie veel bereikt worden. Een best boekje ,daarvoor
is het pas in vierden druk verschenen werkje van Branco van Dantzi g,
Spreekoefeningen, P. Noordhoff, iGroningen; het is eenvoudig, duidelijk en
beknopt; is men daarmee gereed, dan geven , de lezingen van prof. Gutzman
een veel te
en de Phonetische woordenlijst der Nederlandsche taal
weinig bekend werkje — beide uitgever P. Noordhoff, — verder voldoende
steun in normale gevallen.
'

Een heel vroolijk oogenblik heb ik gehad met ieen overigens onschuldig
stelletje boekjes : Denken en verwerken, oefeningen voor het zuiver
schrijven ten dienste van de verstgevorderde leerlingen der lagere school
en van het voortgezet en het uitgebreid lager onderwijs, door J. W. van
Mameren Kzn en J. Oosterkamp, 3 deeltjes.
Dat zuiver schrijven is maar larie, want de narigheid van al dit spellingwerk heeft met zuiver schrijven niks niemendal te maken; de heeren
bedoelen het evenwel goed en zeggen het alleen verkeerd; maar ijselijk is
hun eigen Bargoensch, als ze dictees geven. Het is niet veer handig van ze
om deze zelf samen te stellen, want nu blijkt dat ze zelf niet stellen kunnen.
Natuurlijk zal ik dat bewijzen:
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Vondel.
Joost van den Vondel, de hoofdfiguur van de gulden eeuw der Nederlandsche letterkunde en Nederlands grootste treurspeldichter werd geboren
te Keulen, op den 17 November 1587 uit Antwerpensche ouders. Hij kwam
op elf-jarigen leeftijd te Amsterdam, waar zijn vader in de Warmoesstraat
een kousenwinkel opzette, dien Vondel bij den dood zijns vaders in 1608
overnam.
Vondel, die reeds als kind een buitengewoon dichtersaanleg had geopen-

baard, kwam hier in aanraking met de Rederijkers, legde zich meer en meer
op de letteren toe. Hij leerde verschillende talen aan (Fransch, Latijn,
Grieksch), terwiji zijn vrouw, Maaiken of Maria de Wolf den winkel beheerde.
In 1612 verscheen zijn eerste werk, het nog zeer gebrekkige „Pascha". Zijn
„Palamedes" (1625) waarin hij den persoon van Oldenbarneveld voorstelde,
de handelingen van Maurits gispte en de partij der Remonstranten koos,
verwekte groote ergernis.

Dit stukje, met zijn stij1 van tante Betje en zijn zonderling-onjuiste
karakterestiek, past goed in Aagje de zuinige keukenmeid, maar is een
blamage voor hen die het Helen drukken. D. Mijs te Tiel gaf het in 1925
uit, maar ik verwacht dat die firma er een strop aan heeft, wat jammer is
voor haar, maar een geluk voor de Nederlandsche taal. Een heel aardig
stel leesboeken voor de Openbare school is de reeks Ons nieuwe leesboek,
1 tot 4, J. B. Wolters, Groningen. De illustratie van H. Versteynen is zeer
goed, al moet hij meer werk maken van de eigenlijke figuren : bl. 63 dl. 1,
bl. 28 dl. 4 b.v. zijn al heel slecht; daartegenover staan echter vele buitengewoon mooie dierteekeningen, het genre waarin Versteynen nog niet overtroffen is. De bloemlezing is prettige, goede neutrale lectuur ; de versjes
zijn in de minderheid, quantitatief en qualitatief. Zonderling doet op het
titelblad aan, onder de namen der verzamelaars, Ek en Moerman, onderwijzers aan de centrale school voor het zevende en achtste leerjaar te
Hilversum: de gewichtigheid en waarde van deze titulatuur ontgaar me,
maar dat zal wel aan mijn nuchterheid liggen.
De heeren T. van ,den Blink en Th. Lane& geven sinds eenige jaren hun
boeken Uit de levende taal; de deeltjes 2 en 3 ontvingen we in 5den druk.
Voor de kweekscholen bevatten deze boeken goede leerstof, al zouden wij
voor de opstellen wat oorspronkelijkers gewenscht hebben; maar voor de
openbare opleidingsinrichtingen behooren ze zeer zeker tot de beste die
er zijn.
Dit geldt ook van de Nieuwe Nederlandsche spraakkunst van J. van Ham
en dr. S. Hofker, nl. dat ze tot de beste behoort. Van Ham heeft hier zijn
naam als fijn stylist en letterkundige geen kwaad mee gedaan, want het
geheel is goed doordacht en helder werk, gebaseerd op de levende taal en
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geeft werkelijk inzicht in taalschoonheid en klankwaarde, al is het een
grammatica ; ze is nu eenmaal een noodzakelijk kwaad en daarom zijn we
verheugd met zoo'n gunstige verschijning; hoofdakte-candidaten zullen ze
vooral kunnen gebruiken en leeraars aan kweekscholen; voor kweekelingen
zelf achten wij ze te uitgebreid.
Taalonderwijs is altijd een beet hangijzer ; we spreken uit ondervinding;
levende taal en inzicht in taalschoon moet hoofdzaak zijn, maar.... zonder
grammatica en spelling-zuiver schrijven gaat het toch ook niet; deze twee
ieder het zijne te geven zal alleen gelukken aan schrijvers, die naast grammatica-kenners ook litteratoren zijn en aan deze qualiteiten beantwoordt
Van Ham. We wenschen hem met zijn spraakkunst voorspoed.
Ik ben nu zoo'n beetje door den voorraad heen en zal een paar zonderlinge boekjes maar niet meer voor het voetlicht brengen; de papiermolen
krijgt ze toch wel en het beulswerk is ook niet 'altijd even prettig.
Het doet vreugde als er eens werk komt, dat blijmoedig kan geprezen
worden; ik hoop dat ik dat nog -meermalen hier zal kunnen doen — aan
nui zal het niet liggen.
Velp. (G.)

D. WOUTERS.

JAN.
„Eina Juffrou ! ! ! ! Eina ! ! !! 1) D ...it! !” 2)
Dis die woorde wat Jan gemeenlik gebruik, as hy uit 't gevaar getrek
word, waarin hy verkeer.
Die gevaar mag wees, dat 'n ander horn seer wil maak, maar meeste tyd
is dit, dat hy andere wil seer maak.
Jan behoor tot die groep indivudue, waarvan die Bybel se : „Sy hand is
teen die van almal en almal se hand is teen horn."
Hy kan nou eenmaal nie verdra nie, dat een van die kinders in sy pad
kom nie en gebeur dit tog, dan is Jan gou gou klaar.
Hy besit vier eminente verdedigingsmiddels. Die eerst is spoeg, die
twede slaan, die derde byt, die vierde knyp.
Hy behoef nooit naar sy wapens te soek nie, daar hy die altyd saamdra.
As ons in die oggend vroeg, naby die skool kom en sien soon bondetjie
seuns op en deur mekaar, dan is dit tien teen een, dat Jan weer aan die
gang is. As dit gebeur kan ons somaar weet, daar is 'n nuwe seuntjie aangekom, wat nog nie bekend is met Jan se eienaardighede nie.
Die eerste uit die bundeltjie is altyd Jan, wat ons dan kom begroet met
'n „Eina Juffrou, hulle boelie 3) my ! en ek maak niks nie!"
Dis nie Jan se skuld niet, o nee, dis net die dom seun, wat nie weet as
Jan vir horn spoeg en knyp, dat hy moet maak of hy dit nie bemerk nie.
Die anderes wat saam veg is, die, wat bang is, om horn alleen aan te val,
en nou hulle kans waarneem, kwasie as verdedigers van die nuwe seuntjie.
Nie altyd nie kom die nuweling daar sonder kleerskeur of nie. Laatste
week kom daar soon nuwe ou kereltjie op skool.
Die groot kop, die dun nek, die ma er arms en bene, doen dadelik die
ondervoede kind erken.
Hy het maar maie min na 'n swaksinnige gelyk.
'n Paar pragtige bruin oe kyk so moedig en eerlik die wereld in.
„Kyk Freek" se ons na soon eerste veldslag met Jan, „jy weet Jan is ons
dom ossie, ons kan horn nog nie inspan nie, soos die ander kinders, ons
laat horn altyd maar 'n bietjie alleen wei en verder neem ons maar min
1) Is au.
2) Engelsche vloek.
3) Baasspelen.
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notiesie van Jan; later as hy net zia knap is, as die ander kinders, dan sal
hy nie meer so maak nie, dan weet hy ook beter, en sal soet wees.
Jan sit onder die toespraak vriendelik te lag, knik bemoedigend en se
Ja •
me 'n dankbaar stralende gesig: „Ja!
Dankie! !"
Frekie is ester glad nie so tevrede met die saak, as Jan. Die uitslag van
die tog so eerlike saak aan sy kant, word daarom te koel opgeneem. Hy
kyk of hy wil se : „Maar jy is nie reg nie. Slaan horn ! !"
Hoe kan ons nou vir Frekie uitle, dat ons al alles, alles al geprobeer het,
maar niks, nee niks sukses geha nie en ,dat dit die laaste middel was, om
net te maak as of .ons baas is oor Jan.
Arme Freek!!
Hy neem 'n dag of so later die reg in eie handen, slaan vir Jan; Jan vat
toe teen sy gewoonte 'n wapen en slaan pardoes Freek se dun armpie af.
Ons hoop , dat Freek as hy weer een dag gesond is, in idie toekoms ons taktiek sal volg om horn hou, as of hy baas oor Jan is.
En hoe lyk Jan uiterlik?
'n Liewe seuntjie van 11 jaar, mooi ligte haartjies en blou ogies, wat soos
sterretjies skitter.
Hy het 'n eerlike vriendelike uitdrukking op sy gesiggie en iemand wat
horn nie ken nie, sal dink, dat daar niks verkeerd is met Jan.
Laaste week het ons gedink, dat ons Jan sel verloor, ons hart het al sleg
gevoel, hoewel ons die noodsakelikheid daar van ingesien het.
Een van die onderwyseresse het geklae, dat dit al te erg word met Jan.
Hy vloek haar somaar in die klas en dit nie klein woordjies nie, maar allerhande lelike goeters se hy vir haar.
Die geneesheer direkteur kom die dag juis op besoek.
Ons deel horn Jan sy vreeslike sonde mee. „Dink U, ons moet horn nou
naar 'n ander afdeling stuur, weg van die kinderafdeling se ons", vol angs,
dat hy sal ja se.
Op eienaardige doktersmanier antwoord hy nie op die vraag; wat hy
liever nie wil antwoord nie, en se lakonies : „I like Jan."
„Ons ook" sug ons so saggies.
„Ek ook" se die deur Jan gevloekte."
„Ek ook" se 'n ander.... en Jan is nog in die kinderafdeeling.
As 'n vreemde die afdeling besoek, kom Jan reguit naar die besoeker,
nie haastig nie, maar langsaam en nadenkend. Hy maak soos 'n eerste klas
on boer maak, as hy op die stoep van sy huis sit en daar kom 'n kar met
mense voor die deur, wat stil hou, die dan rustig en statig opstaan, om die
besoekers uit te nooi om nader te kom.
►
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Jan maak net so, hy groet altyd met die hand saam en vra vriendelik
wat die besoeker wil he.
Iedereen is verras deur soveel lieftalligheid.
Meeste mense, as hulle 'n inrigting vir swaksinniges besoek, verwag om
iets grieseligs te sien, kinders met waterhoofde, weselose gesigte en druipende monde.
Die ganse pad soon toe het hulle vir hulle al klaar gemaak, vir so lets.
Soon begroeting, as die van Jan, is dan in seker sin 'n teleurstelling. Jan
bring die besoeker waar die wil wees, of waar Jan horn wil he. Hy vra
dan: „Korn jy vir die suster of wil jy die dogter sien?"
Dis die enige fout wat Jan maak in praat. (Vloeke nou nie tot die foute
gereken nie.) Hy se altyd dogter vir dokter.
As hy dan 'n kans kry, vertel by van sy Ma en van sy auntie 1), as, die tyd
van gesels daar lang genoeg vir is, sal hy met 'n betowerende glimlag se:
„Het Meneer lemoene gebring of lekkers?"
So die antwoord ontkennend is, sal hy die besoeker goedig uit die moeilikheid help, deur die mededeling, dat 'n pennie die self de diens kan doen
as die eersgenoemde artikels.
Die besoeker is nie tevrede as hy ineens 'n bietjie kwaai stem hoor se:
,,Loop Jan! !"
„Die mense werk daarom hard met soon lief seuntjie," dink die onbekende. „Dit lyk vir my, die kereltjie behoor hier glad niet te wees nie."
Maar hoe kom ons Jan dan in soon inrigting?
Arme Jan.... ! Geheue het hy byna nie en leer kan hy daardeur ook nie.
Sy hande, wat so normaal lyk, het nie die minste stuur in hulle nie en is
totaal onmagtig om lets te doen ; net lappies uitsny, met 'n sker, en daarin
is Jan dan ook almaal se Moses (baas).
Hy weet dit self ook en as die skool begin dan kom Jan gou gou verneem: „Mag ek lappies uitsny?"
Van alles het ons met horn al geprobeer en gee ons dit dan weer moedeloos op, dan se hy met 'n toon soos 'n vader met 'n dom kind vriendelik
praat: „Sien Juffrou nou! ek se mos, laat my lappies uitsny!"
Die lappies uitsny het ook menig sweetdruppel gekos vir die, wat-dit vir
horn geleer het.
Eers het hy nie die sker kan vashou nie, dit was asof dit horn die vreeslikste pyne veroorsaak het. Toe wil hy net groote stukke sny ; later was
hy net lief vir wit, om toe weer oor te slaan, na oue swart kouse opknip.
1

) Tante.
Sinaasappels.
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Op sy eergevoel werk is ver niet. „Jan, later moet jy tog vir jou Ma
werk, probeer dan tog my kind" word met 'n filosofies „A so!" beantwoord. „Jan, ons moet tog weer probeer met leer" se ons een dag, toe 'n
nuwe onderwysseres haar intree in die skool gedoen het, wie weet vermag
sy iets met Jan" hoop ons vir die honderd eerste keer.
Ewe ondersoekend kyk Jan op, van die lappies, wat hy besig is te sny.
„Reg so" se Jan ewe goedig, maar net nou sny ek weer lappies vir juffrou!"
Dis ook een van Jan sy lastighede, hy neem soon superjoriteit aan en alles
wat hy doen, is nie om dat hy dit moet doen nie, maar uit goedheid van sy
kant, vir ons.
Een geluk is, Jan gaan graag skoel toe. As hy somtyds nukkerig is, se
hy, na eers al sy Engelse woorde uit te stort: „Ek sal more lekker nie
skool toe kom nie."
„O dis reg Jan, ek wil jou more dan ook liewerste nie sien nie! !" dan
kan ons vas Pdaarop reken, dat na vyf minute 'n warm handjie ons hand
vas gryp en 'n soet vleistemmetjie te hoor se : „Juffroutjie, ek het net nou
gespeel, ek sal more kom hoor! Is jy nou bly?"
Laas kom weer die klag: „Juffrou, Jan het my gespoeg!"
Jan kyk ewe onskuldig en maak of hy dit nie hoor nie.
Ons begint die geskiedenis van David te vertel en middel onder die soek
van Dawid na mooi gladde klippies, hoor ons in eens: „Juffrouw ek het
sere in my mond".
Teen die gewoonte, om in te gaan op onverwagse mededelings, laat ons
vir Dawici daar en dan by die rivier en se : „Dis jou eie skuld. — 'n Mens
het spoeg gekry om sy mond skoon te hou en jy vermors dit, nou kom daar
serer in jou mond, hou dit nou vir 'n paar dae goed binne, dan is jou mond
gou gou gezond". Jan sluk en sluk, dat dit soon naarheid is; nou het ons
tog 'n bietjie rus.
'n Dag daarna kom Jan na ons toe. „Juffrou ek wil met Juffrou praat".
As Jan vergeet om sy familjare „jy" agterwee te laat, weet ons somaar,
daar ies lout.
„So Jan, wat is verkeerd?"
„Kyk, juffrou se, ek moet die spoeg deursluk, dan sal my mond beter
word."
„Ja Jan."
„Dis nie so nie", se Jan weer op sy Vaderlike toon, „ek het dit gedoen,
maar dit help niks nie. Maar" vervolg hy sagter en rek horn uit om naby
my oor te kom, „toe vat ek Engelse sout en weg is dit."
Een week is Jan tamelik soet gewees en hy het in die boek, wat ons aan
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die einde van die week kry, om te sien, hoe die kinders hulle in die huis
gedra het.
N'n swart merk en nie 'n rooi nie, soos gewoonlik.
„Is jy bly," vra hy.
„Ja Jan, kan jy nie sien nie, lyk my oe dan nie bly nie?"
„So," se hy, ewe nadenkend, „sal jy my soen nou" en met die woorde
steek allerliefste rooie lippies my kant toe.
Wat kan ons maak? Swak soos 'n vroumens maar is, buk ons en die
beloning is 'n lekker soen.
Maar wat moet daar nou van soon kind word?
In die samelewe sal hy nooit kan kom nie, hy sal seker een dag dan 'n
moord begaan in sy drif.
Die enige sal wees, om horn 'n-ambag te leer, so dat hy in die inrigting
van diens kan wees. Timmerman, skoenmaker, skilder sal altyd bo sy
vuurmaak plek wees. Matrasse maak? is die enige. Maar sal ons horn ooit
so ver kry, dat hy klapperhaar uit leer pluis? Ek wonder? Maar meer sal
hy nooit nie leer nie.
Nee Jan, met jou liewe gesiggie
jou skelme blou oe
verder as
Matrasmaker in 'n inrigting vir swaksinnigen sal jy dit nooit bring nie....
As jy dit nog ooit sover breng. Maar ek vrees.... ek vrees

C. v. O.

BEANTWOORDE VRAGEN.
Vr. 1. (C. d. B. te L.) Onlangs las ik in een opstel herhaaldelijk het
woord „Semonisme". Het is mij niet gelukt in een woordenboek of encyclopaedie een verklaring voor dit woord te vinden. Wat kan de bedoeling
zijn?
Antw. Zonder inzage van het artikel kan ik het niet met zekerheid
zeggen, maar waarschijnlijk was bedoeld de , opvatting van Richard Semon
(1859-1919). Zijn leer is de leer van de „mnemische verschijnselen". Onder
deze verschijnselen verstaat S. de herinneringsverschijnselen. Maar hij vat
deze physiologisch-energetisch op. De „Mneme" is de geschiktheid van de
organische massa om indrukken te bewaren en weer te reproduceeren.
Zoozeer is hier een stoffelijke zijde, 01 ,M S. zelfs van , erfelijke herinnering
sprak. Hij dacht ;zich , dan een soort „mnemische kiem" als oorzaak van
deze erfelijkheid.
Vr. 2. (J. A. H. S. te G.) Kunt u mij enkele bronnen opgeven voor de
studie omtrent Foerster?
Antw. S. bestelle: F. W. Foerster als zedelijk Opvoeder door Dr. J. W.
Eijkman (Daamen, Den Haag). In dit zeer goede werk vindt hij tegelijkertijd een zeer breede literatuuropgaaf. In de eerste plaats komen natuurlijk
(met het boek van Dr. E. als handleiding) de werken van F. zelf aan de
orde. Binnenkort hopen we ook in ons tijdschrift eenige artikelen over F.
van de hand van Dr. E. op te nemen.
Vr. 3. (A. A. te d. H.) (Vraagt u enkel, waar eenige van uwe citaten zijn
te vinden?) Waar zijn te vinden de volgende citaten? (Voigen een twintigtal, welgeteld 19, aanhalingen.)
Antw. Ik ben geen wandelende concordantie op alle 'boeken, die lets
met de paedagogiek hebben te maken. Maar enkele citaten kan ik wel thuis
brengen. Ofschoon ik wel liefst dergelijke vragen niet te veel had.
a. „Pestalozzi zest ergens, een mensch zonder God is een onmensch.
Waar staat dat?" Jets anders staat het er: „een onmensch is de mensch
zonder God en zonder lieide". Zie „Lienhard and Gertrud", par. 38.
b. „Wirtz heeft eens gesproken over: leeren wikken, wegen en wagen.
Waar?" Zie J. C. Wirtz Cn. Uit de school geklapt. Pag. 112.
c. „Ook meen 1k, dat Wirtz eens gezegd heeft, dat de school het voor-
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portaal was van een kazerne." Zoo niet precies, hoor! Zie aangehaald
werk. Pag. 115.
d. „Waar staat: het lezen is de plaag der jeugd?" (Toevallig weet ik
dat — maar op deze wijze kan ik tenslotte niet doorgaan.) Het door u
bedoelde staat in „Emile" (Ned. Uitgaaf. Noordhoff. 1924. Pag. 65).
Vr. 4 (J. d. Vr. to W.) Kunt u mij den titel opgeven van een goed en
breedvoerig werk over de experimenteele psychologie?
Antw. Klaarblijkelijk kent u de pas uitgekomen werken in onzen kring
en in ons land. Mag ik u dan wijzen op : Lehrbuch der experimentellen
Psychologie von Jos. Frobes S. J. Uitg. Herder, Freiburg? Een boek van een
Nederlandschen geleerde in het Duitsch. 2e en 3e druk verschenen in 1922.

AFDELING ARNHEM EN OMSTREKEN DER
VERENIGING VOOR CHRIST. PEDAGOGIEK.
VERSLAG OVER HET AFDELINGSJAAR VAN
11 'OKTOBER 1924 TOT 1 JANUARIE 1926.
Met voldoening kunnen we het verstreken tijdperk overzien.
Het aantal vergaderingen met inbegrip van de oprichtingsvergadering
bedroeg 7. Het aantal aanwezigen bedroeg gemiddeld 16, maar beweegt
zich in een dalende lijn, n.l. 21, 21, 15, 14, 14 + 1 gast, 12 + 2 gasten,
12 + 1 gast. Het ledental steeg van 21 op 24. Van de 21 leden die zich
bij de oprichtingsvergadering als lid opgaven verloren we er 1 wegens
vertrek naar elders en 1 wegens bedanken.
'n Poging om geldelike steun van het Hoofdbestuur te krijgen mislukte.
In de laatste vergadering werd besloten om van de behandelde onderwerpen een verslag in het Christelik Pedagogies Tijdschrift te plaatsen. De
vergoeding hiervoor komt de afdelingskas ten goede.
In de oprichtingsvergadering werden de afdelingsregelen vastgesteld en
het bestuur als volgt gekozen: de heren A. J. Schreuder, Voorzitter, P. van
Aalten, Penningmeester Algemeen Plaatsvervanger, en P. G. Schreuder,
Sekretaris.
Behandeld werden de volgende onderwerpen: Uit de leden der Karakterkunde studiegroep door de heer P. van Aalten: „Inleiding tot de Karakterkunde", , de heer D. P. Bothof: , De karakterkunde van 'Heymans", Mei.
van Straalen : „Twee voorbeelden van karaktertiepen van fleymans,
Mozes en Jan Adam Kegge." In de twee daarop volgende vergaderingen
sprak de heer J. Verwoerd over: „Het Daltonplan" en „Een beoordelende
beschouwing van het Daltonoplan". In de laatste vergadering de heer A.
J. Schreuder over : „Minnebrieven van een jongmens."
Korte mededelingen werden gedaan door: de heer A. J. Schreuder:
„Onderwerpen voor studiegroepen en het oprichten van studiegroepen",
door Mej. van Straalen over: ,,Het Sint Nikolaasfeest in het leven van het
jonge kind", de heer J. Caspers over: „De pianotelmetode", de heer A. J.
Schreuder over: „Een artiekel van Schuitenr over Funktionele assymetrieen bij het schoolkind" en over: ,,Het verschijnsel der Gewichtsillusie".
Opgericht werden naast de reeds hestaande studiegroep voor Karakterkunde en Kinderkunde drie nieuwe n.l. een studiegroep voor Praktiese
,
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Pedagogiek, een voor Wijsbegeerte, en een voor Pedagogiese Psychologie. De studiegroep voor Karakterkunde en Kinderkunde behandelde
de Psychologiese tiepen van Jung en de Paedologiese schetsen van Van
Wayenburg uit Kinderstudie; die voor praktiese pedagogiek het bock
van Payot over de wil; die der wijsbegeerte Paulsen's Einleitung; die
voor pedagogiese psychologie Griinwald's Padagogische Psychologise.
Als ik zeide dat we met voldoening het afgelopen tijdperk kunnen overzien, dan geldt dit wel in hooldzaak het vele werk idat er afgedaan is, , de
grote belangstelling die er bij de aanwezigen steeds voor de onderwerpen
was en , die tot verrijkende algemene besprekingen aanleiding gaven, de
prettige toon, die op onze vergaderingen steeds heerste. Ook dat onze
vergaderingen, slechts een uitgezonderd, toen de Algemeene Plaatsvervanger tot een ieders voldoening die taak overnam, stonden onder de
welwillende leiding van onze deskundige Voorzitter, wat ongetwijfeld
zeer veel heeft bijgedragen tot verhoging van het peil der onderlinge
besprekingen. Moge het nieuwbegonnen afdelingsjaar ons vermeerdering
,van het aantal vergaderingbezoekers, een even belangwekkende agenda
en even vruchtbare studieavonden brengen.
P. G. SCHREUDER, Sekretaris.

LEESTAFEL.
A. Mellink: Beknopt leerboek der schoolhygiene. Zutphen,
W. J. Thieme & Cie. Prijs f2.75. Geb. I 325. (I-VIII en blz. 1107.)
Dat een werkje als dit er kwam, was meer dan noodzakelijk. Vooral, nu
het programma voor 'de H.A. ook kennis van de hygiene vraagt. Het aantal
boeken, dat hiervoor te gebruiken is, is niet groot, of al eenigermate verouderd, zooals bijv. het ook voor de acte Schoonschrijven M.O. vroeger veel
gebruikte werk van Geuken. Hier heeft de docent een geschikt repetitie-boek
voor zijn mondelinge lessen. Als leerboek nadert het, wat den worm betreft,
't model. 't Is zakelilk, helder, sober, op den man at. De foto's, de schematische figuren, de grafieken zijn prachtig verhelderend. Zonder voorbehoud
meen ik dan ook dit werkje te kunnen aanbevelen, niet alleen voor de studeerenden, die de B-afdeeling eener Kweekschool bezoeken of op andere
wijze zich voor de H.A. preapareeren, maar voor ieder onderwijzer in 't algemeen.
Het sprekt vanzelf, dat daarmede niet gezegd wordt, dat alles nu volkomen, naar mijn opvatting, even goed tot zijn recht komt. Hoe zou het ook
kunnen? En kritiek volgens dit recept is altijd makkelijk te leveren. Toch
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heb ik wel een enkele wensch voor een volgenden druk. Ik zou WT. het
hoofdstuk over den „Levensloop" eenige uitbreiding willen seven. Vooral
met het oog op den invloed, dien de lichamelijke ontwikkeling uitoefent op
de geestelijke. Om idezelide reden zou ik ook een hoofdstukje willen gewijd
zien aan de geestelijke vermoeidheid, die nauw samenhangt met en veelal
voortspruit uit lichamelijke oorzaken. In dit verband kon dan over „rooster",
„leerptain", „schooltijden", „vacanties" warden geschreven.
Maar als gezegd, de waarde van dit voortreffelijk boek vermindert niet
door deze opmerkingen. Zij spruiten slechts voort uit 'n verlangen om nog te
verbeteren, ,wat al good is. E. H. B.
Dubois. Cours de langue francaise, revu par J. van der Elst.
Recueil de themes et de traductions. Wageningen, Robijns
Cie. (bl. 1-111, met hulpboekje bl. 1-17.) Z. J.
Er zijn van die boeken, die zich blijven handhaven. (Tot die behooren ook
de verschillende werkjes van „Dubois". Voor de acte L.O. zijn het vrijwel de
boeken gebleven, ondanks veler pogingen om ze te evenaren en te verdringen. Je werkte maar rustig door tot je de diverse verzamelingen door was
en de „Partie complementaire" onder de knie had. Dan was Piquet het
repetitieboek. En klaar was het.
Uit pieteit voel je daarom voor Dubois en ik wil eerlijk bekennen, dat ik
m'n stukgestudeerd exemplaar nog niet verruilen wil voor een nieuw. Later,
toen je meer grammaticaal inzicht kreeg, merkte je soms, dat „Dubois" wel
eens al te practisch was en gaven Salverda de Grave en Bourquin, Van
Duyl, Robert en anderen wel eens een anderen kijk op de dingen of 'n
andere formuleering ; maar „Dubois" bleef nu eenmaal „Dubois".
Nu heeft Dr. v. d. Elst, die bij uitstek daartoe bevoegd is, de revisie op
zich genomen. En rn.i. is dit feit alleen al een bewijs voor de deugdelijkheid
van deze boeken. 't Werkje, waarvan wij den titel afschreven, is een verzameling van thema's Holl.-Fransch, ingedeeld in twee groepen. Groep I
geeft thema's met losse zinnen, waarin systematische toepassing gevraagd
wordt van de regels der Petite Grammaire, terwijl Groep II thema's bevat
van aaneengesloten verhalen, zooals gebruikelijk op de eindexamens der
„literair-economische scholen of afdeelingen" en op de examens L.O. Den
leerlingen wordt veel hulp gegeven, zoowel door aanteekeningen als door
het los ingevoegde hulpboekje.
De Ho11. tekst is over 't algemeen ongewrongen. 'n Enkele maal zetten we
een streepje bij 'n woord, dat wij liever geschrapt zagen, zooals 't „blikslagers" op bl. 35.
Voor de aangegeven scholen en vooral voor de candidaten L.O. kunnen
wij dit boekje zeer aanbevelen.
E.H.B.
,
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Het nieuwe hoofdakte-program zal nu dwingen in te gaan in deze zoo
lang verwaarloosde literatuur.
Vooral de Emile kan nog heel wat stichten en onze idealen eons opnieuw
belijnen. Een groote winst kan er voor ons uit vloeien, wanneer we onze
blikken eons flink verder willen laten gaan dan school en naasten vriendenkring. Het stellen van nieuwe doelen is in onzen tijd zoo noodig en het
zoeken van wegen erheen, is reeds zoo vruchtdragend.
Deze twee monografieen zijn o.a. volmaakt in den geest van wat onze
nieuwe hoofdakte-eisch bedoelt.
De Vacature, 21-7—'25.
II. Locke. Gedachten over Opvoeding-.
XII. De Emile van Rousseau.
De inleidingen zijn van werkelijk deskundige hand. Twee goede boeken
voor Hoofdacte-studie.
De Nederlander, 3-11—'25.
Wij kunnen niet anders dan dozen arbeid van Wouters toejuichen: Wij
twijfelen niet of van deze uitgaven zal bij de studio voor de hoofdacte een
dankbaar gebruik gefnaakt worden. Hier is keus- to maken in verband met
bovengenoemde exameneisch, vooral indien weldra ook andere nummers in
herdruk komen en door alleszins bevoegden van Inl eidin gen voorzien
we rden.
orr.blad Chr. Ond., 2-10—'25.
Het was een zeer good denkbeeld, de ,Paedagogische Bibliotheek" in het
leven terug to roepen. En nu mogen we 'dankbaar zijn voor doze twee mooie
nummers. Natuurlijk is dit geen lectuur voor iedereen, maar onderwijzers,
voor wie de uitgave toch in de eerste plaats bestemd is, kunnen er veel aan
hebben. We hebben bier handige en goedkoope boeken!# 't Eerstgenoemde
boek kost maar f 1.20 en het tweede f 1.50. De prijs behoeft dus voor
niemand een bezwaar to zijn. En 't is zoo good, zich niet steeds met een
„aftrekseltje" tevreden to stollen. Pat moeten onderwijzers bij hun studie
al veel to vaak doen.
Onze Vaca ure, 24/8'25.
Een onderwijzer, die den „Emile" niet gelezen heeft, kan ons inziens goon
aanspraak maken op den naam van vakman; veel moois, veel oorspronkelijks dat heden nog van waarde is voor de opvoedkunde, is voor hem
verloren. Moge dit voor al de collega's, die het work niet gelezen hebben,
een aansporing zijn om dozen schat van kennis en liefde voor het kind, op
te delven.
De Schelde, 24/9 '25.
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PROFESSOR WATERINK EN DE
PA EDAGOGIEK.
't Qroeit.
Wel langzaam, maar toch merkbaar.
Trouwens alle groei, die vrucht belooft, gaat langzaam.
We zijn met onze actie voor de Christelijke paedagogiek in de laatste
jaren wel wat opgeschoten.
We kunnen zien, dat we vooruitgaan.
Getuige de benoeming van Dr. J. Waterink, hoofdredacteur van het
TUdschrift voor Christelijke paedagogiek, tot hoogleeraar in de paedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Dit is een groote stap voorwaarts.
Veel kunnen we in dit tijdschrift, waarvan de nieuwe hoogleeraar zelf
hoofdredacteur is, van deze benoeming uit den aard der zaak niet zeggen.
Toch mogen we niet nalaten op te merken, dat we deze keuze een gelukkige achten. Dr. J. Waterink is een jong geleerde, die veel belooft. Iiij
beschikt over uitnemende gaven en een groote werkkracht. Hij houdt van
de paedagogiek en heeft het kind lief. Daarbij — en , dit is voor een hoogleeraar in de paedagogiek conditio sine qua non — weet hij zijn gedachten
in helderen vorm en in prettigen stijl voor te , dragen.
Wel zijn met deze benoeming nog niet alle wenschen vervuld. Dr.
Waterink werd buitengewoon hoogleeraar. Dit was voor hen, die een
leerstoel in de paedagogiek begeerden, eenigszins een teleurstelling. We
geven echter , den moed niet .op en vertrouwen, dat na weinige j4ren alien
van , de noodzakelijkheid van een hoogleeraar in de Christelijke paedagogiek zoo overtuigd zuJlen zijn, dat het buitengewone hoogleeraarschap in
een gewoon iovergaat.
Voor een ding moeten de vrienden van ide Christelijke paedagogiek op
hun hoede zijn, n.l. dat ze niet al te spoedig vruchten verwachten en niet
te gauw om resultaten roepen. Laten we den hoogleeraar, die getoond
heeft vlug te kunnen werken, tijd en gelegenheid geven principieel en
historisch de stof onder ide knie te krijgen. Daarvoor is inspanning, vlijt,
denkkracht en.... tijd noodig.
Van hetgeen Prof. Waterink vermag te geven, heeft hij in het eerste
stuk van het eerste ,deel van zijn Inleiding tot de theoretische paedagogiek
ens reeds een proef geboden. Verwacht nu niet a1 te spoedig de volgende
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stukken en deelen. Laten we een beetje geduld hebben. Zoo de Heere hem
het leven spaart, zal de Christelijke paedagogiek er wel komen. Net eerste
stuk is daarvan het bewijs.
Met veel genoegen hebben we dit bij de firma Nuys, te Zeist, op goed
papier met heldere letter gedrukfe en met breede marge voorziene boek
gelezen. De uitvoering is voornaam en de inhoud is er mee in overeenstemming.
Dr. Waterink is voornemens zijn Inleiding tot de theoretische paedagogiek in drie deelen te geven. In Deel I zal behandeld worden De paedagogiek als wetenschap; in Deel II De historie van de paedagogiek; in Deel
III De beginselen van onderwijs- en opvoedingsleer.
Het eerste deel zal omvatten vier stukken. Het eerste stuk geeft een
antwoord op de vraag : Is de paedagogiek een wetenschap? Net tweede
stuk zal beschrijven de verhouding tusschen paedagogiek en psychologie
en sociologie. Net derde stuk zal onderzoeken in welke relatie het yak tot
dogmatiek, ethiek, logica en aesthetica staat. Net vierde stuk zal de
systemen voor een wetenschappelijke paedagogiek behandelen.
Het eerste stuk, 167 bladzijden groot, is pas verschenen. Dr. Waterink
onderzoekt hier, of de paedagogiek een wetenschap is, een vraag die
primair is en in ionze dagen noodzakelijk gesteld moet worden. In een
scherpzinnig betoog, dat ook aan hem, die een tegengesteld gevoelen is
toegedaan, eerbied afdwingen zal, betoogt de schrijver, dat de paedagogiek zoowel naar den inhoud als naar den worm een wetenschap is.
Net begrip paedagogiek omschrijft hij op pag. 35 als de theorie omtrent
de leiding, die aan den wordenden mensch moet worden gegeven, zal 1u1
zijn taak als mensch kunnen vervullen. Dr. Waterink wapent zich terstond
tegen mogelijke minutieuse critiek, door op te merken, dat hier, nach een
affe (dit woordcreatuur kan ik niet mooi vinden) nOch een bindende definitie kan worden gegeven. Toch zij het mij veroorloofd op to merken, dat,
hoewel ik met deze omschrijving accoord ga, het begrip wordende
mensch mij toch wat te algemeen is. De mensch wordt heel zijn leven. De
wording, hetzij in evolutie of in ,devolutie, houdt tijdens den duur van zijn
existentie niet op. Daarom kwam bij mij de vraag op, of het niet beter zou
zijn , den wordenden mensch" door „den mensch in de jeugdperiode" te
vervangen.
Bij het .onderzoek naar het wetenschappelijk karakter van ide paedagogiek komen vanzelf ook encyclopaedische kwesties ter sprake. Dit is een
kolfje naar zijn hand. Reeds de dissertatie van Dr. Waterink heeft bewezen met welke gemakkelijkheid hij zich op het terrein van de encyclopaedie der wetenschappen beweegt. Terecht oordeelt hij, dat de paedago,
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giek behoort tot de philologische faculteit, en de argumenten die hij daarvoor weet aan te voeren zijn „schlagend".
In ,dit verband. zij het mij veroorloofd nog een kleine opmerking te
maken. In aansluiting aan hetgeen Dr. Waterink over de encyclopaedische
constructie van Prof. Dr. J. Woltjer zegt, schijnt hij terloops als zijn
oordeel uit te spreken, idat de zielkunde tot de philosophische vakken
behoort. Mij komt edit voor niet juist te zijn. Zie ik wel, dan behoort de
zielkunde tot de natuiurkundige faculteit. In deze faculteit is een wetenschap van de stoffelijke natuur (de natuurwetenschap in engeren zin) en
een wetenschap van de geestelijke (pneumatische en psychische) natuur.
Elk van deze twee wordt behandeld naar eigen methode, :die weer genomen wordt in verband met beider object. Deze objecten worden gevormd door de physische en psychische verschijnselen, die ons ide natuur
(in ruimeren zin) aanbiedt. Het behoeft geen betoog, dat er ,00k nog
is een philosophie van de psychologie, gelijk er een „natuurphilosophie" is. M. i. kan aan de psychologie in de Christelijke encyclopaedie geen andere plaats worden toegekend, dan in de natuurkundige
faculteit, ook al wordt dadelijk toegegeven, dat de man, die psychologie
beoefent, wijsgeerig geschoold moet zijn.
Met groote waardeering wit ik nog iets zeggen van het principieele
standpunt, idat de auteur inneemt. Met beslistheid neemt hij positie in de
openbaring Gods, te onderscheid'en in algemeene en bijzondere openbaring-.
Wait hii teen de nieuwere richtingen inbrengt is van beteekenis. Vooral
het instructief betoog tegen Dilthey is der bestudeering waard. Terecht
handhaaft Dr. Waterink aan het slot van zijn boek, dat bij onze Christelijke wetenschap het bovennatuurlijke niet mag worden uitgeschakeld.
„Dat kan ook niemand eischen. Indien er iets bovennatuurlijks bestaat,
moet het ook in onze beschouwing, ook in onze opvattingen van wetenschappelijken aard een plaats worden toegekend. Een levensbeschouwing,
die zegt met het bovennatuurlijke te rekenen, maar het in het systeem
geen plaats kan toekennen, is Of onaf, Of geen plant op den elgen bodem
van de beschouwing.
Maar wel kan gevraagd worden, dat consequent het standpunt van den
man van wetenschap worde doorgedacht. Wel mag worden geeiseht, dat
hij, die voor zijn grondgedachten, voor zijn principia, respect vraagt, kan
aantoonen, waarom dan ook de door hem behandelde wetenschap geldigheld heeft.
Het bewijs nu der principia is ter eerster instantie een bewijs des geloofs.
Hetgeen evenwel niet wegneemt, dat ook die principia logisch zijn te
benaderen."
,

68
Dit is ferm en kloek gezegd.
Laten ionize Christelijke onderwijzers nu dit bock koopen en bestudeeren.
Op enkele bladzijden moge het betoog voor hem, die niet wijsgeerig gevormd is, meer dan gewone inspanning vereischen, wie dit boek leest en
herleest, komt er wel. De hoofdstrekking van het betoog is helder als glas.
In het bizonder maak ik de leden van de Vereeniging voor Christelijke
Paedagogiek en de abonne's van dit tijdschrift op dit belangrijke werk
attent, omdat de Uitgeversmaatschappij Ruys te Zeist zoo vriendelijk is
geweest voor hen het boek tegen gereduceerden prijs verkrijgbaar te
stellen.
HOEKSTRA.

EEN KIJKJE IN DE EERSTE KLAS VAN EEN
SCHOOL VOOR BUITENGEW. ONDERWIJS.
„Of u binnen mag komen? 0 ja, waarom niet! Alleen.... 'k ben bang,
dat u de kinderen niet in hun natuurlijke gewoonten zal waarnemen! Hebt
u zelf kleine kinderen? Ja? — 0, dan weet u er alles van. Als er visite is,
hebben ze nu eenmaal lust dingen te doen, waar ze anders nooit aan
denken. Waarom? Och, om zooveel redenen. Of omdat het gesprek hun
verveelt, of omdat ze stiefmoederlijk met attentie's enz. bedeeld worden,
Of.... enfin, vult u zelf maar aan. En.... dan worden ze of buitengewoon
stout of buitengewoon lief. Daardoor trekken ze immers de aandacht,
of ze dooden de verveling.
Als u de kinderen naar hun gewoonten wilt bezig zien, go dan DM zitten, dat niemand u ziet of van uw komst weet. Dan leidt u de onderwijzeres ook niet af." „Dus bespieden?" „Als ge daarom komt, blijf dan
weg, doch komt ge uit belangstelling, kom dan zooveel ge wilt. Dan
alleen krijgt u een juisten indruk. Vandaag gaat het mooi — heel mooi
misschien — en morgen och, dan wordt ge zeer zeker heel erg teleurgesteld. Maar z156 is de werkelijkheid, en daar deinst ge toch niet voor
terug?
Ook motet ge ihet leerlingenscnritt en ae voraermgenscnraten eens
inzien. In het leerlingenschrift vindt ge van elk kind iets aangaande
karakter en vorderingen. Dan begrijpt u het werk der kinderen beter. De
vorderingengeschriften gebruiken de kinderen eens in de drie maanden
voor alle vakken. Daardoor hebt u een makkelijk overzicht van den aard
hunner vorderingen."
• •

• •

••

••

••

••

••

Eenige dagen later is de Bast gekomen. Met het leerlingenschrift op
haar schoot, bestudeert ze de klas. Ze kan net het rooster zien. Lezen
moeten ze hebben. Ze kijkt eens rond. „Lezen? en geen leesboeken op de
bank ! He, dat is vreemd. Maar het is ook een buitengewone school en
daarom zeker buitengewone leermiddelen.
Wat doet dat ,kleintje daar ! Zit ze op den grond met schelpjes te
spelen? En noemen ze dat lezen!" — 0, wac ► t, nu begrijpt ze het al. 't Is
goed, dat ze vroeger al het een en ander over de kinderen gehoord heeft.
Anders zou ze het verband niet inzien. Wat is n.l. noodig voor het leeren
van letters? 't Herkennen van het lefterbeeld en het onthouden van den

70
daarbij behoorenden naam. Voor normale kinderen niet moeilijk; voor
abnormale kinderen soms onoverkomelijk.
Dat kleintje daar
herkent geen voorwerpen op een plaatje. Als juf
haar eenige plaatjes geeft, waarop een emmer, een stoel, een tafel geteekend is, dan geeft ze, als juf bijy. naar een emmer vraagt, steeds een
verkeerd plaatje aan. Toch herkent ze de voorwerpen wel in natura. In
werkelijkh eid ,heeft ze deze immers veel meer waargenomen dan op een
plaatje.
Die kleine peuter is nog lang niet aan lezen toe. Hoe zou ze lettervormen kunnen onderscheiden, als ze nog geen verschil in dagelijks voorkomende afbeeldingen ziet. De omtrekken dezer afbeeldingen moeten eerst
nog bewust gemaakt worden. En daar is ze nu mee bezig.
Heel ernstig pakt ze een schelpje op .en legt ,dat op den omtrek van
een geteekend scheepje. Nog een schelpje en nog den. Ze then zich aaneen tot een lange streep. Ze vindt het blijkbaar een prettig werkje, want
ze kijkt niet op of om. Bij elk schelpje mompelt ze zoo iets van: „aa —
aa!" (praten kan ze nog niet erg), en dan als het scheepje klaar is —
een heel lang gerekte„a-a-a". Blij staat ze pop, en waggelt naar juf, die
mee moet om het mooie scheepje te zien.
Die gaat heel even bij haar zitten op den grond. Heel even maar —
veel tijd heeft ze niet. — Er wachten er immers zoo veel! Maar een klein
praatje, dat imoet toch even. „Wat een mooie boot. Nu nog een vlag!"
Op den grond wordt nu naast „de mooie boot" een vlag geteekend, en
kleine Betsie gaat weer dapper verder de vlag met schelpen mooi te
maken.
een met vuurrood haar. Dat
Een eindje verder zit nog een kleintje
moet Dikkie zijn, idenkt onze gast. Hij is al weer een beetje verder in ide
wetensehap gevorderd. Plaatjes herkent hij wel. Maar letters!! Vandaag
noem je een aa oo, en morgen uu of wil je ee, ,dat is ook goed. Dat is nog
de logica van Dik.
Hij moet maar dikwijls denzelfden letter namaken. Van klei zou wel
een mooie oefening zijn, maar daar is hij veel te onhandig voor, voor
teekenen eveneens. Daarom maar schelpjes leggen. Op den grond is een
oo geteekend. Die zal hij „mooi maken" met schelpjes. Dat mast hij
tenminste doen maar hij heeft geen zin vandaag. 't Is niet te verwonderen ook. Gisteren deed hij het immers ook al — en eergisteren en
vooreergisteren ja, zoo kunnen we wel een poosje idoorgaan.
Als Dikkie na den maand den letter kende, zou juf al heel erg blij zijn.
Doch zoo gelukkig is ze niet. Al .drie of vier maanden is Dik aan het
oefenen — tot nog toe zonder resultaat. Toch volhouden — steeds vol'
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houden
't Komt soms ineens — dat bleek immers bij anderen ook
zoo vaak.
Maar Dikkie heeft Been zin, dat ziet de gast heel goed. Hij ligt languit
op z'n matje en wil de schoolkamer van uit die houding blijkbaar eens
waarnemen. Lang duurt dit echter niet. Beweeglijke Dikkie hoeft niet
lang te rusten. Met z'n kleine knuistjes zet hij zich of en met een ruk
staat hij. Dan weet hij plots een mooi spelletje! Schelpjes stuk trappen
— dat is fijn ! De eerste gaat prachtig. „Schrikke-dood," roept Dikkie, en
slaat gelijktijdig z'n armpjes tegen z'n borst.
Nog een probeeren! ,Mag niet", zegt Fietje, en neemt het schelpje weg.
„Neen, dat mag ook niet, Dikkie," zegt Jul dan. „Speelgoed stuk maken!"
„Dat is niet lief!" vindt Kobus.
Maar Dik moest bezigheid hebben, en dat begrijpt Kobus nog niet. Juf
weet nu raad. „Zeg, Dikkie, ruim eens gauw je schelpjes op. Ik weet een
fijn spelletje !" Dadelijk is Dik bereid. Z'n koddig figuurtje buigt hij zoowat dubbel, de korte armpjes graaien heen en weer, en in een oogenblik
zijn alle schelpjes opgeruimd. „Juf! juf! pelletje", bromt hij met z'n
Mongolenstem!
„Even wachten, Dik," zegt juf, die nu met Elsie bezig is. Elsie is ongeveer
even oud als Dikkie ruim zeven jaar en leest al nit Pim en Mien.
Grietje leest ook mee. Wat zitten die twee meisjes daar grappig! Grietje
is net een grootmoedertje en voelt zich verplicht voor alle kinderen te
zorgen.
Nu zorgt ze voor Elsie en wijst voor haar bij, ofschoon Elsie veel beter
leest. Straks zal Grietje een bladzijde lezen. „And're Moesje tellen"
vraagt Elsje. Ze bedoelt of juf iets van de plaatjes uit het boekje vertellen wil. Al vertellende controleert ze dan, of Elsje den inhoud van
het lesj ' e begrepen heeft. Bij Grietje hoeft ze dat nog Ilia te probeeren.
Die is nog zoover niet.
Ondertusschen ziet de gast, hoe Dikkie ongeduldig op een „nieuw pelletje" staat te wachten, en van uit den hoek bij .het raam hoort ze steeds:
„Tate! tate" (tante). „Wat duet dat jongetje daar. Is die aan het visschen?
Wat zit daar in die groote bak! Water!" Wat overdreven, denkt onze
gast. Moeten ze nu nog met water spelen ook! Is dat soms ook lezen.
Van dat watergedoe moet onze gast meer hebben, en kijkt daarom
goed toe.
't Is Herman, die daar zoo druk bezig is. Op een plank boven den
vischbak staan eenige' witgeschilderde bussen. Op elke bus is een
plaatje met een letter geschilderd, bijv. een wekker, en daaronder een r.,
.een jongen, die z'n mond stijf dicht houdt, en daaronder een m.
,
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In de bussen zitten blokjes, waarop letters geschilderd zijn. In de
m-bus zitten blokjes, waarop m; in de r-bus zitten de r-blokjes enz.
gooit alle bussen leeg in het water en schept dan met z'n schepnetje
de letters er uit. Elke letter doet thij daarna weer in de overeenkomstige
letterbus. Telkens hoort de gast hem den naam van de letter, die hij
in de bus gooit, noemen. Is hij den naam kwijt, dan kijkt hij naar het
plaatje meestal schiet de letternaam hem dan weer te binnen. Alleen
met de r vergist hij zich ; die heeft hij zeker pas geleerd en noemt hem,
als hij naar den wekker kijkt „bimbam".
Dan moe hij opeens noodig weg! „Tate, tate," roept hij, en beduidt jut
dat er haast bij is. De gast begrijpt, waar hij been moet; juf ook, en
neemt hem daarom maar gauw mee. Zichzelf helpen kunnen de meesten
immers nog niet.
Nu neemt Kobus de honneurs waar. lib is ook „vader" van het troepje.
Gauw roept hij juf nog na: „Dikkie mot nog een spelletje!" „O, ja, geef
hem dan maar de gekleurde vierkantjes en teeken een oo voor hem op
den grond." Kobus vindt dat blijkbaar te weinig afwisseling voor Dikkie.
Een oo heeft Dik immers al gemaakt. Daarom roept hij om het hoekje
van de deur: „Heb Dikkie an een m ook wat?"
Als hij een bevestigend antwoord krijgt, zet hij Dikkie op 't ,matje,
teakent een m op den grond en geeft hem een handje vol gekleurde
vierkantjes. „Moor, roept Dik verrukt. „Nou opleggen", zegt Kobus. De
gast moet glimlachen, dat Dikkie zich zoo voor den gek laat houden.
't Is immers hetzelfde als met de schelpjes. Doch voor Dikkie is het
nieuw — heelemaal nieuw.
Als Dikkie aan den gang is, heeft Kobus z'n „vaderplicht" volbracht.
Nu komt hij tot de ontdekking, dat Herman nog niet terug is, en dat
schijnt aanstekelijk te werken. De gast ziet hem tenminste naar ide deur
stappen voor hij de deur dichttrekt draagt hij z'n vaderplichten over
aan Dorus. „Dorus, 'k mot effe weg. Pas iij nou op alle kinderen." „Ja
hoor, ga maar gerust" zegt Dorus, en eerst dan vertrekt Kobus.
De gast let nu bijzonder op Dorus, die groote jongen daar, op de achterste bank.
Ze iheeft al dikwijls over hem hooren spreken. 't Moet wel een type
zijn. Een staaltje herinnert ze zich : „Hij was eens stout geweest — had
een kind geplaagd — en moest toen apart zitten. Woedend was hij op z'n
juffrouw geworden. Kwaadaardig had hij haar aangekeken en plots klonk
het : „As 'k nog op die andere school was, beet ik 't mensch in der vinger,
maar nou — en toen met plots een zaehtmoedige uitdrukking in z'n trouwe
kinderoogen moet hij gezegd hebben — nou doe ik het niet." „Neen,
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natuurlijk niet", had z'n juffrouw toen gezegd, „waarom zou je dat ook
1k ben niet stout geweest, en ik heb , de kinderen niet geplaagd."
”Neen, daaram bijt ik u ook niet, want — ik wil uw vrijer wezen...."
Oak van z'n leven thuis iherinnert de gast zich een en ander. Dorus
moet daar ontzettend lastig zijn. De Zondag is voor hem en z'n ouders
een zeer moeilijke dag. „Breng me dan naar school, 'k heb niks aan m'n
leven hier," zeurt hij steeds. En dat is geen wonder. Tusschen z'n vijf
normale broertjes, echte bengels, maakt hij een stumperig figuur. Steeds
is (hij mikpunt en daar kan Dorus niet tegen. Vandaar dat het op de
gewone school met de allerbeste onderwijzeres niet goed kOn gaan.
Dorus is bezig, de bovenste rij van 't leesplankje van Hoogeveen te
„leggen". De twee onderste rijen heeft hij met z'n lei bedekt, zeker om
z'n aandacht bij de bovenste rij alleen te bepalen. De gast slaat in het
leerlingenschrift Dorus' naam op, waar ze leest: „Dorus kent nu de
klinkers en slotmedeklinkers, tmaar dat heeft o zoo Tang geduurd! Ten
slotte heeft hij ze geleerd door schuurpapieren letters steeds te betasten",
en een eindje verder leest ze : „Dorus heeft blijkbaar een slecht waarnemingsvermogen. 'k Liet hem een plaatje zien, waarop eenige kinderen,
die alien naar een rood luchtballonnetje keken, hoog in de lucht. Een klein
meisje stond te huilen. „Wat zie je op het plaatje, Dorus," vroeg ik. „Een
meisje." „Wat doet ze?" „Huilen." „Waarom?" „Weet ik niet".... Dorus
rnerkte niet op, dat de kinderen naar boven keken, zag ook het luchtballontje niet, kon dus het verband niet inzien.
Nu kijkt de gast naar Dorus. Hij heeft een letterkaartje waarop een
p staat gedrukt in z'n hand. Wel viermaal glijdt z'n hand over de lettergleuf. Hij ziet de p van aap blijkbaar niet. Bij den vijfden keer roept hij:
„Daar heb ik je," en legt verheugd de letter in de gleuf iop de p van aap.
Net letterplankje geeft hem een heel goede oefening, omdat het herkennen van een letter nog veel te veel tijd vordert.
Als Dorus klaar is, begint hij te zingen, op een eigen gemaakte wijs:
„Onze lieve Heertje, geef ons toch mooi weertje, als we uit zullen gaan!"
Als het uit is, begint ihij weer op een nieuwe wijs , dezelfde woorden in
andere woordschikking te herhalen. De gast vraagt zich af, wat er toch
bij Dorus om zou gaan. Ze begrijpt, dat hij met „uitgaan" het ophanden
zijnde schoolreisje bedoeld, en nu in z'n versje am „mooi weer" bidt. Ze
heeft wel eens gedacht, dat Bijbelsche Oeschiedenis voor deze kinderen
veel te imaeilijk zau zijn. En toch! — Zien wij volwassenen dat wel goed?
zegt ze in zichzelf.
Vertelde juf haar niet laatst, dat twee kinderen spontaan elken avond
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voor juf's betersohap gebeden hadden, toen deze langen tijd ziek was
Even mijmert ze nog voort.
Nog een geval herinnert ze zich. Van Cathrientje! 's Morgens was,
verteld van de genezing van den kreupele. 's Middags kwam Cathrientje
op school en trok juf even apart. „Hoor ies", had ze gezegd. M'n moeder
heb zoo'n hoofdpijn. Als u voort gebid heb, , doet u het dan ook voor im'n
moeder....
Op eens
daar schrikt ze op van Dorus' stem. — „Als we uitgaan,
geef ons toch mooi weertje, onze lieve Heertje, dat vinden we zoo fijn."
Dan breekt ze haar overpeinzingen af met de gedachte : „Weinig is dezen
kinderen gegeven, weinig zal ook van hen geeischt worden. Laten wij dan
ook met , dat weinige tevreden zijn...."
Onverwachts wordt Dorus in z'n zingen gestoord. Wimpje stoot met
z'n hoofdje, dat maar nauw boven de bank uitkomt, het bloemenvaasje
van Elsie om. Hevig verschrikt kijkt Elsie naar de groote plas water op ,
debank.Mtisralomthewnrao,mkt
haar boezelaartje en jurk kletsnat. „Andre moesje", schreeuwt ze luidop.
Door den schrik denkt ze er niet aan, het vaasje gauw rechtop te zetten
en zelf de bank uit te gaan. Ze blijft angstig zitten en vangt daardoor al
het water op. „Stommerd", roept Fietje Wimpje toe.
Donis 'herinnert zich nu Kobus' opdracht. „Ga maar gauw je bank uit,
hoor," zegt hij, en tilt voorzichtig Elsje uit de bank, , doet haar schortje
af en hangt dit te drogen aan de knop van het bord.
Elsje laat alles toe, en blijft maar verschrikt kijken, naar dat water, dat
nu van de zitting op den grond drupt. Als ze daar ook een plas ziet ontstaan, roept ze verschrikt — nat-nat! „'t Is niks hoor," zegt Dorus. „Wat
zalle 'die bloeime ieen dorst hebbe." Hij loopt naar de kraan, doet het
vaasje vol en zegt tegen de bloemen: „Hier stakkers, drink nou maar."
Dan pakt hij de spons, bet met de spons het water van den grond en de
bank op, en droogt daarna met den borddoek eerst Aden grond af, en als
de doek goed nat en vuil is, maakt hij de nu nog vochtige bank met den
natten doek „droog", of beter gezegd kletsnat. Dorus merkt dat echter
niet en zet Elsie weer in de bank. Nu moet hij toch even alles gaan vertellen. Om het hoekje van de deur roept hij : „Jul, er is een vaasie omgevalle. 'k Heb alles opgeruimd. In 't vaasie is al weer boorde (waarschijnlijk bedoelt hij boorde-vol). Dan gaat hij verheugd zitten.

(Wordt vervolgd).
Amsterdam.

JO C. BREUKELAAR.

LETS OVER SCHOOL EN BEROEPSKEUZE.
Bij een bezoek aan den Directeur van een Ambachtsschool kwam het
gesprek op een vraagstuk, waarin wij beiden levendig belang stellen:
voorlichting bij beroepskeuze.
We hadden het over de aanstaande nieuwe leerlingen.
Op mijn vraag: „Mag de jongen zelf het vak kiezen of is vooronderzoek
verplicht" vernam ik, dat de leerling zelf zijn ambacht bepaalt en, wanneer hij voor het toelatings-examen slaagt, mag hij zijn keuze volgen.
Evenmin als voor H. B. S., Gymnasium of Kweekschool wordt onderzocht,
of de leerling het onderwijs zal kunnen volgen, geschiedt dit bij het Nijverheidsonderwijs. Is het admissie-examen voldoende, dan moet de candidaat
worden toegelaten.
Om nu even bij de laatstgenoemde inrichtingen te blijven: de motieven
der jongens om juist dit en niet een ander vak te kiezen zijn bijzaak.
Toch kost de ambachtsscholier per hoofd heel wat aan Staat en Gemeente. Vele malen het bedrag, dat aan schoolgeld binnenkomt. Hetzelfde
geldt natuurlijk oak voor de andere onderwijs-inrichtingen en daarte gen
is ook Been bezwaar, wanneer de leerlingen maar blijk geven het aangebodene met vrucht te kunnen verwerken. In 't buitenland schijnt men
minder toeschietelijk in de toelating en handhaving der leerlingen. In
Belgie b.v. heeft men bij het ambachts-onderwijs een proeftijd van een
paar maanden. Bij ons te lande sukkelen sommigen een jaar of langer
mee en verdwijnen dan van het tooneel. Alweer : op alle opleidings-inrichtingen gebeurt hetzelfde.
De bureaux ter voorlichting bij beroepskeuze zullen in dezen zeer veel
verbetering kunnen brengen, en al houden zij alleen ide verschillende
candidaten maar terug van die inrichtingen, waarvoor zij in elk geval Wet
geschikt zijn, dan doen zij al heel veel nut.
Bij bovenbedoeld bezoek verhaa'lde ik, hoe men in een heel bijzonder
soort Ambachtsschool beproefd heeft, de vakkeuze in gewenschte banen
te leiden. Net lijkt mij goed, dit in ruimer kring mee te deelen. Het zou
anderen van dienst kunnen zijn of een aanwijzing geven voor analoge
gevallen.
Daarom mijn besoheiden vraag : „Kan het U van dienst zijn?"
Het was het tijdelijk Rijks-Opvoedingsgesticht te Leeuwarden, waar
dit geschiedde. Daarvoor waren bepaalde redenen.
'
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In den regel toch komt een verpleegde in een der vak-gestichten terecht na de Observatie-inrichting te hebben bezocht. Bij zijn komst
brengt hij dus al een aantal gegevens omtrent geaardheid, geschiktheid
enz. mee en is gewoonlijk ook reeds van hem bekend, in welk yak hij
onderricht wenscht.
In het R. 0. G. (= Rijks-Opvoedingsgesticht) to Avereest kwamen in
de jaren, dat ik er werkzaam was, de nieuwelingen in ploegen van zestien
binnen. Zij bleven voorloopig bij elkaar en werden 's avonds bezocht door
verschillende heeren-vakleiders. Er werd , dan over de vakken gesproken,
over den duur der opleiding, (de eerste vraag betrof gewoonlijk: „Noe
lang moet ik dan nog hier blijven?"), de vooruitzichten, loonen, enz.
Nadat de definitieve keuze was gedaan, werd de groep opgelost over ,de
andere afdeelingen en tegen de jongens mee ter werkplaats.
Int het Leeuwarder-gesticht (een nood-inrichting, waarin we veel
jongens uit Jiuizen van Bewaring moesten opnemen), beschikte men niet
steeds over de observatie-gegevens dezer knapen, wat het werk daar
niet gemakkelijker maakte. Er kwamen nu jongens, die beter in een
permanent gesticht op hun plaats waren. De vakkeuze bracht mede haar
moeilijkheden: het aantal ambachten was ruimer geworden, — en hoe
grooter verscheidenheid, des te lastiger de beslissing.
Toen dan ook de inrichting wat rustiger ging „draaien", voerde de
Directeur voor de nieuwelingen een regeling in, waardoor zij in staat
waren, alle vakken, die beoefend werden, gedurende eenige uren achtereen te bezoeken. lietzelfde idee dus, dat Franklins vader had, die zijn
zoon meenam op een wandeling door Boston en hem beroep na beroep
diet zien. Dat is nu in de maatschappij niet 'neer mogelijk; in een beperkte omgeving als een gesticht wel. De verpleegden hadden dan
gelegenheid eens rond te zien, wat er in de verschillende vakken te
maken was, te praten met de vakleiders over het yak; zelfs hadden zij
gelegenheid, daadwerkelijk te ondervinden hoe hard wel het ijzer is, en
dat men het smeden moet, terwiji het heet is.
In een tijdsverloop van tien dagen waren de vakken bezocht, hadden
de verpleegden de gereedschappen in handen gehad en konden zij met
de leiders het vOOr en tegen van een bepaalde keuze bepraten. Ik geef
direct toe, dat de indruk vrij oppervlakkig is. Maar de jongens hadden
nu gelegenheid, uit eigen oogen te zien, zeif met de vakleiders te kunnen
praten, vergelijkingen te gaan trekken tusschen ,eenige vakken, die hun
belangstelling hadden gewekt. Of deze proef kan worden voortgezet op

de wijze, waarop in Denemarken gewerkt wordt in het gesticht te Braas.
kovgaard? Er ligt wel jets aantrekkelijks in! ')
Intusschen ihadden onze ambtenaren ook hun oogen niet gesloten!
Zij taxeerden van hun kant de geschiktheid van den jongen evenzeer.
En heusch leeraren en ambtenaren bij dit onderwijs zien gauw
genoeg, of er een „vakman" in zit, dan wel of „ze het nooit zullen leeren".
De bedoeling, waarmee den jongen werd opgedragen een werkstukje te
maken, was niet zoozeer, dat er een afgewerkt product werd ingeleverd,
dan wel, dat zijn meerdere of mindere handigheid in het gebruiken van
gereedschap kon worden geconstateerd.
(Terloops zij hier opgemerkt, dat de scholen, waarop handenarbeid
wordt onderwezen, waardevolle gegevens kunnen verschaffen ten aanzien dezer handvaardigheid aan de bureaux voor de beroepskeuze.)
De vakleiders in 't Leeuwarder R. 0. G. maakten van elken jongen,
die bij zijn rondgang hen op de werkplaats kwam bezoeken, een puntenlijstje betreffende handvaardigheid, ijver, ienz. Deze cijfers werden aan
de Directie overgelegd, en door deze op een lijst verzameld.
De gegevens werden verwerkt tot een gemiddelde voor elk der vakken.
Er kwam dus achter den naam van elken jongen een cijfer voor al de
ambachten, die door hem waren bezocht. 't Hoogste cijfer was 6.
Van de zes en negentig verpleegden, die op de lijst voorkwamen, kozen
er negen dat vak, waarbij zij met een 6 waren getaxeerd; 28 hadden
voor het door hen gekozen yak een 5, terwijl 25 jongens gingen naar die
werkplaats, waar hun arbeidsprestatie met een 4 was gewaardeerd.
De vakkeuze bleef aan den jongen, maar de Directie besprak met den
verpleegde vooraf, wat voor hem en zijn toekomst het best was, waarbij
behalve het dokters-advies (in bepaalde gevallen) ook de puntenlijst in
aanmerking kwam.
'Het ligt niet in mijn bedoeling, over deze cijfers uit te weiden; ik deel
ze mede om aan te duiden, ,dat verreweg het grootste deel een vak koos,
waarin bij hun proeftocht een vermoedelijken aanleg gebleken was. Zooals gewoonlijk had ook bier het middelmatige de overhand. Nu waren er
enkele vakken, waarbij het meerendeel der handige jongens een hooger
cijfer haalde; 'dat waren het mandenmaken en het tuinieren. Net vlechtwerk der rietbewerkers ziet men door blinden verrichten en een beetje
pientere verpleegde slaat vrij spoedig een toed figuur bij het uitvoeren
van een niet al te moeilijke opdracht. 2 )
1) Zie daarover: „Maandblad voor Berechting en Reclasseering". Maart 1926.
„Indrukken van eenige Deensehe opvoedingsgestichten".
2) Zie voor de verschillende opgaven het lijstje gevoegd achter dit artikel.
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Behalve dit onderzoek op de werkplaatsen stelde de school vast tot
welk leerjaar de jongen gerekend moest warden en werd de wiskundige
aanleg getoetst. Bij dit laatste zijn de proeven ontleend : deels aan de
„1-landleiding Psychologisch Onderzoek op de School", van Dr. F. Roels
en J ►h. van der Spek, deels aan de Alpha-test. (Amerikaansch legeronderzoek.)
De opheffing van het R. 0. G. te Leeuwarden heeft belet, de resultaten
van een en ander vast te stellen. De voorwaarden om te slagen waren
anders ruim voorhanden : onttrokken aan 0een milieu, dat vaak weinig
arbeidslust aankweekt, goede leiding bij het ambacht, steun bij het inhalen
der achterstallige schoolkennis, voortdurend paedagogische leiding, dit
alles moest een goed slot opleveren. Verplaatsing naar andere inrichtingen, reclasseering, het Imeerderjarig worden — dit alles deed de verpleegden verdwijnen en in veel korter tijd dan het tot zijn grootste sterkte
kwam, was het gesticht ontvolkt.
Dat het tijdelijk R. 0. G. een vrij hoog percentage aan geslaagden in
de Maatschappij mag boeken is niet geheel op rekening van bovenbedoeld
onderzoek te schrijven, maar dat het er toch een steentje toe heeft bijgedragen, mag wet worden aangenomen.
Net terrein der voorlichting bij beroepskeuze is zoo wijd, de hulpmiddelen zijn zoo betr ekkelijk gering, , dat ik imeende goed te doen, te vertellen,
op welke wijze in Leeuwarden getraoht is, in het R. 0. G. de vakkeuze te
vergemakkelijken niet alleen, maar — en daarop komt het in het volle
leven toch ook veel aan ook, om een verkeerde keuze zooveel mogelijk
te voorkomen. Als dit laatste bereikt wordt, is men al een heel eind in de
goede richting. Men leze eens, wat Dr. Kohlbrugge sohrijft:
„In vele misdadi gersmonografieen las ik, dat zij door hun ouders
gedwongen werden een beroep te kiezen, dat niet bij hun karakter paste;
dit dreef hen tot verzet en wegloopen; vagebondeerende op straat kwamen zij vanzelf tot misdaad." (Dr. Kohlbrugge: Het Zieleleven van den
Misdadiger.)
In hoeverre het proefwerk bruikbaar is te maken voor het Opvoedingswezen in het algemeen, laat ik gaarne over aan hen, die 'daarvoor
het meest tot oordeelen bevoegd zijn. Dat , er devenwel al eens eer in deze
rithting is igewezen, weten, de bezoeke)rs van het congres tijdens de
Tentoonstelling „Opvoeding Rijpere Jeugd", in Juli en Augustus 1919 te
's Gravenhage gehouden. De wenken, daar gegeven , door Dr. Joh. van
der Spek, in zijn referaat over „Beroepskeus in , de Dwangopvoeding" zijn
ook thans nog van voile kracht. In dift opzicht mogen we gerust vertrouwen stellen in de leiding van het Observatiegesticht, die het opvoe•

•
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dingswezen gedurende vele jaren zich heeft zien ontwi kkelen tot 'de
hoogte, waarop het nu staat.
En wat het onderricht buiten gestichtsmuren aangaat : elke keuze tot
het volgen van een opleiding, 't zij die gaat lanes H. B. S., Kweek- of
Vakscihool, fabriek of werkplaats, elk hulpmiddel tot het bepalen van
de goede keuze is welkom. In de fabrieksschool van Stork, te Hengelo,
worden de veertienjarige jongens onderworpen aan een reeks proeven,
teneinde hun aanleg voor de afdeeling draaiwerk, vormen of bankwerk te
onderkennen. Hoe men over deze proefreeksen denken moge zij toonen
aan, dat er gestreefd wordt naar het plaatsen van den jongen man daar,
waar hij het best op z'n plaats is.
∎ ,heeren Ambachtsschool-directeuren betoogde onlangs, dat
Een der
vakschoolonderwijs als vooropleiding voor de praktijk de voorkeur
verdient. Daarnaast moest evenwel voor hen, die niet aan ,dit onderwijs
kunnen deelnemen, gelegenheid bestaan opleiding te ontvangen op fabriek
of werkplaats onder goed geregeld leerling-stelsel. Alles goed en wel —
maar vooraf ga een onderzoek, of de jongen eenige kans van slagen heeft
in dat beroep.
Ten slotte meen ik nog te mogen wijzen naar de typografen. De leerling-regeling in dit vak kost jaarlijks groote sommen, vooral, omdat een
niet onbelangrijk percentage der leerlingen niet slaagt. Dat groote aantal
afvallers maakt de opleiding duur, 't ontmoedigt hen, die de opleiding
bekostigen, maar het beteekent ook, dat veel jonge menschen enkele
jaren hebben gewerkt in een righting, waarin ze niet slagen.
En al die „weggesmeten" energie.... zou die elders niet nuttiger
besteed zijn? Mag ons dat koud laten?
Is het niet mogelijk een middel te bedenken, die jonge menschen die
verkeurde vakkeuze of te raden?
Zeker wel: de goed-geoutilleerde bureaux voor voorlichting bij beroepskeuze, gesteund door deskundigen op allerlei gebied, zoowel onderwijs
ads ambaoht, menschen van de theorie en van de pratijk. De $aak der
organisaties vooral list in deze richting en gelukkig — reeds meer dan
een groote organisatie houdt zich ernstig met dit vraagstuk bezig.
Heel bescheiden, maar toch ook met ernst, vraag ik:
„Kan bovenstaande U bij uw onderzoek naar mogelijkheden van
dienst zijn?"
'

Voor belangstellenden volge hier een overzioht der opgaven, aan de
verpleegden voorgelegd, met de tijden, daarvoor beschi kbaar gesteld:
'
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OPGAVE

VAK
vuurwerk
1

2

3

4

Smeden:

bankwerk
plaatwerk

Timmeren:

Meubelmaken:

Schilderen:

5

Schoenmaken:

6

Kleermaken:

7

Metselen:

8

Steenhouwen:

9

Mandenmaken:

10

Klompenmaken:

11

Tuin:

12

Lijnteekenen:

Almelo, Juli 1926.

TIJDbUUR

smeden van een punt aan Q of
vij0 ijzer
ijzer tot figuren
tf
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a. 't bewerken van eenvoudigen
veelhoek en uitsteken van een
eenvoudig figuur, ook met behulp van de schrobzaag
b. 't maken van een eenvoudig
voorwerp b.v. papierbakje
a. als timmeren, doch figuur iets
fijner (e.v. vlaksteekwerk erbij)
b. als timmeren, 't voorwerp iets
fijner, b.v. postzegelbakje
a. het teekenen naar eenvoudige
wandplaat
b. het teekenen van een drukletter,
cijfer en eenvoudig versierde
schrijfletter
c. het onderscheiden van kleuren
en nuanceeringen
a. stikken en spannen
b. bevestigen van zoolleer
a. leggen van stiksteek en zoomsteek
b. aanzetten van knoopen, enz.
het metselen van halfsteensverband
a. het leggen van spitslagen met
puntbeitel
b. het maken van frijnslag
het maken van een ronden bodem
van twijg
a. het afhakken
b. het boren
a. spitten
b. harken
c. schoffelen
't maken van een eenvoudige lijnteekening in potlood.
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W. J. SCHIPHOUWER.

DE PSYCHOLOGIE VAN DE
PUBERTEITSJAREN 1).
Vanuit het ouderlijk huis — de maatschappij in! In die richting bewoog
zich ons alter leven; 't is ieders levensgang; ook buiten dezen kring. Voor
ons alien kwam eenmaal de tijd, dat wij ons los moesten maken uit het
gezin onzer ouders, waarvan wij tot daartoe een deel uitmaakten, om op
onze beurt een plaats in de maatschappij to gaan innemen. Toch begon dit
zich losmaken uit het ouderlijk huis, waarmee wij zoo langen tijd een
waren, voor ons alien reeds vroeger, dikwijIs zelfs reeds veel vroeger;
geschiedde het ook niet eensklaps, maar bij stukjes en beetjes ; zooals onze
overgang tot en opgang in de maatschappij al evenzeer niet ineens, maar
geleidelijk plaats vend.
In tegenstelling met de ,dierenwereld is de jonge mensch nog lange jaren
na zijn geboorte in alles athankelijk van het gezin, waarin hij geboren
werd; is hij met idit ,gezin een; staat hij er nog niet als een zelfstandige
individualiteit naast en dikwijls tegenover, maar is het voor zijn bestaan
een zees wezenlijke, misschien wel de meest wezenlijke voorwaarde;
terwijl hij zelf een als 't ware nog niet volkomen gedifferentieerd , deel van
dit gezin uitmaakt.
Die differentatie tegenover het gezin, waaruit hij komt, heeft heel langzaam plaats. Meestal gaat ze geleidelijk op met het nauwer worden van
het contact met de maatschappij buiten het gezin. Meestal gaat ze geleidelijk op met de bewustwording der eigen persoonlijkheid. De bewustwording
der eigene persoonlijkheid 't is wel 't meest wondere proces, dat in ons
leven plaats heeft. 't Is de noodzakelijke voorwaarde voor dat andere : 't
zichzelf leeren kennen; iets, idat wij, hoe lang ons leven ook 'moge duren,
nimmer volkomen doers; dat andere, dat ons telkens weer voor verrassingen, ja ontstellende verrassingen plaatst.
De bewustwording der eigene persoonlijkheid
dat tastende, dat
probeerende beginsel der zelfkennis!
Die bewustwording wordt uitgelokt door de maatschappij. Zeker, ze heeft
ook wel reeds voor een gedeelte plaats in het gezin, toch begint ze eerst
recht en over alle gebieden van 't geestelijk leven, wanneer het kind uit
de bescherming, de geslotenheid, de spheer van het gezin uittreedt en in aanraking komt met de maatschappij. In tal van opzichten toch staat die maatschappij tegenover het gezin met zijn zelfbesloten spheer. En wie er zijn
intrude in doet, moet er zijn plaats in veroveren. Neen, ik denk nu niet aan
1 Voordracht gehouden op 27 December 1923 voor de Vereeniging van Onderwijzend
Personeel aan Proteatantsch-Christelijke Kweekscholen in Nederland.
)

den strijd om het bestaan, ik denk nu aan die ervaringen, die wij toch
wel alien, zelfs reeds in onze eerste schooljaren opdeden, dat wie het gezin
met zijn zorg en koestering verlaat, in de maatschappij, zelfs al is 't dan
nog maar die van de klasse-genooten, zijn plekje moet veroveren. En hoe
ouder we worden, hoe feller dikwijls die strijd wordt over onze plek in
de maatschappij, al is die strijd allerminst bloedig, en al komt hij meestal .
alenihrop,dt'ewijvrnodt,emsgchik,
de flinkste, de knapste is. Langen tijd, de eerste jaren van 't nauwe contact
met de maatschappij, is ,die strijd een spel, een gymnastikoos oefenen en
wedijveren met de kameraden, oudere en jongere, een meten van de
krachten, een probeeren, een trachten, op lichamelijk terrein in kracht en
vaardigheid, ook op geestelijk gebied. De jonge mensch leert in beginsel
zichzelf kennen, wat (hij kan en vermag, .waarin hij faalt; ook wie hij is.
ondergaat den invloed der maatschappij, en de spheer van het gezin,
die hem omvangen hield, wordt doorbroken door al het nieuwe, dat de
maatschappij hem opdringt. De maatschappij maakt hem van zichzelf
bewust, brengt hem tot zelfkennis, en daarmee wordt hij zelfstandig, een
begin van zelfstandigheid, dat tot uiting komt ook in zijn houding thuis. De
jonge mensch komt losser te staan in het verband van het gezin, ide spheer
van 't gezin is niet zonder meer de zijne meer; ook al geschiedt dit losser
worden van de banden met het gezin, dit treden uit de spheer van het
gezin dikwijls heel langzaam, en wisselen perioden van nauwer aanhalen
en losser knoopen elkaar af.
Zoo is 't ons alien gegaan; misschien nog niet in onze ,eerste schooljaren —
de spheer van 't gezin was toen nog te oppermachtig; toch wel toen wij
in de hoogste kiassen •der lagere school, der U. L. 0., ider M. U. L. O.
zaten, en zeker •daarna op de Hoogere Burgerschool, op Gymnasium, en
Lyceum, op Kweekschool; of als leerling in beroep of bedrijf, op Huishoudschool, of — maar zoo tech minst — als hulp van moeder thuis.
Wat ik u schetste is een proses dat door ide ziel wordt doorgemaakt.
't Contact, de strijd met de maatschappij — 't moet door , de ziel verwerkt
worden. Net zieleleven wordt er 't meest door beinvloed ; zooals ook de bewustwording, 't komen tot inzicht, wie men is, wat men waard is, waartoe
men in staat is, in de ziel geschiedt. En ook alweer dat tosser worden van 't
verband met het gezin, 't bewust worden van 't niet-meer-met-vader-ofmoeders-zienswijze-homogene-en-eensgezinde inzicht, 't zijn alle psychische processen.
Parallel er aan gaat, een er mee is — want lichaam en ziel vormen een
eertheid, ook hierin — in diezelfde jaren de rijping der lichamelijke persoonlijkheid tot volwassen, huwbare en manbare zonen en dochters.
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Bij de primitieve volken, bij de wilde volksstammen, is de liohamelijke
puberteit het hoogtepunt; wilt ge, het keerpunt in het leven van den
jongen man, de jonge vrouw. Manbaar en huwbaar verklaard — is voor
hen de eerste periode van hun leven afgesloten, de tweede begonnen. En
deze overgang heeft feestelijk plaats op een precies bepaalden Md., under
een precies voorgeschreven ceremonieel.
Bij de beschaafde volken, bij ons, valt de lichamelijke puberteit in idien
tijd van overgang uit de besloten spheer van het gezin naar buiten in de
maatschappij, in dien tijd van invidualiseering van den vroegeren gezinsgenoot tegenover de anderen uit hetzelfde gezin; in dien tijd van bewustwording, van ‘komen tot zelfstandigheid.
Bij ons gaat de lichamelijke puberteit gepaard met tal van zielsprocessen, 'waarvan het niet is uit te maken of deze uitsluitend moeten 'worden
beschouwd als zuivere psychologische uitingen van wat in het lichaam
bezig is zich te voltrekken, of dat , deze ook voor een groot deel moeten
warden toegeschreven aan deze uittreding uit het gezin en opname in de
maatschappij. 't Kan ook zijn, dat , die overgang gezin—maatschappij
slechts dienst doet om uit te lokken en tot openbaring te brengen, wat
zich ondanks haar en zonder haar toch in , de verborgenheid van de lichamelijke en psychische rijpwording voltrekken zou.
In 't midden idier psychische processen staat de langzame bewustwording der persoonlijk heid, die zichzelf tracht te zijn in de maatschappij, , die
los tracht te komen van het gezin, die zelfstandig tracht te worden, zelf
autoriteit, en die juist (want dat is het kenmerkende der psychische sexualiteit in engerert zin) op hetzelfde oogenblik, dat 'hij zich zelfstandig gaat
gevoelen, zichzelf als „niet-af" leert kennen, als behoefte ,hebbende aan
aanvulling, als behoefte hebbende aan een weder-helft. De bewustwording,
de zelfkennis, de zelfstandigheid leert zich-zelf kennen als „niet-af", als
behoevend een wederhelft, als slechts zelfstandig in de twee-eenheid:
man en vrouw.
Dat is het hart van de psychologie der puberteitsjaren. Alle zieleverschijnselen, waardoor deze jaren zich kenmerken, gaan terug op dit
grondgegeven : in de puberteitsjaren komt de mensch tot een zelfstandigheld, maar eene , die zichzelf incompleet weet, een zelfstandigheid, die
uitziet naar de wederhelft, oak al is die zelfstandigheid er dan maar eene
in beginsel, en is dat uitzien naar de wederhelft heel onbewust, heel vaag,
heel onbestemd.
Over de lichamelijke puberteit kan ik
daar ze nu niet aan de iorde is —
kort zijn. Aan het einde van het 17de jaar ongeveer zijn de jongens, aan
het begin van het 17de jaar ongeveer de meisjes geslachtsrijp. Dat wil
'
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zeggen, dat bij beiden de geslachtsklieren dan zoo ontwikkeld zijn, dat de
mannelijke zaaddiertjes in staat zijn een vrouwelijk el te bevruchten en de
vrouwelijke baarmoeder in staat is am een bevrucht eitje gelegenheid te
geven zich in haar te nestelen. Beider uitwendige genitalien zijn dan vrijwel volgroeid en tot de paringsdaad in staat. De secundaire geslachtskenmerken in lichaamsvorm,vetafzetting, beharing, stemhoogte, borstontwikkeling tot uiting komend, staan midden in hun ontwikkeling. 21 jaar oud, soms
eerst in hun 22ste tot 24ste jaar, zijn jonge man en jonge vrouw volwassen;
dan is ook deze ontwikkeling afgeloopen. Deze jaren, van het 17de jaar
tot het 21ste jaar, doet men het beste den adolescenten leeftijd te noemen;
sommigen noemen juist ideze jaren de puberteit; ze bedoelen er dan mee
den toestand, waarin jonge man en jonge vrouw reeds geslachtsrijp zijn.
Ik voor mij wil eohter liever de jaren vOOr het 17de jaar als de puberteitsjaren beschouwen, die jaren dus waarin beiden juist geslachtsrijp worden.
Deze jaren beginnen voor de jongens zoo ongeveer omstreeks het 12de
tot 14de jaar, voor de meisjes zoo ongeveer iomstreeks het 10de tot
11de, 12de, 13de jaar. DaarvOOr is de knaap „puer". fret eigenlijk sexueele
rijpingsproces valt voor de jongens in fide jaren van 14 tot 16; de eerste
spontane zaadloozingen treden dan op ; terwiji de meisjes voor 't eerst
menstrueeren tusschen haar 12de tot 14de jaar, als 't stadsbewoonsters
geldt; tusschen haar 13de tot 15de jaar, als ze op 't land leven.
In deze jaren spelen zich in beider lichamen idiep ingrijpende processen
af, van verstrekkenden invloed. De ontwikkeling der geslachtsklieren toch
is voor het geheele lichaam van belang, en dat niet alleen de ontwikkeling
van het eigenlijk kiemweefsel, ook die van het tusschengelegen weefsel. Ik
behoef u hier slechts te herinneren aan de proeven van Steinach en van
Voronoff. Deze bewezen hoe castratie, gevolgd door inplanting van
ovarien-eierstokken, onder de buikhuid van het mannetje, het karakter van
het geheele idler kunnen wijzigen. Van mannetjes werden zoo dieren gemaakt, die in allerlei opzichten op hun zusjes gingen gelijken.
In de puberteitsjaren wordt de stofwisseling een andere; er treedt een
nieuwe tweede strekking in het beenderenstelsel op; de gelaatsuitdrukking
wordt vaak een geheel andere, enz.
Belangrijker voor ons zijn de psychische verschijnselen en veranderingen in de puberteitsjaren. Deze treffen we aan op alle terreinen van het
psychisch leven : zoowel het gevoelsleven als het wilsleven, als het intellectueele leven verandert; de ethische, fide aesthetische, de religieuze houding ondergaan een wijziging.

(Wordt vervolgd).

d. D.

v. d. S.

CRITISCHE REVUE.
Arbeid is des levens vreugde. Een heel nude waarheid, maar .... in
dezen materialistischen tijd, waarin haast bij alles gevraagd wordt: „wat
geeft het?", en zelfs schijnbaar der menschheid reddende — ten minste
pratende alsOf — voorlichters en nieuw-lichters aan het gouden kali niet
weinig zich gelegen laten liggen, mag ze wel eens weer voor het voetlicht
gebracht worden. Allerlei phrasen, soms zeer zwaar idealistisch van inhoudschijn, moeten dienst doen, om het dienen van het gouden kalf te
verontschuldigen; den schoonen schijn begeeren velen te bewaren. Dit
laatste is een bewijs ervoor, dat er nog latent aanwezig is, bij de run naar
het goudland, de schaamte voor idat egocentrische gejaag.
De onderwijzers zijn over het geheel geen slaven van geldzucht. Dat
kan ook haast niet anders, want van hun 16de jaar af zijn ze wekelijks
naarstig onderhouden bij het artikel van de wet over de Christelijke en
maatschappelijke deugden; wat is er al niet afgepreekt voor de ooren van
de jeugdige kweekelingen over beloonen en straffen, over waarschuwingen
en bedreigingen bij het verlaten van het schoone pad der deugd; en hoe
is in hun jeugdige zielen ingehamerd, dat leeringen wekken, maar voorbeelden trekken, en het levenwekkende woord des opvoeders van nul en
geen waarde is, indien er niet mee gepaard gaat het levende voorbeeld
in den persoon van den opvoeder zelf. In den ouden tijd
laten we niet
te veel 'hunkeren naar die igeliikkig voorbije jaren
was dan ook de
onderwijzer zoozeer een ander mensch dan een gewoon burger, dat een
minder aangenaam klinkend spreekwoord er 'het gevolg van was, en zijn
achtbaarheid zelfs in een plaats waar hij eigenlijk niet hoorde, zich nog
uitte met de woorden: „geef mij ook eenen idusdanigen bitteren borrel."
Natuurlijk was deze voorganger , geen navolgenswaardige broeder, en de
leer ging bij hem bOven de natuur. Aan dat euvel is de onderwijzersstand
zich in de laatste jaren bezig te .ontworstelen; , de uitgestreken ideftigheid,
de alwetende waanwijsheid gaat er wat af; de gewichtigdoenerij maakt
plaats voor natuurlijkheid en levenskunst. De breedere en diepere opleiding, met als docenten menschen die werkelijk wat van hun vak weten,
en er niet eerst, al lesgevende, in moeten groeien, theeft zeer zeker hier
zuiverend gewerkt. Nog telkens echter verbaas ik mij er over, hoe er nog
onderwijzers zijn, die ons heel gewone werk, dat eigenlijk alleen vraagt
,
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kinderkennis en kinderliefde, in onderdeelen ons voortheoretiseeren alsof
de eenige redding van den mensch te vinden is het navolgen van hun
methode.
Lachwekkend is nog steeds de propaganda voor de z.g.n. handenarbeid.
Dr. J. L. Snethlage heeft een lezing gehouden over School-arbeid en handenarbeid, en wel uit cultuur-historisch gezichtspunt, en een lyrische
inleiding werd ,er voor gedrukt van den heer dr. H. B. F. Westerouwen
van Meeteren; H. J. Paris, te Amsterdam, gaf het nit.
In deze inleiding wordt door den Hoornschen onderwijs-inspecteur der
Hoornsche inspectie veel lof toegezwaaid, want: „de spreker had bij de
onderwijzers in de inspectie Hoorn een geestdrift voor den handenarbeid
opgewekt, die menige afdeeling, waarin vele gediplomeerden, mist." Hoe
de geachte inleider dat weet, statistisch of door een persoonlijke enquete,
had hij ons zeer zeker ,moeten vertellen, zouden wij aan zijn woorden eenige
waarde molten hechten. Om ons werk vruchtdragender te maken, zegt de
inleider, moeten we den arbeid in school brengen, dan beklijft ons werk
beter. Ook is het de vraag, of de mindere geestdrift der vakmenschen ook
het gevolg is van hun practische ervaring.
Ik heb steeds zeer sceptisch tegenover allerlei gestaan, dat wel
aardig is op zichzelf, — als b.v. voor huiselijke bezigheid — en ik noem:
tooverlantaarn, beweeglijke films, slojd, boekbinden, enz. — maar ik ontken de ideeele en practische waarde van deze zaken, niet alleen reeds voor
de school, maar ook voor het leven van , de overgroote meerderheid onzer
leerlingen. Ik ken verscheidene menschen, die , op rijkskosten cursussen
hebben gevolgd, maar die practisch bij hun schoolwerk, noch in hun persoonlijk leven, er iets nuttigs van be`wijzen te hebben verkregen, omdat ze,
theoretisch verlokt, practisch ontnuchterd werden.
Ja, toch een, maar.... die heeft het onderwijs , den rug toegedraaid, en
in een yak, dat met die slojderij niets te ,maken had, zijn materieel bestaan
gezocht. Zelf heb ik tamelijk grondig een vak geleerd, maar alleen in de
oorlogsjaren er practisch wat mee gedaan; de nood was mij Coen wel
opgelegd.
Net is er mee als met ide schoolbioscoop : er wordt reusachtig propaganda voor gevoerd, maar ik .heb vaak aan collega's gevraagd in plaatsen,
waar geregeld voorstellingen voor de scholen onder leiding warden gegeven: ,,Wel, wat is je ondervinding?" En het antwoord is nog nooit
anders geweest dan — minder parlementair uitgedrukt Spielerei, larie,
humbug; tijd en geld verknoeien. Waar de film een natuurbeeld weergeeft,
of een groei-proces, of een levensfunctie, daar bemerken de onderwijzers
later, dat de jeugd alleen heeft onthouden een volkomen waardeloos bij-
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voegsel, een jongen b.v. die zijn pet achterste voren op had, of een figurant,
die zijn neus snoot, of een die zijn .hoofd krabbelde. We moeten, willen we
onze school bewaren voor wat ze ten slotte moet blijven opvoedings- en
onderwijsinrichting — met kracht weerstaan het lieflijk gefluit van den
vogelaar, ,die ons wil lokken in zijn net. Net eerste artikel van den heer
Snethlage is getiteld: Wijsgeer en opvoeder. In een niet onverdienstelijk
betoog geeft hij over de tweespalt tusschen geest en stof goede bladzijden,
maar zijn conclusie is er vlak naast en toont ons den theoreticus, die de
school slechts van den buitenkant kent. Sn. zegt: „Nu men de werkelijkheid als een tegenstelling tusschen geest en stof is gaan beschouwen,
wordt het onderwijs een onderricht van den geest. Men is er in de eerste
plaats op uit dien geest te oefenen, en het leven raakt op den achtergrond.
Met het gevolg, dat de school min of meer vijandig tegenover het leven
komt te staan." Zoo'n betoog noem ik gedaas, omdat deze conclusie op
het geleverde, vooraf gegane betoog, klopt als een tang op een varken. De
schrijver weet van de gewone school niets af, waar hij die gekunsteld
noemt, want een goede, gewone Nederlandsche school heeft ieder uur
contact met het voile Nvien. Het groote misverstaiid is i bier, dat de
schrijver meent, dat het leven dat is, wat materieel aanvoelbaar is, en
beprijsd kan worden. Net is gansch en al verderfelijk getheoretiseer, als
daar geleeraard wordt van den Hoornschen katheder, dat , de kinderen
zich thans bezig houden met allerlei werk, waarvoor zij weinig belangstelling koesteren, omdat zij het verband met het dagelijksch leven niet doorzien." „Ze leeren omdat ze moeten." Ik zou zeggen: woon eens een goede
school met goede onderwijzers een week lang bij ; en ge zijt genezen. Ik
zou willen vragen: „Heeft de schrijver schoolgaande kinderen, wat is dat
dan voor een rare school waar die wichten school gaan, of hoe staat het
met hun hersentjes, of met de huiselijke opvoeding van vader en moeder?"
Want wat bedoelt de schrijver toch eigenlijk met deze tirades? Hij noemt
onze gewone school „een kijk- en luisterschool", wat natuurlijk voor hen,
die 'weten, dat we geheel ontworsteld zijn aan de adoceer-onderwijskunde
van de Herbartiaansche richting, een beetle erg vreemd klinkt. Natthlrlijk
wordt er nog verteld, natuurlijk wordt er nog gelezen, natuurlijk wordt er
nog geschreven, wordt er taal gemaakt, gecijferd, enzoovoorts, maar....
de schrijver meent onder de hoede van een onderwijs-inspecteur te mogen
spreken van een muister- en kijkschool. Net is sterk.
Nadat de iheer Snethlage tot deze enormiteit is gekomen, gaat hij terug
tot de wijsbegeerte, en wel het pragmatisme.
Wat bedoelt dit? Oeloofsovertuigingen zijn regelingen van gedrag. De
vraag is, wat brengen zij voort? In dat gedrag ligt hun eenige beteekenis.
,
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Verandert er door , de een of andere voorstelling practisch niets, dan is
dat een bewijs, dat wij te , doen hebben met een dorre abstractie, dus met
een waardeloos lets. ,,Daar kan nergens een onderscheid zijn, dat niet
ergens een onderscheid maakt." (Pragm. p. 49, 50). Net ware, om het kort
te zeggen, is enkel het nuttige in den weg van ons denken, juist zooals
het rechte — het goede enkel het nuttige is in den weg van onze gedraging (p. 22). Terecht voegt prof. Van Dijk aan dit citaat toe: „Welk
een rol hebben namen en woorden gespeeld. God, stof, rede, kracht, het
absolute, 't zijn alles namen en woorden. Net pragmatisme vraagt naar de
cask-value in termen van ervaring, naar de geldswaarde van zulke woorden. Wat kan men er mee betalen in het leven? Theorieen ‘worden op 'deze
wijze instrumenteel, 't zijn aanpassingen aan .de werkelijkheid, geen gnostische antwoorden op wereldraadsels."
Verder zegt Van Dijk: „Waarheid is jets dat werkt en groeit, volgens
het Pragmatisme. Weet ik het nu? Wat zich als nuttig, bruikbaar, zedelijk
helpend en heilzaam uitwijst, is waar. Maar.... wat is nuttig, wat is heilzaam? Waar is de maatstaf?"
En nu klinkt het wel heel modern en nieuw, dat een kind werkelijk
kennis kan opd' oen door te leeren hoe hij timmeren moet, maar hij zal toch
ook een beetje moeten leeren lezen, schrijven rekenen, enzoovoort, en nu
kan ik wel idealistisch met de beenen van den grond doorredeneeren op
het onderwerp van dr. Snethlage, maar nuchter vraag ik dan ten slotte:
„Moet het kind bij schrijven, bij lezen, bij rekenen en zooveel meer, niet
stil zitten, met zijn aandacht geconcentreerd houden op zijn werk?" De
theoretici, die aan onderwijskunde en opvoeding (Men — het ergste wat
ons overkomen kan — moeten hierover eens het oordeel vragen van de
beroepsvakpsychologen en van de onderwijzers, die te tobben hebben met
zeer nerveuse leerlingen, die telkens zich laten afleiden door jets buiten de
les, en eens vragen naar de vorderingen.
Evenals Montessori hebben we voor de achterlijken, om ze nog lets te
leeren, noodig ze te kunnen bezighouden, en dan leent zich daartoe gemakkelijk wat plakken, en vouwen, en voor de ouderen wat zagen en
timmeren, maar het normale kind heeft , deze taken niet noodig.
Snethlage schrikt zelf wel een beetje voor ide consequenties van zijn
theorie tern, als hij zegt: ”De groote schaduwzijde is alleen , deze, dat de
tegenwoordige maatschappij zoo sterk in het teeken van ide concurrentie
en den mammondienst staat, zoodat het gevalar geenszins denkbeeldig is,
dat wij met de invoering van bet ,maatschappelijk leven in de school" —
weer zoo'n uitdrukking, die geheel een onjuisten indruk wekt om trent de
gewone Nederlandsche school, want het maatschappelijk leven van het
'

89
heden zit op duizenderlei wijze in onze hedendaagsche school, alleen niet
zoo koopmansachtig, zoo dollarminnend, D. W. — „tevens ook de concurrentie en al , de onrust van ,dezen tijd invoeren."
In zijn tweede lezing wordt het zeer geleerde betoog van den auteur
voortgezet men eenige axioma's, die hem gelegenheid geven de eene
enormiteit op de andere te stapelen. „De arbeidsidee is overheerschend".
Bid en werk, zegt de Schrift. Net is gelijk en tool). anders. Dat voelen we
terstond. Het pragmatisme met al zijn schoonklinkende phrasen, is door en
door egocentrisch en materialistisch; het wordt wel fraai anders beredeneerd, ,maar het komt in de practijk toch daarop neer. Hoe z`wak het
betoog van dr. Snethlage is blijkt uit het volgende : „Ook in de kunst
dringt de arbeidsidee , door. Bernard Shaw giet in zijn artistenromans de
fiolen van zijn hoon uit over de onproductieve kunstbeoefenaars, die
onmachtig zijn hun artistieke mijmeringen in ‘daden om te zetten. De
schoonheid zelf moet zich aan den arbeid onderwerpen." Nog ,dwazer van
wanbegrip is het volgende : „Zij wordt niet meer in de statistische gedaante
van een op zichzelf schoone natuur aanwezig geacht, die de kunstenaar
enkel maar behoeft of te beelden, hoe precieser, des te beter, maar de
kunstenaar produceert zelf in de artistieke daad de schoonheid, en of deze
met , de natuur der natuurwetenschap overeenkomst vertoont, is van Been
belang."
Dit betoog is er zoo gansch naast, dat het verbluffend van domme argumentatie is. Want: die hoon van een artiest hier Shaw — over langharige en sentimenteelerig of nietsuitvoerende en altoos zwaar theoretiseerende beunhazen in de kunst, is ,heusch niet van vandaag of gister. De
schoonheid moet zich niet aan den arbeid onderwerpen, maar ide schoonheid
in natuur, mensch of dier heeft van alle eeuwen zoozeer de menschen van
schoonheid en begaafdheid aangegrepen, dat ze ales er voor over hadden
om die schoonheid voor altijd vast te leggen, en in de practijk van hun
weergave en persoonlijke schoonheidsvisie waren ze oppermachtig, souverein, en stoorden ze zich nimmer aan de meening van Jan Publiek, 't zij
hoog of laag gezeten; tde levens van vele groote kunstenaars zijn daar
om het holle van het betoog van ,dr. Sn. voldoende in het licht te
stellen, als rdet jets van dezen tijd. Zij arbeidden tijdig en ontijdig, zonder
hoop op loon, met zorg en verdriet.
Jets verder luidt het betoog van Dr. Snethlage: „De gansche waarheid
van een steen is de som der functies, idie hij uitoefent. En als wij van een
steen den overgang tot de godheid maken, dan bestaat ook de waarheid
Gods in de functie, die de godsidee binnen het kader der cultuur uitoefent."
Professor Van Dijk zegt terecht: „liet bevreemdt mij wel een weinig,
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dat het pragmatisme heeft kunnen inslaan bij sommige Christelijke theologen. Zou het zijn door de algemeene prediking, die uit het pragmatism
tot ons komt : laat uw geloof een realiteit zijn, iets, idat werkt, laat uw
godsdienst zijn een religion vecue? Maar.... dat was toch meer gezegd.
Of zou het pragmatisme het nerveuze denken onzer .eeuw nog nerveuzer
en onrustiger maken? In Ons protest tegen het intellectualisme kunnen wij
toch inderdaad over de grens gaan. Intellectualisme is zeker verkeerd,
maar gebruik van intellect is toch, hoop ik, niet verkeerd; zonder intellect
komen wij onvermijdelijk in de schemering, waarin alle koeien grauw zijn."
„Hoe dikwijls hoort men zeggen: wat beteekenen toch abstracte leerstukken voor het leven? Niet weinigen zijn geneigd hier botweg te
zeggen : niets. Ik had eens een leerzaam geval in mijn leven. Er was een
vergadering, die ik niet nader aanduid, waar het zeer onstuimig was toegegaan. Een liberaal theoloog, die met mij van ,de vergadering ging, zei
tot mij: „wat geeft nu toch eigenlijk het vasthouden van deze ,menschen
aan (hun abstracte dogma's van triniteit etc.?" Net leven heeft voor mij op
deze idwaze vraag geantwoord. Er kwam een oogenblik, dat gemelde
liberaal ook uitgleed en zeer ongepaste dingen zeide aan het adres van
een tegenstander. Als iemand nu ook eens gevraagd bad: wat beteekenen
uw liberale, uiterst rationeele dogma's voor het leven?
Mij dunkt, in dit geval ook niets. Als het op nadenken en 'wel nadenken
tegenover zichzelf aankomt, is er wel dikwijls aanleiding om te zeggen:

alas, poor mankind!"
En als Dr. Snethlage nu juichend uitroept: „Zoo naderen we tot de
erkenning van het monisme van den arbeid, ,de alleenheerschappij van de
daad", dan herinneren wij hem aan het oude, zich steeds bewust-zijnde
woord, dat van eeuwige waarheid was, is, en zal blijven: De geest
,

overwint.
De instrumentalistische school, (hier in Nederland het meest consequent
toegepast en geleeraard, was die van Jan Ligthart; en zelfs mannen als
Klootsema en Gunning moesten op de algemeene vergadering van de
Nereeniging voor Paedagogiek in 1913 getuigen, dat zijn zaakonderwijs
met het z.g.n. voile leven in school door en door rmaterialistisch was. Wijs
in bet werk van Ligthart , ergens de poezie? En nu heeft Jan Ligthart in
'ander werk wel veel gegeven, dat van waarde is voor de practische
opvoedingspractijk, maar zijn z.g.n. zaakonderwijs met allerlei over huizenbouw, papierindustrie, botermaken en wat dies meer zij, is in de
Nederlandsche school gelukkig niet ingeburgerd.
Als dr. Snethlage onze heel gewone school een kijk- en luisterschool
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noemt, een van passief luisteren en passief aanschouwen, dan weet hij er
niets van, en heeft hij nog nimmer een gewone school met goed personeel
aanschouwd; want op deze qualificatie komt het aan : goed; heeft de
door hem gepropageerde school Been goed personeel, dan komt er ook
daar niets van terecht.
flandenarbeid beveelt de schrijver aan, als:
A. methode van onderwijs; B. afzonderlijk leervak.
Reeds terstond blijkt de armelijkheid in wezen van zijn betoog, wanneer
hij bij A. aanbeveelt : Kaartjesteekenen. Wel, geachte dr. Snethlage, dat
gebeurt en gebeurde al tientallen van jaren in onze dood-gewone, door u
gesmade luister- en kijkschool. E,n verder zegt de schrijver voor A. niets
meer, als verder theoretisch herhalen en de enormiteit, dat over de
practische uitwerking van het hier gedachte hij niet verder uit wil weiden;
neen, maar.... hij kwam toch maar met de enormiteit van dat kaartjesteekenen aan ; blijkbaar weet hij ook verder niets, en is het heele betoog
dorre theorie. Wel haalt hij Amerika aan. Nu, daar is het met het yolksonderwijs treurig gesteld; wie er met eenigen naam en introducties komt,
wordt naar de paradepaardjes gebracht, imaar wie van , derzake zeer
kundige, geschoold-deskundigen, hoort hoe het in wezen met het algemeene onderwijs idaar gesteld is, wie weet, dat de 'huidige Amerikaansche
rijpere jeugd, ondanks enkele fraaie instituten, de ernstige menschen in
Amerika met schrik voor de toekomst vervult, zal niet meer , dat land als
richtend voorbeeld noemen.
In Lde derde lezing van dr. Snethlage komt , de beteekenis van handenarbeid voor de school aan , de orde. Is hij niet erin geslaagd met ronde,
verstaanbare woorden ons te vertellen, wat het :als methode bij het onderwijs beteekent — idat kaartjesteekenen uitgezonderd! nu hopen we wat
duidelijks te hooren. Maar.... er komt niets van. Net is weer een zuiver
negatief betoog, met een afgeven op onze school en onze opleiding. Ons
schrijf-, lees- en rekenonderwijs noemt de geachte referent: oefening in
symboliek: woordsymboliek, getalssymboliek en schriftsymboliek.... Nu
wezen wij het. Vroeger zegt ,,leerde het kind door het leven. Net ging
met vader mee op de jacht of vischvangst; nog later ging het mee naar
den akker"; ik zou zeggen, ja, dat is nog zoo en zooveel meer, en.... toen
leerde het niet die symboliek ; die krijgt het er nu bij. Vroeger bleef de
schare onwetend en wist van niets; nu wordt , door die z.g.n. symboliek
aan de kinderen een poort ontsloten, die ze toegang geeft tot terreinen
van kunst, wetenschap en eeuwige kennis, waarvan noch ouden, noch
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jongen helaas in die door dr. Snethlage geprezen nude tijden, eenig begrip
hadden.
Hoe dr. Snethlage geen zuiver begrip van het leven heeft, blijkt ook hier
uit, dat hij b.v. zegt, dat we de kinderen de letters leeren, opdat zij later
een handelsbrief zullen kunnen samenstellen. Och, arme, wat een poover
ideaal; hoe beperkt en zonder waarachtige waarde. Moet ik nu heusch hier
tegenover betoogen, dat dit werkelijk een bijkomend voordeel van de leeskunst is, en dat de ware waarde van een innerlijker en geestelijker gehalte
is, dat zelfs ook de materialisten niet voor het andere zouden willen ruilen?
Dr. Snethlage waagt zich ook aan de waarde van het Latijn; dat is al even
laag bij den grondsch; hij moest er Hartmann maar eens op na lezen.
En zoo gaat het 'man door. Allerlei wondere phrasen, als dat het kind
het verband moet zien tusschen dat, wat hij leert, en het leven alsof idat
niet dagelijks plaats heeft —; phrasen, dat de jongen wel poezie zal leggen in den hamersteel, dien hij maakt, enz. toonen, 4dat de auteur geheel met
zijn beenen van den grond voortredeneert en philosofeert; en het geduldig
publiek, dat al dat getheoretiseer niet meer kan volgen, doof en suf geworden van alles wat er bij gehaald wordt, draait en flikkert het ten slotte
voor de oogen, en heeft er niet van terug. Ik weet een ,goed geneesmiddel
voor den schrijver : laat hij , eens gaan ,lezen Schoolland, van Theo Thijssen, en het vervolg er op : De gelukkige klas; laat hij ook eens aan den
heer Ubink, redacteur van de Sollicitant, en hoofd eener openbare school
in Den Haag, tevens een verdienstelijk essayist en romanschrijver, vragen
om diens artikelen over z.g.n. handenarbeid. Onze opposite tegen dat
moderne gepruts op school wordt allicht beschouwd als een gevolg van
ons Christelijk standpunt — dat voor velen eensluidend is met aarts-conservatief — al heeft dat er slechts zijdelings
ik bedoel hier het methodische
mee to maken ; neen, juist onderwijskundig, afgezien van eenige
bovenzinnelijke beschouwing — des schrijvers betoog is eigenlijk een
philosophische beschouwing, waarvan elke regel aanvechtbaar is, door de
onlogische argumentatie, en de vele syllogismen — is het voor de gewone
school een ramp, ja, een imisdaad aan de kinderen, indien handenarbeid
een intregeerend deel van het onderwijs wordt. De reeds genoemde onderwijzers, zeker in het oog des heeren Snethlage geen dumpers, zullen
hem kunnen vertellen, dat al dat geliefhebber met plakken, zagen en
vouwen je zuiverste poppenkasterij is, 'die de eigenliike school, waar ze
het kind — dat is de voiwassen mensch der toekomst, moet dienen —
niet ten goede komt. Integendeel.
Schoolbioscoop, ,handenarbeid, Montessorianisme, Daltonisme, ze hebben
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alle in zeer beperkte mate wat voor het onderwijs bruikbaar is; maar
wie in onbegrepen zelotisme meent in deze zeer bijkomende zaken den
steen der wijzen gevonden te hebben, zal zeer bedrogen uitkomen, omdat
er ten slotte slechts een wijsheid en een waarheid is, die , de bevrediging
kan schenken, en .ons ook het ware geluk kan verzekeren.
Daar buiten is niets, en kan ook nooit nets anders Mit komen. Wel grijp
ik de ontdekkingen van •de wetenschap aan, waar ik bij de achterlijken
hun gevoel tracht te benutten, om .hun herinnering te versterken — Montessorie —; wel acht ik het trilbeeld voor ouderen ter ontspanning van
groote waarde, wel houd ik rekening met de verschillende vermogens van
mijn leerlingen bij de onderscheidene vakken — Dalton —, en is voor de
lange avonden eenige knutselarbeid zeer te loven; eveneens zie ik de
groote, vormende waarde van het kennen onzer litteratuur en het verklanken ervan in goede voordracht, maar ik ontken, dat in een , dezer het
universum voor de school en het onderwijs ligt. Ons nationale onderwijs,
dat werkelijk als volksonderwijs een geheel eenige positie heeft in de
wereldcultuur waar vindt men op zoo kleine bevolking, op zoo kleine
afstanden, een zoo groot aantal scholen met zoo geschoolde leerkrachten?
— mag er heusch wel zijn. En we molten, ja, moeten zoo daarvan overtuigd
zijn, ,dat we, met het besef, dat er nog veel te verbeteren is, en we aan de
vervolmaking door studie en practijk moeten voortarbeiden, toch beginselvast en wel-overwogen aan al het nieuwe, dat zich aandient als het redmiddel aller nooden, .een duidelijk en beslist wij willen niet doen hooren,
omdat wij weten, , dat een kind een kind-Gods blijft, en de Christen een
roeping ,heeft, die van veel verdere strekking en van veel grooter waardij
is, dan alles, wat z.g.n philanthropen ons kunnen aanbieden.

Veip. (03.

D. WOUTERS.

P.S. Aar' enkelen. Zeker, ik las wel het aardigheidje van coll. Zijderveld. Ik mag zoo'n „goeie mop" wel. Jammer dat later op ouderwetsche
weetjes-waan-wijze een ander zure haring uit dat vaatje haalde. Maar
ieder vogeltje zingt op zijn wijs; bij sommigen is die niet wel-luidend.
Soit! — D. W.

ZELFOVERWINNING.
'k Had het bij het binnenkomen al gezien, dat het niet boterde tusschen
die twee.
Gijs, 'n goedige dikkerd, had 't aan den stok gehad met Kees.
Stel je voor : met Kees, dien zachtaardigen Kees, met z'n mooie blauwe
kijkers en ietwat meisjesachtig gelaat.
Met Kees — een van die weinige lieve jongens, die je een negen voor
gedrag zou .geven, als 't niet al te braaf stond.
Heel 't jaar door had ihij me niet de minste reden tot klagen gegeven
en nu — op een na de laatste week van den cursus, kwam er nog een
conflict.
Hoe de ruzie aangekomen was?
zooals de ruzietjes imeestal aankomen. Eerst gewoon spelen,
Och
dan wat baldadig spelen, een der spelers doet een onbesuisde daad en daar
heb je de poppen aan 't dansen.
Kees had een Iklinker opgenomen en 'em this tegen 't been gesmeten.
Nou, die was raak. „Da's gemeen — valscherd — hier...."
„Niet doen, jo — je mot 'em niet gooien — we gaan 't tegen meneer
zeggen, he?" Deze vrome raad was afkomstig van Bert — een vleierig
type met .een vette stem en leelijke lichtjes in de poogen.
„Kom maar, jo — we gaan naar huis."
En ze ihadden Kees alleen gelaten.
Kees zag ze na. Zie je wel, ze hadden 't over hem. Iedere keer zag je
ze zich omkeeren en ze hadden 't over hem — vast. Lafaards!
Kees was naar huis gegaan, hevig verontwaardigd. Flauwe knullen.
Klikken om zoo'n steentje en dan 'em nog uitlachen op den troop toe.
„Morgen, jochie," zei hij bij zichzelf — met z'n mouw een verraderlijke
trawl wegvegend — „morgen zal je op je huid hebben. Da's vast."
Maar den volgenden dag kreeg Kees de kans niet. this was laat bij de
school en in 't speelkwartier was er te veel toezicht. Gijs bleef nog al
dicht in de nabijheid van de surveilleerende onderwijzers. Alleen bij het
binnengaan zag Kees de kans zijn vijand een „oplawaai" tegen zijn voorhoofd te geven. Deze kwam z'n beklag bij me doen.
„Wa 's dat? Jongens van mijn klas ruzie met elkaar?"
„Ja imeneer," begon Kees ; „hij...."
„Weet je wat," zei ik, „wachten jullie allebei om 12 uur even op me.
We moeten nu aan 't werk."
Om twaalf uur liet ik Kees en Gijs bij me komen. 't Heele verhaal werd
me eerlijk verteld.
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„En maken jullie daar nou ruzie om? Zijn jullie nou kerels van de
hoogste klas?"
„Zeg Gijs — je belooft me, niet meer Kees te plagen. Jongens van een
christelijke school weten beter, he?"
Gijs beloofde. Zou Kees als vriend behandelen.
,Nou jij, Kees. Is 't met jou ook in orde?"
„Nee — ik geef hem tOch een pak slaag!"

„He???"
„Ja zeker, hij heb me zitten pesten onder 't lezen vanmorgen."
„Zoo??"
hij zat al maar aan z'n voorhoofd te wrijven."
„Ja
„Nee, meneer," viel Gijs in, „'t dee zoo zeer, waar hij geslagen had."
„Dus je deed dat wrijven niet om te plagen?"
„Nee — echt niet, meneer."
„Hoor je 't Kees? Ik geloof dat Gijs waarheid spreekt."
„En hij krijgt toch een pak slaag van me. Hij was valsch."
Ik stond een oogenblik perplex. Was dat Kees? Die zachte Kees?
„Gijs — ga jij been."
Toen ik met Kees alleen was, sprak ik: „Kees — ik weet iemand, die
als Hij gescholden werd, niet wederschold en als Hij leed niet dreigde."
Maar 't gaf niet. 't Was nog niet gekomen, 't psychologisch moment
voor 't preekje.
„Hij krijgt een pak slaag van me."
'k Voelde me boos worden. Mijn vingers kromden zich. 'k Zou dien
stugkop wel even willen rammelen.
Gelukkig — ik bedwong me.
„Jongen
z(56 ga je niet naar huis. Er gaat een boodschap naar je
vader. Om half een kom ik terug ,om te hooren hoe je er over denkt."
— „En hoe is 't?" vroeg ik om half een.
Maar 'k zie 't al — dezelfde onbuigzame trek om den 'mond.
„Kun je Gijs al vergeven?"
„'k Zal 't hem wel vergeven," hokt Kees — „maar eerst krijgt ie nog
een pak slaag van me."
„Zoo vriend, da's een rare vergeving. Ik eisch twee dingen: geen pak
slaag en vriendelijk tegen this zijn."
Ik licht z'n kop op. Kijk 'ern in de blauwe oogen.
Maar hij kijkt me eveneens unverfroren in de oogen:
„Ken ik niet."
„'t Split me — ik kom om een uur terug."
Intusschen komt Vader aan het schoolhuis informeeren. 't Doet den
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man verdriet. Zijn lieve oudste jongen. Maar 't is een flinke vent. „Gaat
uw gang maar, meneer. Hij mag niet naar huffs voor hij alles beloofd heeft."
Om een uur ben ik al weer bij Kees.
„En?"
„Ik zal hem geen pak slaag geven. Maar ik ikijk 'em noOit meer an."
We schieten al op, denk ik.
„Ja maar
da's geen vergeven, Kees. Ik vraag ook dat je vriendelijk
tegen this zult zijn.
„Nee — ik zal 'em niet slaan, maar ankijke doe 'k 'm noOit meer."
„Nooit is erg lang, Kees. Maar als 't niet anders kan — dan blijf je
maar zitten. Vader weet er van."
En als om twee uur de school begint is Kees nog altijid niet te vermurwen.
„Ja maar, jongen, zoo kunnen we niet gaan zingen en bidden."
En als de kinderen Kees' houding zien, worden ze er stil van.
We hebben allemaal een gevoel of er een ban in bet leger is.
„Nee Kees — ik kan niet bidden als er een jongen bij zit, die booze
gedachten van wraak koestert. Nog eenmaal: Kun je vriendelijk zijn tegen
Gijs?"
„Neen" — schudt bet hoofd van Kees.
„Ga dan tijdens 't gebed op de gang."
En hij gaat. Of ik er goed aan deed, hem weg te zenden — weet ik niet.
Maar 't was me onmogelijk zoo te bidden.
't Was een verdrietige middag.
Na 't gebed kwam Kees weer in de klas. En we vertelden Kerkgeschiedenis. Van de vervolgden van 1834 en hoe 't beter was onrecht te lijden
dan te doen.
Maar ik vroeg niet meer aan Kees.
Weet ge wie ook verdriet had?
Jan Vos. Jan — met z'n rooie haren, met z'n sproetekop — maar met
z'n gevoelige, leuke jongenshart.
En tegen half vier zat ie al achter z'n hand tegen Kees : „Toe flauwe
knul — geef 'em 'n poot. Toe jo, wat he' je d'r nou an."
En toen ineens — kon ik m'n oogen gelooven? Daar gaat Kees z'n bank
uit. 0, kijk toch naar Gijs. Kijk — ze drukken elkaar de hand. En ze
lachen — allebei. En ik lach ook. En we lachen allemaal.
En 't is net of 't lokaal ineens vol zonneschijn is.
„Jongens — we gaan zingen. Nou gaan we echt fijn zingen."
• •

• •

• •
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En als ik om vier uur de klas naar 't gymnastieklokaal breng, loopen
Gijs en Kees in de rij — naast elkaar.
Tiel.

J. E. KOK.
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ZOOEVEN VERSCHEEN IN DESERIE
VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING

No. 24

DE TUCHIT OP SCHOOL
NAAR GEREFORMEERD BEGINSEL
DOOR DR. J.WATERINK
GEREF. PRED. TE AMSTERDAM
UITGAVE VAN HET GEREFORMEERD SCHOOLVERBAND

INHOUD: 1. De begrenzing van ons onderwerp.
2. Een eigen positie voor het Gereformeerd beginsel. 3. Eenheid en verscheidenheid van opvatting.
4. Geen nieuw humanisme. 5. Bijbelsche „tucht".
6. Tucht en Verbond. 7. De schooltucht in de praktijk.

Prijs f 0.50 - 48 blz. druks - Formaat groot octavo
N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD
N.Z. VOORBURGWAL 58-60
AMSTERDAM

De Toekomst der Lagere School
DOOR

Dr. H. W. v. d. VAART SMIT
De Heer H. COLIJN schrijft in zijn voorwoord :
Er is met name voor ons Antirevolutionairen veel in dit geschrift dat
aantrekt. De roep om verandering teneinde de vrijheid der school voor
de toekomst to verzekeren onderschrijven we geheel. Wie die vrijheid
liefheeft, moet niet alleen vragen naar wat is, maar moet veeleer rekening
houden met wat uit deze wet voortkomen kan en met wat zij op den
duur stellig veroorzaken zal: n.l. het ontstaan van een uniform type
Staatsschool, verdeeld naar godsdienstige gezindheden het tegenbeeld van
de vrije School.

Wie op de hoogte wil zijn, wanneer de herziening van de onderwijswet eventueel ter tafel komt, leze deze groote, actueele brochure.
Ruim 100 bladzijden - Groot Oetavoformaat Prijs 75 Ct.
Drukkerij Holland, Amsterdam, N. Z. Voorburgwal 58-60
: :

Postgiro 10919 - Gemeente Giro N 705

ALLE DRUKWERKEN
TEN BEHOEVE

VAN SCHOLEN EN SCHOOLVEREENIGINGEN,
ALS:

RAPPORTBOEKJES - ROOSTERS
GETUIGSCHRIFTEN STATUTEN
REGLEMENTEN - JAARVERSLAGEN
PROSPECTUSSEN BRIEFPAPIER
ENVELOPPES

GOAD - BILLIJK

SNEL

BIJ

DRUKKERIJ HOLLAND,
N. Z. VOORBURGWAL 58-60 - - AMSTERDAM

VACATURES?
VOORZIENING in Vacatures bij Middelbaar en Lager
Onderwijs wordt verkregen door een advertentie in

44tanbacirb

N.Z. VOORBURGWAL 58-60 — AMSTERDAM

Verschenen:

Toen en Nu
Een terugblik en een blik in het heden van den strijd op
het staatkundig terrein van onze Antirevolutionaire Partij
DOOR

S. DE JONG EZN.
met een „woord vooraf" van den heer

H. C 0 L IJ N
Dit boekje, 64 pag. groot, is verlucht met twaalf
foto's op kunstdrukpapier. (Formaat groot octavo.)
Het geeft een interessante en leerzame beschrijving van
een periode van ongeveer een halve eeuw van strijd,
van meedoen van onze Antirevolutionaire Partij op
het staatkundig terrein.
Aan het slot een belangwekkend hoofdstuk over de
verbroken samenwerking.

Prijs 75 cent
Bestellingen aan den boekhandel of DRUKKERIJ
HOLLAND, N.Z. Voorburgwal 58-60, Amsterdam.
Gem. Giro N 705
Post Giro No. 10919

ONS NEDERLANDSCH
D.WOUTERS,LETTERRUNDEEN LEZEN VOORJONGE EN RIJPEREJEUGD f0.60
f 0.60
D. WOUTERS, ONS NEDERLANDSCH
f 0.90
A. L. VAN HULZEN, NEDERLANDSCHE TAAL
Deze boeken bevatten methodiek voor den nieuwen tijd.

VAN DE SPELLINGEN STELMETHODE

ONS NEDERLANDSCH

Zevende leerjaar: Zevende deeltje A en Zevende deeltje B — eerste deeltje
voor de kopsohool a f 0.80.
leerj; aar: Achtste deeltje A en Aohtete deckle B — tweede deeltje voor
= A
U de kopschool a f 0.80.
Negende leerjaar: Negende deeltje A en Negende deeltje B — derde deeltje
ta.
voor de kopsehool a f 0.65.
ad Voor het zevende, achtste en negende leerjaar de Spraakkunst f 0.50.

100HOS HHHOVI

komen voor het
Eerste leerjaar, het tweede halfjaar: Voorloopertje in schrijfletter f 0.70.
Tweede leerjaar: Eerste deeltje A en Eerste deeltje B, derde druk in schrigletter a f 0.70.
Eerste deeltje A en Iterate deeltje B. derde druk in drnk1etter a f 0.55.
Derde leerjaar: Tweede deeltje A en Tweede deeltje B derde druk a f 0.55.
Vierde leerjaar: Derde deeltje A en Derde deeltje B a t 0.60.
Cl
Vijfde leerjaar: Vierde deeltje A en Vierde deeltje B a f 0.60.
Zesde leerjaar: Vijfde deeltje A en Vijfde deeltje B — slotstukjes voor
scholen met 6 leerjaren a f 0.65.
Zevende leerjaar: Zesde deeltje A en Zesde deeltje B slotstukjes voor scholen
met 7 leerjaren a f 0.70.

100HOSdON

LAGERESCHOOL

DOOR WOUTERS, VAN DE HULST EN VAN HULZEN

Naast de reeks voor de lagere school, de eerste 15 deeltjes dus, wordt thane ter pers.
geleed een neven-reeks,met dezelfde leerstof doch zonder de buigings-n. Deze
deeltjes zullen in 1926 !creed komen.
Allerwegen zeer gunstig als nieuw en practisch beoordeeld. Van vele gebrnikers kwamen
brieven in, die vol lof waren over de vorderingen met deze methode bereikt. Alle deeltjes
zijn in twee kleuren geillustreerd door G.D. HOOGENDOORN,R. DOZY C.a. Van de spellingen stelmethode zijn op aanvraag present-exemplaren beschikbaar. Op vele scholen, die
voor de m. u.l. o.-examens opleiden, wordt deze methode voor de Kopsohool met succes
gebruikt. De eischen der examens zijn niet uit het oog verloren.
Uit de beoordeelingen:
De Vacature, 27-4-'23.
De uitvoering der werkies is prachtig.
Het is een lust om deze boekjes eens aandachtig to lezen.
BOUMA.
Zeeuwsche kerkbode 27-4-'23.
Het zal ons niet verwonderen, als deze methode er goed in zal gaan. De Zeeuw, 8-4-23.
Wij feliciteeren het Christelijk onderwijs met deze uitgave.
Rotterdamsche Schoolblad, Juni '23.
Deze spelling- en stelmethode is een reuzenstap vooruit.
T. HOEKSTR A.
Ger. theol. tijdschr. '23.
Inzonderheid geldt dit ook voor het 9de deeltje. Daar geven de schrijvers iets nieuws en
Nederlander, 18-3-24. W.
waaraan groote behoefte bestaat.
iets goeds
De Heraut, 20-1-23. F. M. G(ROSHEIDE).
lk acht die grammatica een kunststuk.
Chr. Volksonderw. 1-10-'23. B(RANTS).
De uitgave is mooi en de inhoud is lekker frisch.
Als de kinderen nu een tegenzin hebben tegen de taalles, ligt het ten minste niet aan
de boekjes. Voor zoover ik bet beoordeelen kan, is de opklimming zeer goed.
H{OBMA).
Correspondentieblad. 16-5-24.
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D Toekomst der Lagere School
DOOR

Dr. H. W. v. d. VAART SMIT
De Heer H. COLIJN schrijft in zijn voorwoord :
Er is met name voor ons Antirevolutionairen veel in dit geschrift dat
aantrekt. De roep om verandering teneinde de vrijheid der school voor
de toekomst te verzekeren onderschrijven we geheel. Wie die vrijheid
liefheeft, moet niet alleen vragen naar wat is, maar moet veeleer rekening
houden met wat uit deze wet voortkomen kan en met wat zij op den
duur stellig veroorzaken zal n.l. het ontstaan van een uniform type
Staatsschool, verdeeld naar godsdienstige gezindheden ; het tegenbeeld van
de vrije School.
:
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PAEDAGOGIEK
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DOOR

L. C. T. BIGOT, P. A. DIELS en G. VAN VEEN
Met medewerking van
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Zoo juist verschenen:

PSYCHOLOGIE
Hoofdzaken van de Zielkunde ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen door

L. C. T. BIGOT
Directeur der Kweekschool van Onderwijzeressen to Arnhem
Met medewerking van
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM en Prof. Dr. G. REVESZ
Prijs, ingenaaid . f 1,90 • Gebonden . . . f 2,25
In bewerking:

Deel II: HET KIND.
Dee! III: DE SCHOOL.
Deel IV: GESCHIEDENIS VAN OPVOEDING
EN ONDERWIJS.
UITGAVE VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG

DE KARAKTERKUNDE VAN HEYMANS
GETOETST AAN VOORBEELDEN
UIT DE LITTERATUUR').
Zoo is ,mij dan voor hedenavond de taak .opgedragen, u, na de uiteenzetting van de verschillende karakterbegrippen door den heer Van Aalten,
en de behandeling van de 8 karaktertypen van Heymans, door den heer
Bothof, aan de hand van onze litteratuur de practische bruikbaarheid van
diens stelsel aan te toonen. We weten reeds (we hoorden het de vorige
maal), dat Heymans' systeem is opgebouwd uit de practijk. Uit een groot
aantal biographieen en karakterbeschrijvingen heeft hij zijn gevolgtrekkingen gemaakt. Deze zijn op hun beurt weer toegepast op levende personen,
zooals o.a. door Dr. De Graaf, die een groot aantal verpleegden van
Veenhuizen in dit systeem onderbracht, en door Klootsema, idie van 850
jongens, welke wegens verwaarloozing en na gepleegd misdrijf ter beschikking van de Regeering waren gesteld, het temperament heeft kunnen
vaststellen.
Een goede karakterbeschrijving uit een of ander boek zal ,dus aan de
vondsten van den Professor getoetst moeten kunnen worden.
Nu had ik het mij zelf heel gemakkelijk kunnen maken, door u uit
Smissings boekje over karakterkunde en opvoeding de door hem geclascificeerde personen voor te lezen. Had ik dit gedaan met een mooien
klemtoon en de juiste punctuatie, dan had ik aan mijn opdracht wel voldaan, maar niet beantwoord aan het doel van onze Vereeniging. Dit doel
is immers elkaar op de hoogte te brengen van de resultaten van eigen
studie. Daarom ging ik aan het snuffelen, maar toen ik al een eind iop
voeg was met het vinden van een vertegenwoordiger van elk type, en
aan het uitwerken daarvan begon, zag ik spoedig in, dat mijn opstel veel
te grooten iomvang zou krijgen.
Daarom heb ik mij ten slotte bepaald tot het nader uitwerken van een
primair en een secundair type. Mede op het voetspoor van Smissing, die
Paulus in Heymans' stelsel onderbracht, en mij herinnerende, wat mijnheer Verwoerd ons mededeelde, n.l. dat Dr. Los geschreven had, dat in
den Bijbel een voll edige karakterologie te vinden ware (diens boek hier'

1

) Lezing gehouden te Arnhem in 1925.

98
over is inmiddels verschenen) besloot ik, de machtige figuur van Mozes
tot voorbeeld te nemen.
„Maar," zei iemand tegen mij, „gaat het nu wel aan om zoo'n groote,
veelomvattende persoonlijkheid, als de Godsman Mozes, blinkende in het
1licht der Ooddelijke Openbaring, in .een van de 8 vakjes van een 20ste
eeuwsch systeem te willen plaatsen?" Doch ik gaf ten antwoord, dat het
Heymans niet te doen was, om tot een volledige karakterbeschrijving te
komen, maar dat het ten slotte slechts een temperamentsonderscheiding
is, die hij beoogt.
U verwacht dus ook niet van mij een diep inzicht te erlangen over de
structuur van Mozes' karakter, en hoe het zich „gebildet" heeft „in dem
Strom der Welt", u zult alleen ies hooren over het karakterfundanient.
Passen we nu de drie fundamenteele eigenschappen op Mozes toe, dan
bevinden we hem door zijn secundariteit zoo trouw aan zijn geslacht, door
ziin emotiviteit zoo vurig van geest, en door zijn activiteit zoo machtig in
woorden en werken.
Secundair. Ofschoon als vorstenzoon opgevoed aan het Egyptische hof,
kon Mozes zijn broederen niet vergeten. Zijn afkomst, zijn verleden doen
voortdurend hun invloed gelden op zijn gemoedstoestand. Ook later, als
b1j door God geroepen wordt, het Israelletische -yolk uit to leiden uit
Egypteland, is het de gedaehte aan zijn vroegere mislukkingen, welke hem
ondanks een tijdsverloop van veertig jaren nag zoo helder voor oogen
staan, die hem smeeken doet: „Och, Heere! vend toch door de hand desgenen, dien Cij zoudt zenden." Maar heeft hij eenmaal de door God hem
opgelegde taak aanvaard, dan toont hij ook een eenheid van handelen en
een taaie volharding, die hem waarlijk boven de macht van het oogenblik
verheft.
Emotioneel. Waaruit blijkt nu zijn emotionaliteit, m. a. w. is hij spoedig
verontwaardigd, toornig, heftig in gesprek, •enz. Hoe handelt hij in verschillende levensomstandigheden?
Welnu : in zijn verontwaardiging doodt hij den Egyptenaar, die een
Hebreeuwschen man uit zijn broederen sloeg. In zijn rechtvaardigheidsgevoel gekrenkt, springt hij op en verlost de dochters van Jethro uit de
hand der herderen.
Hij verbrijzelt de tafelen der wet.
Hij slaat op 'de steenrots.
Actief is hij bovendien in ► ooge mate. Rusteloos is hij bezig voor zijn
yolk. Hij overlaadt zich zelfs zoo met werk, dat zijn schoondochter hem
moet waarschuwen: „Gij zult geheel vervallen, deze zaak is te zwaar
voor u!"
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Het was hem niet genoeg de herders bij de put van Midian te verdrijven, maar zeggen later Jethro's ‘dochters: „Hij heeft ook overvloedig voor
ons geput en de kudde gedrenkt!"
We bevinden hem .dus: secundair, emotioneel, actief : een gepassioneerd
karakter.
Oaan we nu ten slotte nog na, welke eigenschappen van dit karakter bij
hem gevonden worden.
1. Hun begeerten en stemmingen bezitten Emote kracht. En nu kom ik
nog eens terug op dat oogenblik in zijn leven, als hij het yolk ziet dansen
rond het gouden kalf.
Onversaagd treedt hij in 'hun midden en „hij nam dat kaif, idat zij gemaakt hadden en verbrandde het in 't vuur, en vermaalde het, totdat het
klein werd en strooide het op 't water en deed het de kinderen Israels
drinken. Doch kort daarna, in zijn groote begeerte, het yolk, dat hij liefheeft, te redden, roept hij uit tot God:
„Nu dan, indien Gij hunne zonden vergeven zult, loch zoo niet, delg
mij uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt".
En zoo groot is zijn verlangen, om het yolk het beloofde land binnen te
voeren, zoo vurig smeekt hij zijn God er om, dat hij eindelijk hooren moet:
„Het is genoeg, spreek Mij niet meer van .deze zaak".
Een tweede eigenschap van het gepassioneerde type is deze: hun opmerkzaamheid is veel naar binnen zericht, maar Loch zUn net onpractisch en geven zich niet gemakkeliik aan niet te verwerkelijken droomerijen over. Nu zou ik hierbij willen opmerken, ,dat de blijken, die Mozes
geeft, dat hij zijn yolk zoo goed kent, zeker berusten op zijn groote
zelfkennis. Deze zelfkennis deed hem het innerlijk leven van anderen
begrijpen en gaf hem een diep inzicht in het algemeen menschelijke.
Hun hevige aandoeningen vinden gelegenheid zich in handelingen to
ontladen. Hier gaan dus emoti'onaliteit en activiteit hand aan hand en kan
ik terugwijzen op de straks genoemde voorbeelden : tafelen der wet, slaan
op de steenrots.
Zij hangen sterk aan hun tamilie. Ook deze eigenschap van het gepassioneerde type, is bij Mozes aanwezig. Zijn famine, zijn geslacht, zijn hem
dierbaarder dan eer, macht en aanzien.
Zij hebben zin voor poezie en muziek.
Toen zong Mozes den Heere dit lied, zeggende:
„Ik zal den Heere zingen, want Hij is hoog verheven; het paard en
zijnen ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en
mijn lied, en Hij is mij tot heil geweest, deze is mijn God; daarom zal ik
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hem een liefelijke woning maken. Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem
verheffen."
En hoor de prachtige climax in:
De vijand zeide: „Ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal den buit
deelen mijne ziel zal van hen vervuld worden, ik zal mijn zwaard uittrekken, mijne hand zal ze uitroeien!"
„Gij hebt met Uwen wind geblazen, de zee heeft ze bedekt, zij zonken
onder als lood in geweldige wateren. 0 Heere, wie is als Gij onder de
Goden?"
Gaan we nu over tot de beschouwing van een heel ander type, n.l. dat
van Jan Adam Kegge. Een van de vele voortreffelijk geteekende en
staande karakters uit de Camera, een boek, dat al zoetjes aan naar zijn
negentigsten verjaardag loopt. Opnieuw kwam ik tot bewondering van de
meesterlijke teekening van Hildebrands figuren, als 'hij ons de verschillende karakters laat zien met al hun eigenschappen in hun ionderlinge
sterkteverhoudingen.
Om inlet analoog te werk te gaan als bij de beschouwing over Mozes,
'heb ik een eenigszins anderen weg ingeslagen, en het gewaagd, een bezoek
aan den heer Kegge zelf te brengen. Gelaatsuitdrukking, houding en gebaren, doen zooveel meer ontdekken dan een sail en levenloos portret.
her volgt dus een verslag over mijn visite aan:
JAN ADAM KEGGE.
Het was op een donkeren winteravond, dat ik den klopper liet gaan op
de deur van het vroolijk verlichte huis van iden heer Jan Adam Kegge. Een
zwarte knecht opende de breede deur en op mijn vraag of zijn meester
niet enkele oogenblikken te spreken ware, liet hij mij in een kleine zijkamer, zette een stoel voor mij gereed en ging heen.
Niet lang daarna hoorde ik een luide stem door het gangportaal klinken:
„fleb je de dame in , de zijkamer gelaten? En zei ze niet, waarvoor ze
kwam?"
Het antwoord verstond ik niet, het scheen in een soort negertaal gegeven te worden, maar tegelijkertijd werd de deur geopend en er trad een
welgedaan heer binnen, die een goede 40 jaar oud mocht zijn. 's Mans
gelaat was juist niet hoogeerwaardig, maar de uitdrukking er van bijzonder vroolijk en joviaal.
Zijn verbrande kleur verried de warmere luchtstreek.
Ziij had levendige grijsblauwe oogen, en zeer zwarte bakkebaarden. Hij
droeg een zwart pak kleederen met een satijn vest, waarover een zware
vauden horlogeketting tot beteugeling van zijn horloge.
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„Kegge!" riep hij uit, „Kegge", terwij1 1k opstond om hem te begroeten.
„Waarmede kan ik u van dienst zijn?"
Ik presenteerde mij als goede bekende van den heer Hildebrand, en als
lid van de Vereeniging voor Chr. Paedagogiek, in welke laatste functie ik
gaarne, zeide ik, eenige oogenblikken van zijn kostbaren tijd zou willen
rooven.
Op het hooren van den naam Hildebrand toonde de heer Kegge zich
dadelijk de welwillendheid zelve. Hij noodigde mij uit hem te volgen
naar de bibliotheek, waar een lustig vuur brandde en een schat van
Voyages Pittoresques en hedendaagsche litteratuur, op de keurigste wijze
gebonden, bijeen was.
„Zegt u nu maar eens, wat u op 't hart hebt, en waarmee ik uw vereeniging van dienst kan zijn. Heeft ze soms steun noodig?" sprak hij, terwij1
hij reeds in den zak tastte.
„Ik kom werkelijk steun vragen", antwoordde ik, maar toch een andere
dan u denkt, mijnheer Kegge. Onze Vereeniging is n.l. bezig, de karaktereigenschappen van enkele voorname vooraanstaande personen te verzamelen, om te komen tot verschillende karakteronderscheidingen. In verband daarmede zou ik u gaarne eenige vragen willen stellen en nu hoop
ik, dat u genegen zult zijn, ons hierin de helpende hand te reiken. Van
den heer Hildebrand heb ik reeds veel goeds over vernomen, maar een
persoonlijke kennismaking leek mij uiteraard meer geschikt."
Terwijl ik sprak, waren enkele trekkingen van verbazing en verlegenheid over 's mans welgedaan gelaat gegleden. Hij vreesde, dunkt mij,
zooiets van binnenste buiten gekeerd te zullen worden, maar zich herinnerende, dat hij een „perfect goeie kerel" was, en heimelijk gevleid, tot de
,,groote hanzen" gerekend te worden, riep hij lachend uit: „Dus u komt,
eigenlijk om 't meubilair van mijn binnenkamer in oogenschouw te nemen?
Dan ben ik toch heusch nieuwsgierig, hoe u dat aan zult leggen!"
„Welnu, mijnheer Kegge, uit wat ik reeds over u hoorde, en te oordeelen
naar den indruk, die u op mij maakt, moet u wel zeer actiet van aard zijn.
Die activiteit is eenmaal een innig onderdeel van uw temperament. Ik
twijfel niet, of de schatten, die u in de West vergaderd hebt, zijn slechts
door stagen en moeilijken arbeid uw eigendom geworden."
Naar aanleiding hiervan ontspon zich een geanimeerd gesprek over
zijn werkzaamheden in de West. Maar ook in andere , opzichten bleek zijn
activiteit. In het kiezen van zijn genoegens bijvoorbeeld. Net kwam uit, dat
hij in een dag alles had willen zien, wat Leiden voor merkwaardigs bezat.
De beide Musea, de Hoogeschool met de Senaatskamer. De Romeinsche
Brug en den Chineeschen en Japaneeschen inboedel van den heer Sie-

102
bold. Ze hadden wel is waar moeten hollen om 't zoover te brengen, maar
ze hadden toch nog tijd gehad, om de societeit „Minerva" te bezoeken en
daarna te gam eten aan de open tafel in „De Zan".
Lukte mij echter slecht hem aan den praat te krijgen over zijn emotionaliteit. Dat hij met tranen in de oogen had gestaan bij het verhaal van
Barend, den bloemist, over het sterven van diens ouden vader, en al
weder bij het vernemen van het overlijden van de moeder van Suzette
Noiret, scheen hij gaarne te vergeten en daarom sprak ik maar niet mar
van de emotie, die het ongenoegen van zijn .dochter lienriette in zijn vaderlijk
gemoed hadden opgewekt.
1k had werkelijk moeite om den draad van het gesprek in handen te
houden. Hij sprong van den hak op iden tak. Dat leek mij werkeltk een
verschijnsel van zwakke secundariteit. Om hiervan zeker te zijn, bracht ik
nog even het gesprek op zijn overleden noon William.
„Ja, 't was jammer van den jongen", sprak hij. „'t Moet een vele kerel
geworden zijn. 't Spijt me in mijn ziel!"
„Maar, vergeef me," riep hij uit. „Wilt u niet lets gebruiken? Wat zal
'. t zijn : Madeira, malaga, constantia, witte port, vruchtenwijn?" 1k bedankte en begreep tegelijk, dat het verleden weinig invloed meer uitoefende op zijn tegenwoordigen gemoedstoestand, en dat het ook daarom
kwam, idat Williams naam, in het huis, waar de vader den toon aangaf,
niet meer weed genoemd.
1k stond op en maakte mij gereed om te vertrekken, den sullen en
jovialen man hartelijk dankend voor zijn welwillendheid te inijnen
opzichte.
Buiten gekomen, was het mij een groot genoegen, mijn vriend Heymans
te zien loopen, die met een licht in de hand voortging fangs de donkere
straat. Dadelijk sloot ik mij bij hem aan, en vertelde, welk bezoek ik juist
had gebracht.
„Primair, emotioneel, actief, dus cholerisch", sprak hij toen. „Wel dan
moet die Jan Adam Kegge wel een optimistisch mensch wezen, een hartelijke lather."
„Dat komt uit, professor. „Allemaal gekheid" en „een mensch moet
altijd vroolijk zijn", is een geliefkoosde uitroep van hem. Hij behoudt zijn
goed humeur under allerlei omstandigheden. Als hij b.v. met zijn welgedaan corpus de hooge en .donkere trap naar Hildebrands kamer .opklautert,
roept hij uit: „Nog al hooger! ,drommels, tante, ,dat is in de hanebalken,
't is hier suffisant donker. 1k ben een uilskuiken als ik zien kan!" En tot
zijn eigen uitbundig genoegen weet hij altijd grappen te plaatsen. Verschijnt nicht Saartje met een mof van haar moeder, dan is het: ,„1 -lou je
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moeders vel maar uit 'de tanden van Azor en Mimi, en trekt de baby Kitty
een leelijk gezicht, omdat hij haar uit een glas malaga laat proeven, dan
maakt dit de oorsprong van haar leven zeer vroolijk.

Hid zal dan ook wel zeer met zichzetven ingenomen zijn en tevreden
over eigen capaciteiten en prestaties, waarmee [daft een zekere neiging
tot blutten gepaard goat, merkte de professor op.
Dat stemt dan wel wonderlijk overeen wat de deer Hildebrand mij van
hem vertelde. In , den tijd van een half uur liet hij aan dezen zijn heele
huffs zien, den twin, de stal en het koetshuis, alles onder even drukke en
schutterige gesprekken, waaruit bleek, dat de heer Jan Adam Kegge zeer
ingenomen was met zijn rijkdom, zijn kinderen en zichzelven. Hij scheen
er volkomen van overtuigd te zijn, dat hij een onuitputtelijk fortuin had
en dat hij een perfect goeie kerel was, tienmaal beter .dan alle mogelijke
groote hanzen en adelijke heeren en volkomen gerechtigd om alle wereldsche zorgen en welvoegelijkheden of te .doen met zijn lievelingsuitroep:
Allemaal gekheidi

Toth is hij zeker geen echte egoist. Hij zal heel goed lets vow' 'eeni
ander over hebben. Dat bleek wel uit het guile onthaal van Hildebrand,
hij wil Saartje een mof cadeau doen en Barend krijgt een spiergulden.
En demonstratief? Oak dat. Hij trek graag ide aandacht, 't zij dat hij
met zijn schimmels uitreed in zijn prachtige koets, 't zij dat hij in de
concertzaal door woorden, houding en gebaren zich voordeed als gewichtig, onafhankelijk man en dierbaar vader van , de jeugdige schoone planiste.
En of hij nu ten slotte een sportman is, mijnheer Heymans, dat kan
ik u niet zeggen. Oaarne hing ik nog een aandoenlijk tafereel op van de
welgedane Kegge, werkende aan ringen en rekstok, maar zoo'n beschrijving zou beter passen aan de over alle ,moeilijkheden zegevierende pen
van den genialen Hildebrand. Want wie onzer is bij machte, de beelden,
die uit zijn donkere kamer voor ons in het licht treden, te teekenen zooals hij?
A. M. C. v. S.

DE PSYCHOLOGIE VAN DE
PUBERTEITSJARENT 1).
II.
Maar al ideze veranderingen in de psyche van den rijpenden jongen man
en vrouw, zijn een gevolg van hun komen tot een in-zichzelf-niet-complete
zelfstandigheid, van hun behoefte aan aanvulling van wat hun zelf ontbreekt, hoe onbeAviust ook, hoe ook in 't verborgen schuilgaand.
't Spreekt wel van zelf, dat beide zieleprocessen in den tijd der puberteit
niet altijd even sterk aanspreken. In den eersten tijd gaat dat komen tot
zelfstandigheid heel schoorvoetend, heel langzaam. Is het echt een probeeren, een toetsen van .de autoriteit, die vader en moeder tot daartoe
waren; een vergelijken van ideze autoriteit met allerlei andere autoriteiten,
die het kind op zijn ilevensweg iontmoette, die autoriteit molten dan de
vader en moeder van een kameraadje zijn, dat kameraadje zelf, de idienstbode, de onderwijzer, de dominee, soms zelfs ide melkboer of de slagersknecht. „Vader, de imeester heeft gezegd" — de vreemde autoriteit
tegenover de toch altijd nog 't meest vertrouwde, eigene autoriteit. In ui t
de botsing, helaas vaak de botsing dier twee autoriteiten, maakt het kind
zijn conclusies, bouwt het aan zijn eigen zelfstandige persoonlijkheid.
Later moeten de ouders vaak gissen, wie de autoriteit is, die door hun kind
tot hen spreekt; heeft dit wat het hoorde reeds eenigszins verwerkt en
tot persoonlijk eigendom .gemaakt, voor het ermee tot de ouders komt.
Juist deze kleur van persoonlijk inzicht, idie, wat het kind zest, daardoor
krijgt, maakt de bespreking, dikwijls bestrijding ervan, voor die ouders zoo
moeilijk. Trouwens wat voor ide ouders geldt, geldt ook voor de onderwijzers, Net kind in de puberteitsjaren — en 't gaat tot ver in de puberteitsjaren door — heeft een neiging tot probeeren, tot probeeren ook van de
waarde der verschillende neigingen en inzichten, die nu tot het komen; een
neiging, die versterkt wordt door zijn lust zelf toeschouwer te zijn, en dat
heel graag van onverkwikkelij •ke tooneelen; zijn lust sensatie te beleven. Net
kind in .de puberteitsjaren ziet graag vechten, het schrikt er niet voor
terug, het loopt niet huilend weg, zooals ide jongere kinderen, maar blijft
op eenigen afstand staan kijken, liefst heel , dichtbij, hitst desnoods zelf
'

1 ) Voordracht gehouden op 27 December 1923 voor de Vereeniging van Onderwijzend
Personeel aan Protestantsch-Christelijke Kweekscholen in Nederland.
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mee op. Oak 'frier weer dat probeeren, zien hoe anderen het doen, het van
hen afkijken, om straks, als er verslag van het geziene gedaan wordt, te
trachten na te idoen wat zij •gezien hebben. „En, ja, toen lichtte ie h'm
beentje"; .... en als de ander, tegen wien 't verhaal gedaan wordt, er
niet op bedacht is, ligt hij-zelf voor den grond, beentje gelicht door zijn
kameraad, die probeert, — die in het vuur van zijn verhaal de gelegenheid
benut om eigen kracht en eigen vaardigheid te meten. Hij bouwt daarmee
aan de eigen zelfstandigheid, leert zichzelf kennen. Altijd probeerend, tuk
op sensatie, in welken vorm ook, 't zijn twee eigenschappen van den
wordenden jongen man, ook van de jonge wordende vrouw. Voor den
onderwijzer, die staat voor een gemengde klasse, moge het van de wordende jonge vrouw niet zoo opvallend zijn, de leeraressen van meisjesscholen, meisjes H. B. S.-en, enz. zullen het kunnen getuigen. In een
gemengde klasse oefent de aanwezigheid van meisjes dezen invloed
dat de eigenschap om steeds te probeeren, om van sensatie getuige te zijn,
door , de tegenwoordigheid van het andere geslacht als 't ware geactiveerd
wordt, uitgelokt wordt. Onder de oogen der meisjes jets doen, dat van durf,
van moed getuigt, welke jonge man begeert 't niet, tracht 't niet, wie van
ons — want .de persoonlijke argumentatie is nog altijd de beste — deed
',t in zijn leven niet meer , dan eens? 't Is een der vormen, waarin het werven
om 't andere .geslacht tot uiting komt, 't werven om 't andere geslacht, dat
de andere zijde is van idat gevoel van niet-af zijn. Net missen van de
wederhelft ,dringt tot het zoeken en het verwerven van die wederhelft.
Zelfstandig worden, een .eigen persoonlijkheid worden; het missen, het
zoeken, het trachten te verwerven van die gemiste helft, daarnaast, en in
dienst van , deze beide strekkingen van het psychisch leven, in de puberteitsjaren : dat probeeren, dat onrustige, .dat zoeken van 't sensationeele,
dat provoceeren, uitlokken van 't sensatie-verwekkende, dat ha.ndelen om
gezien te worden, om de aandacht te trekken.
Ik kom hierop terug ; wil vooraf echter op twee trekken van de puberteitsjaren wijzen, die voor de eigenaardige toon en kleur van veel wat
de wordende jonge man en vrouw doet, verantwoordelijk te stellen zijn:
dat is de onrust, het onrustige, dat hun doen en laten kenmerkt, en dal
is het sterk aanspreken van het gevoelsleven; twee trekken, waarvan
zeker het rijpingsproces van het geslachtsleven , de oorzaak is. Wij kennen
alien, in meerdere of mindere mate, die onrust. In eenigszins andere vormen kennen wij haar ook in de natuur ; z(56 — voor 't losbarsten van een
onweer ; in de samenleving met anderen als heftige ruzie dreigt. Wij
kennen haar als een somatisch verschijnsel bij sommige menschen vlak
voor de defaecatie. Ze worden dan onrustig, bewegelijk. Bij anderen is 't
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een zenuwverschijnsel, als ze in spanning over lets verkeeren; op reis
moeten; een spreekbeurt moeten vervullen. Sommigen kennen 't als ide
voorbode van een ziekte-aanval; anderen als een onbestemd gevoel, idat
hun doet vermoeden, dat hun lets boven hoofd hangt. Maar 't zuiverst
vindt men, wat ik nu bedoel, bij de dieren, telkens wanneer de bronst hun
door het bloed jaagt; idat geldt van den honed, die weet te ontsnappen, om
den roep van het bloed te volgen; dat geldt van Thor de Beer, dien, geleid
door de ,onrust in zijn bloed, Curwood over mijien afstand zijn wijfje
doet terugvinden. Onrust, onbestemde onrust, tdie den rustigen arbeid
onmogelijk maakt; die ide gedachten doet afdwalen; die althans de concentratie der gedachten verhinderd, en daardoor aan ide phantasie — in
deze jaren toch al zoo levendig — gemakkelijk spel laat; die ongedurig
maakt; die , de straat opdrijft, , daar waar , die andere helft, die onbewust
gemist wordt, misschien te vinden zal zijn.
Deze onrust moet niet verward worden met de tech wel andersoortige
onrust: de angst, , dat de wederhelft, meisje of de jongen waar men vues
op heeft, met wie men gaat, ontfutseld, ontnomen, geroofd zal worden door
een ander. Ook deze onrust is typisch voor de puberteitsjaren. Men vindt
ze in alle kringen. En er is idikwijls reden voor. Want 1k geloof, dat nimmer de vrouw en de jonge man meer een voorwerp van intrigeeren zijn,
dan juist in ide puberteitsjaren, wanneer de voile rekenschap voor de daden
nog niet geeischt wordt, ook niet doorvoeld wordt, en het elkaar afwinnen
van een jongen of een meisje met alle kleine en soms ook groote bedriegerijen, met alien Taster en achterklap, met alle intrige, waarover men
zou denken idat toch maar alleen de in boosheid volleerde man en vrouw
zou kunnen beschikken, aan de orde van den idag is.
't Zijn ervaringen uit mijn eigen puberteitsjaren. Ik vond ze bevestigd
in de dagboeken dies halfwas meisjes en jongens, idie hun wedervaren te
boek stelden.
Naas t de onrust noemde ik het snelle en het intensieve, sterke aanspreken
van het gevoelsieven in de puberteitsjaren. Ook de snelle wisseling der
emotionaliteit, de groote labiliteit der gevoelens moet ik vermelden. leder
uwer kent wel .de uitbundigheid der blijdschap, de mateloosheid der smart,
juist in deze jaren. Ik zie er van af, dat in al die overdreven uitroepjes,
speciaal der meisjes, „allersnoeperigst, doddig, goddelijk mooi, hemelsch
zalig, eenig, schattig", dat luide lachen, dat heftige snikken, dat ontoombare, overdreven vroolijke, dat onstilbaar, ontroostbaar verdrietige, het
gegiechel, de gilletjes en de snikken heel veel exhibitionisme verborgen is,
of juister zich openbaart. Onder exhibitionisme verstaan we: het zich bloot
geven van man of vrouw om de aandacht van het andere geslacht te
•

,
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trekken. Zeker, er is veel exhibitionisme bij, veel overdrevens, alleen
bedoeld om op te vallen, gezien te worden. Toch is !het een feit, dat de
puberteitsjaren gekenmerkt worden door een zekere gevoeligheid der emotionaliteit voor prikkels. Het gevoelsleven reageert terstond; het reageert
heftig; het verkeert in een toestand van labiliteit; het is dadelijk uit zijn
evenwicht; het is bovendien als 't ware ambivalent, het kan ,dadelijk in
zijn tegendeel omslaan.
1k breng met nadruk naar voren, dat de inhoud der gevoelens allerminst
erotisch behoeft te zijn ; en dit bij de meisjes gewoonlijk ook niet is, lets
vaker bij de jongens. 't Zijn de jaren van 't dweepen met alles en nog wat.
De taal dier jaren is opgeschroefd en overdreven; de tegenstellingen liggen
dicht bij elkaar ; niet te schokken hoogachting naast onoverwinnelijke minachting; dikwijls onredelijk in haar oorsprong. Die oppermacht ider
gevoelens komt ook hierin tot uitdrukking, dat het rijpend intellect nog
geheel onder den invloed der gevoelens staat. Wat de meeste vrouwen
blijvend kenmerkt, dat zij hun conclusies meer trekken onder de leiding
der emotionaliteit, daardoor als 't ware emotioneel denken met allerlei
irrationeele gevolgtrekkingen, en alogische conclusies is took voor de jonge
menschen van beiderlei geslacht in ide puberteitsjaren kenmerkend. Hun
kritiek, vooral die van den jongen man tusschen 14 en 17 jaar —de jonge
vrouw verkeert tusschen het 14de tot 17de jaar in een periode van schuilgaand, na den aanvankelijken opbloei nu betoken, leven wordt door
hun gevoelens-aanslag ingegeven. Vandaar, dat zij , dikwijls een uitermate
scherp gevoel voor onbillijkheid, voor onrecht hebben, voor meten met
twee maten, voor voortrekken en achteruitzetten. Eerst langzamethand
komt het intellect ionder dien invloed van het gevoel uit, wordt het zelfstandig.
Wie de scholieren-zelfmoorden analyseert, komt tot de gevolgtrekking,
dat ook bij , deze de overmachtige invloed van het gevoelsleven (nog niet
door een bezonnen, redelijke kritiek van 't intellect op waarde ,geschat en
in zijn impulsen tot daden geremd en verdrongen), de aanleiding is, die
in den dood drijft. Net gevoel is nog te oppermachtig; het intellect nog te
weinig nuchter, nog te weinig zelfstandig.
1k heb u al allerlei trekken van de structuur der psyche van de jonge
menschen in de puberteitsjaren voor oogen gesteld ; wij zullen ze zoo
dadelijk nog even, nu met elkaar in verband gebracht, bezien. Vooraf wil
ik echter — en ik hoop niet, dat u mij zult verwijten, dat ik , dit rijkelijk
laat doe — bij den aanslag van het ontwakend geslachtsleven zelf in de
psyche stilstaan. Die aanslag is er ongetwijfeld. Hij is er soms zelfs reeds
lang, voor er nog eenige kennis van het eigenlijke geslachtsleven is. Net
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vermoeden, dat er een groot geheimnis is, waarover niet vrijelijk uit
gesproken wordt, dat in betrekking staat tot het krijgen van kindertjes,
vervult ide phantasie van vele jonge menschen. Zij zijn er in dagdroom en
in hun droomen 's nachts mee bezig; angstig zich te verraden; loerend op
een gelegenheid achter het geheimnis te komen, zijn ze er inderdaad vol
van, steeds in afwachting, steeds gespannen om door niets te verraden,
wat in hen woelt.
Een idergelijke houding beheerscht natuurlijk het geheele psychische
leven van den jongen mensch, en kan hem inderdaad voor zijn geheele
verdere leven terugzetten.
verloopt
Bij anderen — het tegenbeeld van de zoo juist genoemden
het psychisch leven zonder dat dit door het enger geslachtelijk leven in
't minst beinvloed wordt; ze vertoonen natuurlijk wel alle psychische
karakteristica der puberteitsjaren, maar het eigenlijk ,geslachtelijk leven
duet hen niet aan. — 't Zijn de uitzonderingen.
Bij de meesten staat het geslachtelijk leven wel bij tijden voorop in hun
belangstelling, maar andere tijden is het als vanzelf onmerkbaar teruggetreden, hoewel ook over hen steeds de schaduw van het groote geheimnis
uitgebreid blijft. Zou wel iemand ooit ontkomen aan deze schaduw? Blijft
het vraagstuk van het geslachtsleven, waaronder wij ongemerkt komen in
onze puberteitsjaren, ons niet overschaduwen, totdat het geslachtelijk
leven uitgebluscht is? Weten zelfs wij ouderen, door Christelijke overwegingen geleide ouderen, wel altijd raad met ons geslachtsleven?
Anders is dit bij die jonge menschen, bij wie gemoedsconflicten ontstaan,
doordat zij vervielen tot wat ik nu noemen wil: „de" jeugdzonde. Te verbazen is dit niet. 1k heb al gezegd, dat de jonge mensch in de puberteitsjaren van alles probeert, alles onderzoekt, ook met betrekking tot zijn
eigen lichaam. Als hij 't eenmaal anderen heeft zien doen, - wil hij ook op
zijn handen loopen. Hij probeert, hoelang hij zijn adem in kan houden,
hoelang hij met een karaf water in den uitgestrekten arm kan blijven
staan. Puzzles houden hem bezig, tot hij ze gevonden heeft. Een wekker
wordt uit 'elkaar gehaald .om te probeeren ze weer in elkaar te zetten ; en
natuurlijk maakt hij zijn eigen fiets in alle onderdeelen schoon. Alles
wordt geprobeerd. Ook 't eigen lichaam. En vanzelf, dat de aandacht zich
bezighoudt met het eigen genitale, en ook dit geprobeerd 'wordt.
En nu is bier 't merkwaardige, waarvan toch wel noch de wonderlijkheid
van het mechanisme, en de geweldigheid van het gebeuren, noch die donkere schaduw, die over het sexueele ligt en die met ,dit gebeuren in verband wordt gebracht, , de verklaring kunnen geven; nu is hier het
merkwaardige, dat de meeste jonge menschen, die tot de jeugdzonde
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komen, dit inderdaad als zonde beseffen, als lets waarover zij met niemand
durven spreken en waarop, naar zij meenen, telkens weer gezinspeeld
wordt. Door de jeugdzonde kan het psychisch leven van den rijpenden
mensch geheel in de war gebracht worden. In mijn praktijk krijg ik telkens
weer jonge menschen, die in hun jeugd tat deze zonde vervielen en
sedert nimmer meer los kwamen van de verwijtende herinnering daaraan,
wier geheele psychisch en geestelijk leven kwam ander de beklemming
van dit gebeuren. Dan grijpt bet geslachtelijk leven in engeren zin wel
heel diep in in het psychisch leven van iden jongen mensch ; kan dit geheel
doen derailleeren.
Mier liggen vooral voor u, die geroepen zijt jonge menschen in de puberteitsjaren te onderwijzen — en goed onderwijzen is als ouder vriend
omgaan en uit de veelheid ,der kennis, ook der levenswijsheid, meedeelen
ernstige roepstemmen. Mag men de desbetreffende onderzoekers gelooven, dan vervallen vrijwel alle jonge menschen, de jonge mannen zoowel als de jonge vrouwen, tot ,deze zonde. En bij allen heeft ze een psychischen inslag; de een lijdt er meer onder dan de ander. De een gaat door
de zonde heen zonder dat ze voor korter of langer tijd tot een gewoonte
wordt, inderdaad zooals hij alles probeerde, zoo probeerde hij ook zijn
geslachtsorgaan. Bij den ander wordt ze korter of langer tijd tot een
gewoonte, totdat ook hij met die gewoonte breekt. Terwij1 een derde groep
er nimmer meer van loskomt.
Maar verreweg de meesten schijnen onder deze donkere wolk der
ontwakende geslachtelijkheid door te goon, en van verreweg de meeste
jonge menschen wordt in de puberteitsjaren de psyche verward door deze
als zonde geprojecteerde kennismaking met de verborgen machten, die in
het eigen lichaam huizen.
Deze in 't verborgen opgedane ervaringen, deze onder invloed van de
schaamte reflectorisch optredende isoleering van een stuk menschelijkheids-ervaring, komende bij de heimelijkheid, waarmee alles wat 't
geslachtsleven betreft, vergeheimzinnigd en verontreinigd wordt, vormen
in bet psychisch leven van den jongen mensch een deel van zijn levenservaringen, die schijnbaar apart .staande en door hemzelf apart gehouden,
toch door vele vezelen met de rest van dat psychisch leven in verband
staan, ja zelfs (mogen we Freud en zijn psycho-analytische onderzoekingen gelooven) van uit het onbewuste van dat zieleleven op allerlei wijzen
aan de rest van dit psychisch leven richting geven. 't Komen binnen het
beslag, dat de ontwakende geslachtelijkheid legt op het psychisoh leven —
't is het nu wel 't laatstgenoemde der kenmerken van het psychisch leven
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In de puberteitsjaren; maar toch eigenlijk het eerste, het machtigste, het in
zijn werking verst strekkende.
In de u voorgestelde trekken, die de psychologie van de puberteitsjaren
vertoont, heb ik zij 't 'clan ook heel in 't kort — naar ik meen tot de
laatste elementen de gedragingen der wordende jonge menschen
geanalyseerd.
Na de eigenlijke kinderjaren, waarin het kind nog geheel deel van het
gezin is en nog zonder erotiek, of (want Freud maakt ons voorzichtig)
met een licht erotisch „angehaugte" kameraadschappelijkheid met andere
kinderen omgaat, begint voor den jongen mensch het rijpingsproces zijner
geslachtelijkheid, aan welks eind hij als een zelfstandige persoonlijkheid,
dikwijls reeds met een positie in de ,maatschappij, gereed staat een huwelijk aan te gaan.
De eerste jaren na het vrijwel neutrale stadium , der kinderjaren laten de
beide geslachten ,elkaar nog koud, de jongens gaan op in ,hun jongensspelen, de meisjes in de hare. Dan komt de sexueele rijping, die met het
17de jaar tot een voorloopige afsluiting komt; volwassen worden de jonge
menschen tusschen het 21ste tot het 24ste jaar.
Tot aan het 17de jaar is de grondtoon van het psychisch leven der jonge
menschen eenigszins weerstrevend, in verzet, in opstand, hoonend, sarcastisch, met een neiging tot spot, tot satire, zijn meerderen den gek aanstekend, met plezier om dingen te doen, die juist niet mogen; voor een groot
gedeelte voortspruitend uit zijn zucht om te probeeren, om eens te zien
hoe de ander, op wat hij doet, reageert, om eigen kracht te leeren kennen,
te toetsen.
Bij hoogere ontwikkeling komt dit verzet, dit probeeren uit in een
afbrekende critiek, in een ontleden van alle cultuurwaarden, in een in 't
tegendeel verwisselen der tot hiertoe geldige waarden, in een strijd tegen
't ouderlijk tehuis, tegen onderwijzend personeel, in een kritiek op het
gangbare godsbegrip. 't Is de tijd, waarin de jonge mensch belachelijk
vindt, wat thij ernstig moest nemen; ernstig neemt, waar ieder ander om
lacht.

(Wordt vervolgd).
d. D.

v. d. S.

EEN KIJKJE IN DE EERSTE KLAS VAN EEN
SCHOOL VOOR BUITENGEW. ONDERWIJS.
II.
Nu komt juf weer binnen. Ze is al eenige keeren teruggekomen, maar
telkens moest ze met een paar kinderen mee. Nu hoopt ze een poosje
rustig te kunnen doorwerken. Dorus, Daantje en Kobus moeten een
leesbeurt hebben. Ze zijn met hun leesplankjes klaar. Eerst even rondkijken, of de anderen voort kunnen. Eigenlijk niet. Vier of vijf zitten te
wachten.
Ze )loopt rond, laat s Erits z'n blokjes nog eens met den rooden kant
bOven neerleggen, geeft Fietje nog eens een aanwijzing, geeft Wim nog
een paar knoopjes er bij, om een letter „moor te maken, en dan kan ze
met de drie jongens beginnen.
Uit
twit; tat
guit, leest Daantje. Daarna Kobus. Dat gaat minder
goed. Hangerig staat hij bij 't bord. Niets voor hem. Misschien heeft hij
trek, dan doet hij altijd zoo slap. Lang buiten eten kan hij niet. „Dorus,
geef Kobus een kroesje melk." De gast kan nu zien, dat Dorus dat meer
gedaan heeft. Hij weet kroezen en melk wel te vinden. Ook het inschenken
is hem toevertrouwd. Kobus niet, dan bibbert alle melk er over heen. Hij
mag zich of en toe met water oefenen.
Juf helpt, terwijl Kobus drinkt en Dorus de flesch wegbergt, even
Orietje, die met de kaart met losse woordjes klaar is. Juf geeft haar een
nieuwe kaart, waarop twaalf plaatjes zijn geteekend. Ook - 'krijgt ze 12
losse kartonnetjes, waarop de namen der plaatjes geschreven zijn. Deze
kartonnetjes imoet ze leggen onder de plaatjes. Aan de plaats, die ze de
kartonnetjes geeft, kan juf straks zien, of ze de woordjes goed gelezen
heeft; bal komt onder het plaatje bal; huis onder het plaatje huis, enz.
Kobus' melk is op. Juf zet de leesbeurt met hem voort, en het gaat nu
heusch beter dan straks. Dan is Dorus aan de beurt. „Vin u me knap",
vraagt Dorus, als hij klaar is. „Weet u nog wel, dat ik toen niet op school
was. Toen ik in het Ziekenhuis lag, verleden week? M'n moeder weet het
ook wel, m'n vader weet er niks van en m'n broertle ook niet." De gast
luistert goed toe. Wat bedoelt die jongen toch. Als hij een poosje in 't
gasthuis geweest is, zullen z'n vader en broertjes dat toch óók wel weten,
denkt ze. Juf vraagt nu. „Is je moeder bij je geweest?" „Ja, m'n moeder
wel." „En je vader en je broertjes?" „Nee, die niet." Nu begrijpt onze
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gast het. Z'n moeder is bij hem geweest. Dus die weet het. Z'n vader en
z'n broertjes zijn niet bij hem geweest. Zij weten het idus niet. Tot het
inzicht, dat vader en z'n broerjes hem thuis gemist hebben en het dus
moeten weten, komt hij niet.
De drie jongens gaan verder met lezen.. Eerst Daantje. 0, wat gaat het
nu slecht. Z'n zwevende aandacht kan niet blijven bij die woordjes op het
bord. 't Verveelt onze gast er naar te luisteren, en ze kan niet begrijpen,
dat juf dat lezen leeren niet vreeselijk saai vindt. Ze kijkt nog eens rand.
Wat zijn ze toch alien lief bezig. Hoe komt dat toch. Ze zijn er allemaal
echt in, behalve Fietje.
Op eens begrijpt ze het. Er is nog iemand in de klas, die ze eerst niet
had opgemerkt. Bezieling heet ze. Niemand ziet haar, en toch voelt leder
haar tegenwoordigheid. Naar alle kanten straalt haar blijde persoonlijkheid uit.
't Is of ze het werk der kleinen verlicht met liefelijke glansen en rijke
kleurfantasieen. Anders maakt ze dat werk — aantrekkelijk voor kinder-.
handen.
En de kinderen
ze grijpen naar dat mooie, dat gloedrijke in hun
werk. Genieten willen ze dat weeldegenot, keer op keer. Zonder ophouden,
beginnen ze en beginnen ze telkens weer, met dezelfde taak.
En juf — als ze ziet haar dapper werkend troepje, die blijde verwachtingen in al die kinderoogen, dan kan het niet anders, of ook in ,haar ontstaat, door wisselwerking, een diepe blijdschap, een rijke arbeidsvreugde.
In die vreugde wortelt de kracht, om te herhalen en te herhalen altijd
weer. Nu begrijpt de gast, waarom dat lezen leeren niet saai is. In Bezieling ligt het geheim..
Aileen Fietje ondergaat lien invloed niet. Ze heeft geen belangstelling
voor wat ze doen moet. Een letter moest ze „moor maken met vierkantjes. Met de vierkantjes speelt ze even, naar de letter kijkt ze niet om.
Absoluut geen interesse voor haar werk.
De gast herinnert zich, wat juf haar over Fietje heeft verteld. In gedachten ziet ze Fietje's schoolleven voor zich. Toen Fietje ,den eersten
dag op school kwam, was ze heel erg verdrietig. Ze bemoeide zich met
niemand, en trok zich schuw terug. Juf had diep medelijden met dat lieve
meisje. Wat een buitengewoon lief kindje voor deze school. Absoluut
normaal in haar uiterlijk en manieren. Ook in haar spreken. Ze leek eer
schrander dan achterlijk. Bij het onderzoek bleek, dat ze niets kende —
geen letter, geen cijfer, geen kleur. Ook kon ze geen kleuren onderscheiden. Geen enkele oefening, hoe eenvoudig, lukte. En ze was toch
reeds drie jaar op een gewone school geweest....
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Toen ontstond er diep medelijden in juf's hart voor dat kleine ongelukkige meisje. Ze nam haar op haar schoot, troostte haar, gaf haar een
pop, enz. „Neen", schudde Fietje steeds. Niets baatte en juf liet Fietje nu
rustig zitten. Den volgenden dag weer geprobeerd, Fietje te troosten. Diet:
lukte niet. 't Zou wel wennen, dacht juf.
Toen 't niet wende sprak ze met Fietje's moeder er over; die kent
Fietje immers het beste. „U moet vooral geen notitie van Fietje nemen,"
raadde die. „Daar kan ze niet tegen, en dan wordt ze vanzelf aardiger.
Maar u moet.niet de eerste zijn."
Jul heeft Fietje dus verkeerd aangepakt, dat begrijpt ze nu heel goed...
Ondanks het opvolgen van moeders raad bleef Fietje afgetrokken en
stuursch, behalve wanneer ze een prettig werkje van een der kinderen
wilde veroveren. „Dat wil ik hebben", zegt Fietje dan. Dan kan natuurlijk
niet. Wat zou ze hebben aan een leesboekje, een sommenschrift, een
leesplankje. In werk voor Mar berekend, letters, visschen, enz. heeft ze
geen belangstelling, dat van andere kinderen lokt haar aan.
Als Fietje of en toe haar zin krijgt, porn te weten, hoe ze op het nieuwe
reageert, dan blijkt, dat het alleen maar am het hebben te doen is. En
daar mag ze niet in gesteund worden.
Nu is Fietje twee maanden op school. Nog steeds is haar houding gereserveerd. 't Oaat niet van hart tot hart, zooals bij de andere kinderen.
Juf voelt elken Pdag duidelijker, dat ze Fietje verkeerd heeft aangepakt de
eerste dagen. Nu heeft Fietje een hekel aan jut Was haar lint niet laatst
uit haar haar. Aan alle groote meisjes, die in den tuin aan spelen waren, vroeg ze, of die het er in wilden strikken. Toen die zeiden : „Vraag
het aan je eigen juffrouw," antwoordde ze: „Keen, aan die vraag ik het
niet."
Als de gast, dat overdacht heeft, slaat ze in het leerlingenschrift Fietje's naam op. Daar leest ze : „Voor een leermiddel heeft Fietje belangstelling, n.l. voor het Vormenbord. Ze haalt den appel, de peer, het ei enz.
uit het vormenbord, en Pdoet deze bijna zonder passen en meten weer in
de opening. Misschien kan dit een aanknoopingspunt worden voor het
leeren van letters en cijfers. Voor schuurpapieren letters iheeft ze geen
belangstelling. Losse letters in een passende holte duwen, evenals bij den
appel en de peer in het vormenbord, zou misschien haar belangstelling
trekken. Zoo'n leermiddel moet eerst nog gemaakt warden.
De gast kijkt op. Ze weet, dat het nieuwe leermiddel vandaag is klaar
gekomen, en ze is met juf nieuwsgierig naar het resultaat. Dat treft. Fietje
is net aan de beurt. „Fietje, ik heb een nieuw spelletje voor je," zegt juf.
„Voor mij alleen?" „Ja, voor jou alleen." Juf haalt het plankje uit de
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kast. Een oo kan er uitgenomen en weer ingelegd worden, net als bij
het vormenbord.
De kinderen komen om Fietje heen staan. Ze haalt de houten hoepeltjes
er uit en stopt deze er later weer in. Wat een leuke oo vindt Kobus. Als
de oo weer uit het plankje is gehaald, mag Fietje in de gleuf, waarin de
oo past, knikkers leggen. 't Is hetzelfde als met ide sohelpjes en met de
vierkantjes. Nu kan ze de ronding van de oo voelen en bij een geschreven
oo niet. Door het inleggen ontstaat er een oo van knikkers. Fietje vindt
het prachtig.
Dorus vraagt: „Mag ik ook es?"
„Nee", zegt Fietje. „'t Is mijn spelletje." Ja, maar Dorus mag wel es
een keertje, vindt Kobus. „Maar 't is toch voor mij?" vraagt Fietje aan juf.
„Ja, 't is alleen voor jou."
Dan gebeurt er jets heel onverwachts. Fietje duwt de kinderen op zij,
vliegt Jul om haar hals en roept: „U bent lief."
Blij ziet juf haar aan. Te veel durft ze zich niet geven — bang, dat ze
het bederft.
Als Fietje weer aan het werk is, denkt ze er nog even over na. Waarom
die verandering? Is het omdat Fietje nu iets ontvangt, wat de anderen
niet krijgen? Ze hoopt niet, dat dat de oorzaak is. Want — mag ze dan op
dien weg voortgaan? flelpt ze dan Fietje — of zichzelf? Voorloopig
moet ze nog afwachten. Rustig zal ze Fietje in haar uitingen waarnemen.
Maar dit staat vast — als ze bij Fietje geen belangstelling kan wekken
voor haar werk, leert ze ook niets. Dat hindert juf, want daardoor schiet
ze tekort in haar werk. Maar hoe den weg tot haar hartje te vinden, als
de toegang verstopt is?
Net lezen is nu afgeloopen. Net wordt nu idrukker in de klas. De kinderen moeten zelf hun boeltje opruimen — hun matje wegzetten, schelpjes
en vierkantjes netjes in het doosje doen, letterbussen op de plaats zetten
enz. Elk oogenblik vergeten ze wat en meenen dat alles opgeruimd is,
terwijI hier en daar nog wat ligt. Juf zou het zelf veel gauwer kunnen
doen maar de kleinen moeten maar vroeg leeren hun rommeltje zelf
op te ruimen.
Als alles klaar is, gaan ze een poosje naar den tuin, om daar van het
heerlijke zomerweer te genieten.
De gast gaat nu ook heen. Ze wilde voorloopig alleen maar naar het
Leesonderwijs kijken. Later komt ze nog eens voor dat doel terug.
Onder het naar huis gaan, denkt ze nog eens rustig over alles na.
„fleerlijk, dat zulke scholen bestaan. Aileen op zulke scholen kan er nog
iets van het zwakzinnige kind terecht komen. Doch in een eerste klas
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moesten er geen zeventien a achttien leerlingen zitten. In geen klas zijn de
aanleg en de vorderingen zoo ongelijk als juist daar. Daar moet men
individueel werken : voor elk kind een aanknoopingspunt zoeken om
letters en cijfers enz. te leeren; bij den een plaats- en richtingsbegrip
aanbrengen, bij den ander kleur- en vorm-onderscheid duidelijk te maken, terwij1 de kinderen te onhandig en te onzelfstandig zijn om tien
minuten aan het werk te blijven. Waarlijk, een bepaling, die het maximum
aantal leerlingen voor een Bezinkingsklas en een eerste klas op twaalf
leerlingen stelde, was geen overdaad."
••

••

• •

• •

Eenige weken later is de gast teruggekeerd. Weer hebben de kinderen
lezen. 't Gaat echter niet zoo prettig als den vorigen keer. De kinderen
zijn wat onrustiger en werken niet zoo intens. Johan is er vandaag heelemaal niet bij. Een leesplankje ligt voor hem, maar hij kijkt er niet naar op.
Hij heeft een dun takje in z'n hand en rolt ,dat over de bank — vangt het
op — en laat nu het takje over z'n been naar de punt van z'n schoen
rollen. Dan bukt hij zich, raapt het op en begint het spelletje opnieuw.
Op het oogenblik is er niets met Johan aan te vangen. Als hij een 1 .61manie ,heeft, ,moet hij rollen. Die drang in hem is grooter dan elke macht
buiten hem. Juf probeert nog eens hem belangstelling voor wat anders in
te boezemen, maar het lukt niet. „Arme jongen", zegt ze zacht.
De gast slaat het leerlingenschrift op en zoekt Johan's naam op. Daar
leest ze: „Johan kan wel lezen leeren, maar hij zal er niets aan hebben.
Altijd leeft hij in zijn eigen wereldje, nooit zoekt hij contact met de ibuitenwereld." Nog eens kijkt ze op en bestudeert Johan, die maar rolt en rolt
zonder ophouden. Ze begrijpt, dat Johan voor proef op school is en....
ongeschikt blijkt.
Wat een wereld van leed zich achter dit kind verborgen, zegt ze ontroerd.
Nu kijkt ze weer naar de andere kinderen. Wat zit lienk te hangen. Z'n
leesplankje verveelt hem blijkbaar. Met Chris is het al net zoo gesteld.
Hoe komt dat? Is juf ,er misschien zelf niet in?
Op tafel liggen eenige vorderingen-schriften. De gast ziet, hoe juf ze
opneemt, eenige bladzijden terug slaat en het werk daar met het laatst
gemaakte werk vergelijkt. „Niets vooruitgegaan in Brie maanden", zucht
ze. „Geen vorderingen; noch bij Dorus, noch bij Alie...." Nu begrijpt de
gast lets van de neerslachtige stemming in de klas. En toch — zou dat
het alleen zijn? 't Gebeurt toch immers wel meer, dat kinderen in hun
ontwikkeling eenigen tijd stilstaan. 't Kan best zijn, dat de volgende
maanden „een gevoelige periode" aanbreekt.
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Op eens.... nu weet de gast de oorzaak. Daar staat Hinder. Dat ze die
niet eerder opgemerkt heeft. Juist voor Bezieling staat hij. Als ze hem
bekijkt, krimpt ze ineen. Hinder komt ook wel eens bij haar thuis. Soms
stelt hij zich voor als „Humeur", dan weer als „Verdrier, ,loch welken
naam hij ook aanneemt, steeds verdoezelt zijn komst haar levensvreugd.
Zijn nabijheid werkt op haar in als ,een koude natte damp, die, al
schuilt ze diep weg in haar ruime winterjas, haar toch zoo onbehaaglijk
bluft aandoen. En nu, nu komt hij hier in de klas, bij die kleine, ongelukkige kinderen, dievragen een warm zonnetje en ontwijken een kille damp.
De gast blijft kijken naar Hinder en juf — zij kijkt ook en vergeet de
klas. Vandaar die matte triestige atmosfeer. „Juf" heb hoofdpijn, en nou
motten jullie stil zijn", commandeert Kobus. Juf hoort de vermaning niet
en blijft maar staren naar Hinder, die door die attentie overmoedig, zichzelf opblaast tot een reuzengestalte, en daardoor Bezieling voor haar en
de kinderen heelemaal onzichtbaar maakt.
hier valt een letterdoosje —
De kinderen worden nu werkelijk lastig
daar een tik.... „Elsje, maak voort", bromt juf op Grietje. „Ken u
Grietje niet meer?" vraagt Kobus. Eerst nu merkt juf, dat ze Grietje een
verkeerden naam geeft. Kobus hoorde het dadelijk.
De gast zou juf wel 'willen toeroepen: 't Geett niets, of je op de kinderen
bromt. Je pradt wel tegen tde kinderen, tmaar je ziel zit er niet in. Hinder
houdt je ziel gevangen. Zet hem buiten de deur en laat den kinderen
Bezieling zien. Dan komt alles in iorde.
Nu ziet , de gast hoe Elsie uit haar bank loopt. Ze staat beide armpjes
om juf's hals en trekt haar hoofd zOover op zij, dat deze Hinder niet meer
zien kan. „Andre Moesje pelen", vleit ze, „ja? en andre Moesje ook imee
doen? Elsje voelt aan die wrevelstemming. Haar gevoel is immers ver
ontwikkeld boven haar verstand. Bij intultie weet ze, als de kinderen
maar eerst lachen en pret hebben, dan wordt alles weer goed.
Juf schrikt op: „Hij moet weg", zegt ze in zichzelf. Nog even staart ze
voor zich uit. Dan voelt ze zich sterk. Met een ruk staat ze op en loopt naar
Hinder, die, als ze zoo moedig dichtbij komt, langzaam, heel langzaam
inkrimpt. Nau pakt ze hem aan — stevig en met kracht — en goOit hem buiten
de deur. „Kom na schooltijd, 'man niet nii!" bijt ze hem toe.
„Stoppete pelen", vleit Elsje weer.
„Ja. Verstoppertje spelen!" schreeuwt Dorus. Zijn kreet werkt als een
electrische ontlading. Vol vuur zijn ze, voor het nieuwe spel. Een heel
ander troepje, denkt onze gast. Geen wonder ook! „Bezieling" werkt nu
immers op ze in
„Juf, waar moet ik?" vraagt Grietje. „Geef u Tan ook een mooi
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plaasie", zegt Dorus. „Mot je niet vragen", raadt Kobus, „clan weet de
juffrouw het immers van zelf." Intusschen is hij naar de deur gestapt en
zoekt een fijn plekje in de gang.
Dorus laat toe, dat juf hem achter een paar matten verstopt. „Zoekt
me dan straks?" vraagt hij nog. De gast schudt haar hoofd, terwijl ze
zachtjes zegt: „Niet meer verstand dan een kind van drie."
Dan ziet ze hoe Daantje z'n buitengewone lange tong in den vorm van
een kurketrekker eenige malen buiten z'n mond slingert, tot teeken van
blijdschap, dat juf hem onder haar mantel verstopt. De gast ziet, hoe juf
rand loopt en doet alsof alle kinderen weggeloopen zijn. De kinderen
kraaien het uit. „Waar ben jullie dan toch?" vraagt ze.
„Hier, .hier!" roepen ze in koor, niet begrijpend, ,dat ze •daardoor hun
schuilplaats verraden. Als ze „gevonden" zijn, vragen ze: „Nog es! nog es
juf!" Maar dat hoeft niet. De lustelooze stemming is voorbij. Nu kunnen
ze weer aan het werk gaan.
Toch, is het nog niet het echte. Hoe het komt? Hinder is er wel uitgezet,
maar een hinder-herinnering is nog achtergebleven. Op de tafel liggen
nog de vorderingenschriften.... Als juf die nog even inkijkt, ziet de gast
Belangstelling binnenstappen. De gast kent Belangstelling heel goed. Haar
levensdoel is, anderen tot zegen te zijn. Ze weet het immers, hoe daar zijn
overmoedigen, die een teugel inoodig hebben, hoe daar rondloopen uiterlijk
onverschilligen, die innerlijk hunkeren naar een vriendelijk woord; ze
kent ze, de moedeloozen, voor wier moede ,00gen zich steeds moeilijkheden opstapelen, als anderen den weg niet helpen effenen; ze weet van
droefgestemden, wier levensuitzicht steeds door een donker gordijn belemmerd wordt. Ze weet van werkzamen, die als er een inzinking komt,
een duw noodig hebben, om er boven op te komen. Ze weet van jongonderwijzeressen, die moeite hebben met .orde te hood n. Helpen wil ze
die alien, als het noodig is.
Het meest trekt echter haar hart naar de school. Innig idankbaar is ze,
als ze een jong onderwijzeresje steunen kan. Ze weet dit een vruchtbaar
werk, daardoor maakt ze immers het levee van dikwijls veertig kinderen
aangenamer. Las ze niet laatst in een brief van ten jong ,meisje buiten
benoemd: „Ik ben hier zoo heerlijk vrij in m'n arbeid, en toch wilde ik,
dat iemand me raadde, hoe ik verschillende dingen aanpakken moest.
'k Neb een paar lastige leerlingen, waar ik eigenlijk geen raad mee weet,
en er is niemand, die zegt: probeer het nu eens zoo of zoo, enz. Meer
dan eens ontving ze dergelijke klachten. Dan gaf ze dezulken raad, bezocht ze in de school, en zocht, wat er aan haperde. Door zoo'n bezoek
kwam ze oak met anderen in aanraking, die haar hulp en belangstelling
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niet vroegen, en die toch gretig aanvaardden en waardeerden. Langzamerhand kende haar ieder in de schoolwereld, en ieder was blij, als ze
kwam....
Als ze nu hier binnenkomt, kijkt juf op, 't doet ook haar gosed Belangstelling to zien.
Direct merkt deze, idat er lets niet in iorde is. Ze zoekt naar een oorzaak. Als ze ziet het opengeslagen vorderingenschrift, begrijpt ze alles.
„Hebt u het z(56 al eens geprobeerd? Ja? En 'seen resultaat? Te weinig
aandachtsconcentratie zeker? Kunt u idit werk niet een poosje laten
rusten en dan oefeningen bedenken, waarvoor die concentratie noodig is.
Sorteeroefeningen b.v. Laat ze eens knoopen uitzoeken, staaltjes volgens een bepaalde kleur rangschikken, stokjes van verschillende lengte
sorteeren, enz. Dankbaar ziet juf Belangstelling aan. Ze voelt het. Ze
wordt van het doode punt afgetrokken. Verder kan ze nu weer. Nieuwe
perspectieven openen zich. Dat zal ze doen — voor dat kind oefeningen
tot aandachtsconcentratie bedenken. 't Vliegwiel van haar levenswerk
draait weer. Hiaten opsporen ; hiaten overbruggen. ZOO met het zijn.
Verheugd ziet ze 'haar troepje aan. Haar arbeidsvreugde heeft ze weer
terug.

Amsterdam.

JO C. BREUKELAAR.

CRITISCHE REVUE.
Wel, dat is een prachtvacantie geweest ; hier in Veip zag men idag aan
dag gansche scharen van ,schoolkinderen met hun begeleiders, en ik heb me
daarin verheugd. Natuurlijk weet ik ook wel, dat het zeer vermoeiende
dagen zijn voor het begeleidend personeel heb ik het niet zelf aan den
lijve ook gevoeld? — maar.... er is ook zooveel moois in, vooral voor die
kinderen, die zelden iets anders zien dan hun dorpje of stad, dat ik het ten
zeerste zou betreuren, indien die schoolreisjes van den of twee dagen
werden afgelast. Natuurlijk zijn er bezwaren tegen in te brengen, maar
waartegen niet? Onze Hollandsche, zwaarwichtige natuur vindt die wel
overal ; enne.... 't is maar de vraag, hoe we ingesteld zijn op zeker oogenblik, om een zaak met sympathie of met een scheel oog aan te zien. Daarom:
leve de vacantie en leve het schoolreisje.
Sommigen vroegen me, hoe of ze zoo'n reisje zouden moeten zetten op
den rooster van lesuren? Wel, ik zou het er heelemaal niet op zetten,
maar den eersten dag van de vacantie er voor gebruiken en Wilde ik die
niet van de sofficieele vacantie afnemen, dan zette ik die officieele vacantie
een dag langer, en zou )dat met het bestuur der school voor de indiening
der roosters bespreken; ik geloof niet, dat bij een goede verhouding
daartegen bezwaar zou zijn.
Anders wordt het, indien het schooltoezicht het een hoofd lastig maakt,
indien deze voor begrafenis van een vriend b.v. ten antwoord krijgt:
„u kan wel verlof nemen, maar het onderwijs moet ongestoord en
precies volgens den rooster , doorgaan, tenzij u voor dien dag een nieuw
stel ter onderteekening aanbiedt, dat aan de eischen der wet voldoet...."
Ja, zie je, tegen zoo lets is een verstandig mensch niet bestand; wat
moet je dan doen
Het zijn zonderlinge en lastige quaesties, the de menschen tot gewichtigheden opblazen, terwill ze toch in wezen zoo heel erg klein zijn.
Allereerst is natuurlijk noodig, dat de boel op school heelemaal in orde is,
zoodat er niet gezocht kan worden, en dan, wel dan zou ik tegen zoo'n
inspecteur zeggen: „wel, meneer, ik ga niet, maar zal den hoofdinspecteur en den minister uitvoerig inlichten en meedeelen, dat u mij
een onnoodigen papierarbeid wilt doen verrichten, waartoe mij tijd en
lust ontbreekt en in gewoon-menschelijke zaken het mij moeilijk maakt."
In ons goede, oude Nederland heeft de ambtenarij in de laatste 14 jaar
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een groote macht gekregen en er is nog geen minister •eweest, die het
afdoend heeft aangepakt. Van iden papieren rompslomp staat men gewoon
versteld ; wat er al niet gevraagd wordt, drie-, vier-, vijfmaal hetzelfde,
het komt zoo precies niet ; de oplossing list voor de hand, want hoe meer
geschrijf, des te meer ambtenaren kunnen er in functie blijven en des te
meer ambtenaren heeft een hooge onder zich. Daarom is het altijd goed,
wanneer we starre ambtenarij op onzen weg ontmoeten, daartegen ons met
kracht te verzetten ; ten slotte is er altijd wel een hoogere macht weer, die
het nuchter inziet, en recht doet; maar.... velen vinden .dat beroepen op een
hoogere autoriteit lastig en.... laten het er al mopperend bij. Ik zou zeggen,
dezen hebben ongelijk : of niet mopperen, of klagen en requestreeren.
De ambtenaderij zit ook wel in ons interne schoolleven; Zoo ontving 1k
dezer dagen een boekje, .dat dit duidelijk bewijst. Dat boekje heet Practische
paedagogiek, en het eerste deeltje is getiteld Lezen; schrijver is de heer
K. Hoogland, „hoofd van de leerschool, verbonden aan de gemeentelijke
kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam," en
uitgever is de firma W. J. Thieme te Zutphen. Het boekje is niet groot,
slechts 32 bladzijden, waarvan 7 1/2 niets zakelijks voor die practische
paedagogiek bevatten — titel, Blanco pagina's, inhoud, inleiding enz. —
en men ,dus in 241/2 bladzijden voor de luttele som van 50 cent
ingewijd wordt in de practische onderwijskunst ; het is te geef.
Maar .... de tijd is voorbij, dat we ons door namen lieten bedotten en we
willen wel eens zien, of het aangebodene zelfs die 50 cent maar wel waard
is. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik mij de ,00gen heb uitgewreven, en nog eens
naa r den titel en het jaartal heb gezien; 't is werkelijk een ,nieuw werkje
en niet uit anno 1870 b.v. 't Is zonderling, dat me .dat boekje zoo gek aandeed; zelfs heb ik er een oogenblik aan gedacht, of een of andere collega
met de onderwijspers een Julia-streek wou uithalen ; maar.... dat lijkt me
bij nader inzien toch niet waarschijnlijk, daarvoor is de titelatuur te
gewichtig en de voorrede te stumperig van stij1; een geestigaard zou de
zaak met meer bravour en originaliteit voorgedragen hebben.
•

In het voorbericht vertelt de schrijver, dat het eigenlijk mondelinge lessen
zijn, maar voor het gemak en den last der correctie en de stumperigheid van
de kweekelingen voor wie het blijkbaar een uiterst moeilijke zaak is, de
mondelinge lessen , des heeren Hooglaud uit te werken — zag de heer
Hoogland ze wel gran gedrukt; nu, hij heeft zijn zin, maar .... of hij er
veel pleizier van beleven zal.... ik betwijfel het zeer sterk ; een uurtje van
onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schreit.
Het begint; „Als we een leesles igeven, zijn er twee gevallen mogelijk : de
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leerlingen hebben de boekjes in de vakken Of de boekjes liggen in de kast.
In 't ieerste geval gaan we voor de klas staan met de armen gekruist voor
de Borst, stil, onbeweeglijk ; alleen de oogen gaan rond, om na te gaan of
elke leerling wel ons voorbeeld volgt."
Ik geloof, dat ik nu weet, waar idr. Snethlage — zie vorig nr. — te Bast
is geweest, en waar hij een heilzamen schrik voor de Nederlandsche school
heeft gekregen. Die twee gevallen zijn kostelijk; stel je voor, , dat je een
pientere knaap — ook al uit gemakzucht zou .een ergdenkend mensch
zeggen voor schooltijd de boekjes ergens gereed deed leggen, of reeds
uitdeelen, of wat anders, — wat dan? Ja, wat dan, een derde, een vierde,
een vijfde geval. Vet wordt gedrukt: „zelf rustig zijn"; en daarna krijgen
we nog wat over een knip net de wingers en over niet te veel-eischend en
over een commandotoon enz. Dan wordt verteld, hoe de houding van hem
of haar moet zijn, die voor de klas staat. De heer Hoogland zegt: midden
voor de klas, zoo ,dicht mogelijk bij den werkmuur, en het leesboek op de
geopende linkerhand ! ! 't Is net een recept uit een kookboek.
't Is ook wel een beetje serenissimus-achtig, al die voorschrijverij, en heelemaal juist is het niet, dat je zoo voor de klas het beste gezicht erop hebt;
de bekende H. B. van Lummel vertelde mij, jong onderwijzer nog, dat de
allerbeste plaats was in den rechter- of linkerhoek ervoor; dan pas kun je
zonder moeite alle kinderen zien.
We zijn nu al op bladzijde 9 van het boekje en zoo ver dat de klas rustig
zit, en .de onderwijzer met stiekeme argusoogen ze allemaal in de gaten
houdt; nu wordt de schrijver geestig en zegt dat we nu krijgsraad zullen
houden over het hoe we beginnen zullen, maar.... eerst.... sturen we de
kinderen naar huis, „want om die zoo lang stil te laten zitten, dat gaat niet."
Je zou zeggen, hoe een mensch zou geestig kan zijn, en dat tegen kweekelingen; in de werkelijkheid zie ik al de herkennende glimlachjes zijner
leerlingen, die natuurlijk al lang weten welke mop er nu komt. Dat krijgsraad houden wordt nog eens herhaald en dan hooren we iets over het hoe en
't wat en 't doel.
Voor het eerste leerjaar maakt de schrijver er zich af, door te verwijzen
naar Hoogeveen en Douwes ; hij zelf zal eens vertellen, hoe dat bij het
voortgezet leesonderwijs moet.
Nu we zijn erg nieuwsgierig.
Eerst vertelt Hoogland, dat je goed na moet kijken, maar
over je
boek heen. Wat het leeuwenaandeel bij het voortgezet onderwijs moet
hebben, het technische deel of het verstaan, dat is een allergeestigst
pl obleem bij dezen auteur : hij spreekt zelfs er van, dat we jagen op twee
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liazen ; maar dat zijn in Amsterdam natuurlijk dakhazen en die worden er
geknuppeld. Van Buul wordt nog even aangehaald en dan is de raad van den
auteur : eerste klas het technisch lezen 100 %, in de tweede iets minder,
in de derde en vierde om en om, en in 5 en 6 krijgt het verstaan ongeveer
30 van de 45 minuten. De schrijver laat alles nog al in de ruimte en is met
zijn voorschrijverij heerlijk naief.
Begonnen wordt dan met de les te verklaren ; wet ja ; het beste
gaat dat door vragen te stellen, zegt Hoogland. Vraag ook nooit
mar een definitive Is zijn goede raad. Verder : vraag aan de
heele klas en wijs, • nadat bedenktijd gegeven is, iernand aan, die 't
antwoord mag geven. Iets verder krijg ik nog stelliger de overtuiging, dat
dr. Snethlage in de school bij den heer Hoogland zijn kinderen heeft, of er
, hoewel de op- en neerde lessen heeft ► ijgewoond, want hij zegt, dat
dansende vingers het meeleven van de klas illustreeren" hij Hoogland —
het toch verbieidt, want „het geeft lets onrustigs aan de klas"; zeker
rust bovenal.
„Wat doen we nu?" vraagt hij. Voorlezen of niet? In de tweede klas
maar uiterst langzaam ; in de middelklassen Nina altijd, en in de hoogste
vooral niet sail laten lezen, want .dan krijg je gebrom in de
vaak.
— zie boven de opmerking over dr. Sn. Alle lessen in hun geheel
klas.
voorlezen.... Nou, dan blijft er bij een lange les, van een minuut of Hen,
weinig voor elken leerling over. De hoeveelheid, die er door de leerlingen
moet gelezen worden, noemt Hoogland op : eerste leerjaar .een enkel
woord, later 4 a 5 regels, in twee 5 tot 8 regels, in 3 en 4 een derde tot een
halve bladzij en in de hoogere klassen wat rneer, ,drie kwart bladzij bij een
gemakkelijke les, bij een moeilijke wat minder en dan steeds zooveel
mogelijk een eenigszins afgerond geheel. Is het niet fraai, geliefde lezers,
van schoolmeesterlijke naiviteit?
,

De heer Hoogland — of hij ooit practisch schoolmeester is igeweest,
betwijfel ik zeer — igaat nog verder met zijn practische voorlichtingen en
nadert de verschillende manieren om den kinderen iets duidelijk te maken,
die hij in 7 onderdeelen ons voorstelt, nl. 1. de aantoonende leervorm,
bestaande uit a. voorwerp, b. ,dramatiseering, c. plaat, d. teekening, 2.
synoniemen, 3. tegenstellingen, 4 dialect, 5. eigenlijke en figuurlijke beteekenis, 6. toelichtend vethaal, 7. ontleding van een woord. Hoe de heer Hoogland dat duet, is verbluffend van eenvoudigheid, en daarom tot hell van de
Nederlandsche jeugd geef ik zijn nr. 7:
„Toen ik laatst achter de klas zat, kwam in een lesje het woord koomenij
voor. De onderwijzer schreef toen op 't bord stager en er achter slagerij.
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Nadat uitgemaakt was, dat in een slagerij een stager zijn bedrijf uitoefent,
werd opgeschreven koopman en er achter koopmanij. De p werd doorgehaald, de a in e veranderd en de leerlingen wisten alien wat een koomenij
was. Simple comme bonjour."
Is het niet verheffend van zonderlinge onderwijskunst en is het te verwonderen, dat belangstellende leeken bij zulk zonderling gedoe gaan
spreken van een kijk- en luisterschool?
Wonderlijk doet hier viak na de goede raadgeving: „ga niet op zijpaden,
spreek bij een botter niet over de haringvangst". Het is pyramidaal van
argumentatie en practijk : ze leeren het nooit, nl. dergelijke schoolmeesters,
die achter de klas zitten.
Hoe sondoorzichtig de leerstof voor den auteur zelf is, blijkt uit zijn
tirade over het betOOnd lezen. Van te voren, zest hij, moet je in je boekje
de woorden, die klem krijgen, onderstreepen; maar het is hem wet gebeurd
dat hij Hoogland een paar uur later dezelfde, reeds eerder door hem
betoonde les, weer aan een andere kias moest geven, en hij zich niet meer
met zijn vroegere streepjes kon vereenigen. Dat wit Pik best gelooven, omdat
elk levensmoment zijn eigen instelling tegenover de waarden van geest
en stof heeft. Maar de heer Hoogland geeft alleen die mededeeling, en wat
zijn leerlingen er mee moeten, is mij niet helder, tenzij de heer H. bier een
verborgen critiek op zijn eigen manier geeft. Ware het niet beter geweest,
als de schrijver aan de jongelui zei, lees die eenvoudige lectuur voor je zelf
eens luid, en tracht verder door studie en oefening en vooral door het
hooren van goede sprekers en voordragers, en het bestudeeren van werken
over voordrachtskunst het zoover te brengen, dat je een stuk proza of een
vers kunt zeggen op een goede, d.w.z. een gevoel-volle wijze. Met de
handleiding van den heer Hoogland dwalen de leerlingen nog in het
droevigst duister voort. Maar den schrijver is het alles zeer duidelijk; dat
is juist zoo jammer, dat hij het meat zoo goed te w&en.
Er zijn maar 3 regels, ,zegt hij en heb je die onder de knie, wet dan ben
je er: a. voorname woorden krijgen klem, b. woorden, die jets van een ander
woord zeggen, krijgen klem, en c. tegenstellingen ook.
In het onderbewuste van den auteur zit zijn beter ik, want terstond Iaat
hij er op volgen : „En bedenk, dat goed lezen vaak een kwestie van aanvoelen is, daarom beginnen we met te laten lezen; heel veel komt dan

zonder bespreking terecht."
Natuurlijk, hoe kan het anders in een .dergelijk boekje, wordt ook
geleeraard over het lezen tot een lout, en over cuter-geven; het iaatste
geeft me een sterk vermoeden van geschreven te zijn, nadat Thijssen zijn
School-land had uitgegeven.
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Het is zoo formidabel van ouderwetsche onderwijsgewichtigheld, dat je
met medelijden vervult wordt voor een onderwijsmensch, die zoo onberoerd
en ongeleerd een 30 jaar moderne onderwijspractijk en onderwijstheorie
langs zich heen heeft laten gaan. Op bl. 26 worden Staring's ooren en
laatster aangehaald en besluit de auteur : „Sta niet als een houten Klaas
voor de kias. Leg expressie in je gelaat, spreek met intonatie, onderstreep
je woorden door een handbeweging, dramatiseer veel, zonder druk te
worden."
Ik wou die komedie wel eens zien.
Het boekje zou niet of zijn, indien de schrijver niet met een voorbeeld uit
de practijk zijn theorie levend trachtte te maken. Hij kiest daartoe een allernaarst lesje uit de veer verouderde serie van Meerwaldt en Nijk, nl. Een
oude rat in de val, en zegt daarover eenige zonderlingheden.
Als dit boekje een graadmeter zou moeten zijn van het leesonderwijs op
de leerschool te Amsterdam, nou, clan stond het er droevig voor. Maar ik
twijfel er niet aan, of geen enkel openbaar schoolblad zal dit boekje prijzen
en de heer Hoogland heeft voor het eerst en voor het laatst zijn stem in de
onderwijswereld laten hooren. Zeker, kaneel wordt bij 't lood gewogen,
maar als ze verlegen en besehimmeld is, wordt ze bij het vullis gedaan en
door de aschkar weggebracht.
Het tweede deel van Een nieuwe Nederlandsche spraakkunst van J. van
Ham en dr. S. Hofker is ook verschenen. Dat is nu werkelijk eens een taalwerk, dat den naam van Spraakkunst met eere kan dragen. Wie deze
doorstudeert heeft zijn taalinzicht werkelijk verrijkt. Hier geen dorre, vermummieficeerde taalwetenschap, die de grammatica-studie tot een waardelooze verspilling van geestelijke energie maakt, maar een werk, , dat geheel
op het taal-leven is ingesteld. Dit deel gaat over de verhouding van het
Nederlandsch tot andere talen, over de Frankische tongvallen, proeven er
van, over het Nederlandsch in den vreemde, in Zuid-Afrika, in ,,den Oost", in
,,de West", in Amerika, over taalgeografie, groeptalen, barbarismen,
gallicismen en andere ismen, purisme, woordbeteekenis, gevoelswaarde,
beteekeniswijziging, naamgeving, samenstelling, neologisme, archarisme,
volksetymologie, volkshumor ; ten slotte nog een zestal eenvoudige kaartjes.
Deze inhoudsopgaaf zegt voldoende, hoeveel van wat tot nu in afzonderlijke
studiewerken moest gevonden worden, titans tot een samenhangend geheel
is geworden. Aileen zou ik gaarne gezien hebben, dat de schrijvers, zooals
De Vooys, Prinsen, Gertenbach en Van Slooten e.a. gedaan hebben, een
flinke litteratuurlijst van boeken en tijdschriftartikelen aan hun werk hadden
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toegevoegd; maar laten we hopen, dat ze dat achter het derde en laatste
deel straks bijvoegen. De Nederlandsche spraakkunst van Lancee en
Wytzes, evenals de vorige bij Wolters te Groningen verschenen, is meer een
huis- of tuin-spraakkunst, meer een gemoderniseerde Terweij ; iets bijzonders is er niet aan ; het is meer de theorie, en vrucht van de lectuur van wat
er op spraakkunstterrein in het heden verscheen; de schrijvers zijn in dit
opzicht volkomen bij ; maar.. ze staan buiten het eigenlijke taalleven, zij
zijn uitsluitend kenners der verschijnselen ; ze kunnen prachtig idetermineeren, maar doen de bloem niet genieten in zijn kleur en fleur; dat doen
Van Ham en Hofker wel ; die zijn naast kenners ook en bovenal minnaars.
De weekelijke anti-oorlogspropaganda — ter opheldering zei gezegd, dat
ik tegenstander ben van het z.g.n. militairisme — heeft sommige gevoelige
naturen dusdanig overstuur gebracht, dat ze alle lectuur, waarin maar iets
van bloed of strijd voorkomt, als de pest schuwen. Onlangs kreeg ik een
briefje van een schoolhoofd — een vrouwelijk — uit •een onzer grootste
steden, die niet zoo zeer op den tekst, als wel op de illustratie van de
geschie•denisboekjes aanmerking maakte. Haar eigen woorden waren, dat
„haar nerveuse en beschaafde leerlingetjes er 's nachts niet van konden
slapen"; zij noemde met name de twee afgekapte handen tegen de stadsmuren, in ide Middeleeuwen. Ik heb geantwoord, dat eerstens deze illustratie
een schoone gelegenheid bood om op den vooruitgang in het publieke strafrecht te wijzen ; dat het evenwel nog te bezien zou staan, wat gruwelijker
is, die afgekapte handen of levenslange opsluiting; de meeste menschen
realiseeren zich zoo'n insluiting niet te best; ten tweede wees ik er op, dat
deze beschaafde en nerveuse kindertjes in die groote stad bij de ingangen
der bioscopen heel wat griezeliger afbeeldingen in felle kleuren te zien
krijgen, waarbij zoo'n klein plaatje uit een schoolboekje heusch maar
kinderspel is.
Ook de vraag van een of andere vereeniging om het bezoeken van de
Gevangenpoort voor de jeugd der lagere school te verbieden, stoelt op denzelfden wortel. Natuurlijk gaat geen verstandig onderwijzer er heen met
leerlingen uit de lagere en middelklassen, maar ik zie niet in wat er tegen is,
om de grootere jongens en meisjes de verschillende zaken daar te laten
zien; 't zou wat moois zijn, als we op grond van die overgevoeligheid niet
meer zouden mogen vertellen van de geloofsvervolgingen; het is mijns
inziens juist karaktersterkend den leerlingen te vertellen van hen, die
goed en bloed voor de vrijheid van geweten hebben overgehad.
Er is meer, want waar blijven we met hen, die als Florence
Nightingale en Durant, en b.v. de slachtoffers van de wetenschan bii de
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X-stralen e.a. lichamelijk lijden zaken en ondergingen. Die oppervlakkige
overgevaeligheid geeft zich Been rekenschap van de werkelijkheid, die
spoedig genoeg en op heel wat wreeder wijs zich van het kind meester
maakt. Ook hier ligt de goede weg in het midden. Wie met wellust bloedige
tafereelen schetst, doet verkeerd, maar waarheid verzwijgt of verbloemt, dient evenmin een goede opvoeding. En het zonderlinge is, , dat in
boekjes met z..g.n. beschavingsgeschiedenis, wier waarde ik heusch wel kan
waardeeren, toch ook als afschrikwekkend voorbeeld het bloederige voorkomt. In Omhoog van Houwen en Mulder, pas verschenen bij IJkema, Den
Haag, komt b.v. op bladz. 149 een schets van een veldslag voor, die nogal
realistisch is: „Sluit de gelederen, schreeuwen ze aldoor. En, ze omringden
de eene nog niet teruggetrokken marketenster, om met klare jenever zich
wat moed in te drinken. De arme vrouw had graag willen vluchten, maar
wend letterlijk ingesloten door onze iofficieren, die alle heil van haar vaatje
schenen te verwachten. Ineens maaide een kanonskogel ,dwars door onze
gelederen heen, en ik stortte neer, bedolven onder de licharnen der om mij
heen staande kameraden. Stijl van tante Betje, D. W. — Versuft van angst
en onder het gegil der gevallenen, wist ik me weer op de been te werken.
Verwonderd kwam ik tot het besef, ,dat ik niet getroffen was, ofschoon ik
overal met blood bevlekt was. Akelig lagen zeven ,dooden of in ,doodsstrijd
stuiptrekkende verminkten tom ons heen. Nog meer uit angst voor eigen
leven, dan nit erbarmen, schoot ieder toe, om ze weg te dragen achter de
vuurlinie."
J. J. Moerman maakt het in zijn Van mannen van vree ook niet bijzonder.
In de eerste 30 bladzijden vinden we veel over Rotterdam en haar handel,
maar ieen prachtig mensch missen we. Hoe goed had Roentgen daarvoor
kunnen dienen, ,maar.... idat is veel moeilijker dan een oratie over handel
en verkeer en havens. Ook in de tweede schets over Calland is het den
schrijver niet gelukt den persoon van Calland voor de kinderen te doen
leven. En alle andere lessen zijn naar rato, want het blijven praatjes over
stoombooten, vliegmachines, auto's, vuurtorens enz., maar levende menschen geeft , de schrijver ,ons niet.
Het is zeer moeilijk, als men over , deze zaken ischrijven wil, ware kinderromans to ,dichten, van een vuurtorenwachter b.v. die ,dagen zonder voedsel
zit, van een that naar de Zuidpool, waarbij de deelnemers in het gezicht
van de verlossing nog omkomen, van een vliegtocht am hen, die in nood
verkeeren, redding te brengen, maar kan men tdat niet, clan moet men
zich ook niet aan het ,mindere wagen, maar wachten tot een kinderkunstenaar het ons geeft. Zulke zaken zijn niet te dwingen en als men er voor
gaat zitten, om in ieen bestaande behoefte te voorzien, dan loopt het zeker
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spaak. Gelijk men vroeger — en hier en daar nog wel — een kinderboek
moo' vond, omdat de moraal in orde was, en men dan later ontdekte, dat de
lieve jeugd die moraal gezelligjes oversloeg — gelijk met de boeken van
Gerdes — meent men nu de cultuur te dienen door veel te schrijven over
handel en bedrijf, over wetenschap en kunst, en er plaatjes in te zetten
van stoomkranen en oude en nieuwe booten enz., maar gelijk ds. G. F.
Haspels .eens schreef, dat de beschrijving van een zendingsfeest zeer
heidensch kan zijn, en de schildering van een laan zeer Christelijk, zoo kan al
dat geschrijf over laat ik maar zeggen cultuurdingen 'zeer onkinderlijk en
materialistisch zijn, zoodat de jeugdige lezers er tamelijk koud onder
blijven. En op de gemoedsvorming komt het ten slotte toch maar aan.
Zulk werk, zal het slagen ten goede, heeft een kunstenaarsgeest noodig,
een schrijver, die het kind door en door kent.
Stof biedt de beschavingsgeschiedenis genoeg; er zijn helden en heldinnen,
waaronder die in slechts kleinen kring bekend werden, zeker niet de minsten
zijn — de zendingsgeschiedenis geeft op tal van plaatsen er voorbeelden van
— en in dat opzicht zijn we met de personen uit onzen Bijbel, kerk- en
zendingsgeschiedenis de 'openbare school mijlen voor, omdat ze, als het er
op aan komt om te vertellen van de kracht die schoorde, zich in zeer
algemeene termen moet blijven uitdrukken, en van , de roerselen der ziel, die
toch altijd weer ten slotte het leven en den strijd richten naar een bepaalde
zijde, moeten zwijgen.
Ik kan me best begrijpen, dat juist in de z.g.n. neutrale school groote
behoefte gevoeld werd en wordt naar karaktervormende lectuur, maar
zooals het reeds eenmaal op een fiasco uitliep met de levens van de aartsvaders door niemand minder dan Johan Been — zeker niet de ieerste de
beste — zal elke poging aan die zijde gedaan, geen resultaat geven, omdat
te veel de kool en de ,geit moeten gespaard worden, en — dat wreekt zich
altijd.

Velp, G.

D. WOUTERS.

RECENSIES.
J. Hollander. Wakende aan de poorten. Preekjes voor Jongeren. Eerste serie. „Vado", Delft, 1925. (bl. 1-95.)
Voor de lezers van dit „Tijdschrift" hebben deze preekjes uit den aard niet
veel beteekenis. Of het moest zijn voor iemand, die onder de jeugd evangeliseert. In een 25-tat schetsjes mediteert de heer Hollander over diverse
Schriftgedeelten. Wie zijn eischen niet al te hoog stelt, en dat zal de schrijver zelf beamen, die vindt hier wel frissche gedachten. Aileen, de schrijver
trachte ook den worm, waarin die gedachten gegoten worden, daaraan te
doen beantwoorden. Ten bewijze hiervan diene bijy. het eerste preekje.
Daarin wordt van de cherubim gezegd, dat zij den hof „bewaarde". De meervoudsvorm had hier eveneens de pluralis van 't werkwoord geeischt.
Dan deze zin : „Daar leefde het eerste menschenpaar, met de gedachten
steeds weer aan het verloren ParadUs". (Cursiv. van mij.) Voorts:
„Habel's offer dat van geloof, hoop en liefde. Kalifs offer, dat niet van het
kind, maar van den slaaf."
Ook hindert het herhaald gebruik van het pronomen „Welke". Vooral,
waar vestreefd wordt or gewoon-Hollandsch te schrijven.
Toch lijkt mij het boekje voor uitdeeling door legerpredikanten en geesteBike verzorgers tonzer militairen niet ongeschikt. De uitgave zelf heeft het
uiterlijk van „uitdeelingsboekje". De druk is wel wat klein. De prijs wordt
niet vermeld. Aanbevolen, ofschoon de behoefte aan dergelijk werk niet
groot is.
E. H. B.

H. J. van Widen. Jaartallenboekje voor de gewone lagere
school. 4de druk. Groningen-Den Haag 1924. (bl. 1-24) f 0.20.
Wij kunnen met 'n aankondiging van dit „hoogst eenvoudig, haast onbeteekenend boekje", zooals de schrijver het zelf noemt, volstaan. De 4de druk
bewijst, dat het gebruikt wordt. Toch blijkt het mij wat overladen toe voor
een gewone lagere school. Ik zou zooveel ballast aan onzen kinderen niet
meegeven. Voor een „opleidingsschool" acht ik het zeer geschikt. Het verraadt in zijn bondige formuleering den geest van den vervaardiger. Het
„begeleidend woord" is Van Wijlen op-en-top en alleszins de aandacht
waard. Op bladzij 8, regel 6 van boven, mag bij den 5den druk geen zetfout
meer blijven staan. Dat komt de eer van de Uitgeefster te na.
E. H. B.
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AAN DE KWEEKSCHOLEN, AFDEELINGEN A EN B

B

INNENKORT verschijnt in mijn fonds de Geschiedenis
van de ovoeding en het onderwijs, vooral in Nederland ;
schrijvers zijn de Heeren W. J. Visser, directeur eener
Christelijke kweekschool te 's-Gravenhage en D. Wouters
te Velp, die beiden door hun werk ten dienste van het
onderwijs en de studie der paedagogiek een goede bekendheid
hebben verkregen.
Eerst was mijn plan het werk in twee deeltjes te geven,
maar aangezien een grondig werk niet te beknopt kon
zijn en het een omvang kreeg van 22 vel, achtte ik het
beter dit werk in een deel te laten, en daarnaast een

werkje uit te geven van dezelfde schrijvers, dat beknopter
samengesteld, dan meer geschikt is voor de hoogste klassen
der kweekscholen. Dat beknopter werkje, eveneens geillustreerd, verschijnt in Dec. '26 of Jan. '27. Het eerst-verschijnende werk is vooral nu bestemd voor de hoofdakte
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Een groote aantrekkelijkheid heeft dit werk verkregen door
de zeer uitvoerige illustratie met meer dan 100 portretten

en prenten naar oude gravures, waaronder zeer zeldzame.
Ik vertrouw dat dit werk, dat aan de eischen van goede
historie-beschrijving wil voldoen, niet alleen voor genoemde
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UITGAVE VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG

DE PSYCHOLOGIE VAN DE
PUBERTEITSJAREN').
Na het 17de jaar wordt de houding veel meer aanvaardend. De algeheele
onrust voor het 17de jaar komt gedeeltelijk tot rust. Zijn souders worden
weer meer zijn vrienden, hij kan 't zich indenken, dat hij voor de leeraren
toch ook wel eens moeilijk was, en .dat dit ook menschen zijn. Zijn kritiek
wordt bezonkener ; gaat ook veel meer over zijn eigen gedragingen, hij
gaat meer vergelijken. Levensvragen beginnen op te rijzen in zijn ziel; hij
gaat weer eigener beweging naar de kerk; zoekt wel eens een Biibelkring
op ; de sociale vragen krijgen zijn belangstelling. Net technisch denken
ontwaakt. Hij gaat vereenigingen oprichten; ontwerpt statuten; vergaderingen worden bezocht. Iiij gaat verzamelingen aanleggen; .gaat gedichten
maken.
Toch blijft ook nu nog een zekere somberte van stemming; tot uiting
komend juist in hun gedichten. Een Franschman heeft eens geestig gezegd:
„op 20-jarigen leeftijd „ils laissent tomber leurs feuilles ,d'automne", terwij1
ze eerst als ze 40 zijn volop deel nemen aan 't actieve leven. Het lijkt wel
alsof de jeugd het moeilijke, harde, onhandige noviciaat van het teven is,
waarin men zich, kan 't ook anders, nog niet geheel gethstalleerd heeft. De
betoovering der herinneringen ontbreekt nog. Vandaar dat de jeugd alleen
dan vroolijk is, wanneer zij aan niets denkt; zoodra zij aan iets denkt is
ze droefgeesiig. Juist in deze latere jaren vraagt de wordende jonge
mensch zoo gemakkelijk te veel van het leven, hij lijdt nog aan wat een
ander Franschman, al even geestig, eens noemde : „la maladie de l'ideal",
hij is van zichzelf nog niet zeker, is allerminst zichzelf meester, vraagt
alles van 't leven — of wil niets accepteeren.
Iiij is van zichzelf nog niet zeker, is allerminst zichzelf meester, daarom
verbergt hij zijn kracht, zijn verstand, zijn hart. Hij is een chronisch huichelaar, niet uit geveinsdheid van karakter, maar uit ongeveinsdheid.
Iiij verbergt alles, je kunt hem nooit aan 't spreken krijgen, allerminst
tot een bekentenis verlokken van de moeilijkheden die hij heeft. Toch
heeft hij die. Hij lijdt immers aan alle kanten onrecht, wordt verkeerd
1 ) Voordracht gehouden op 27 December 1923 voor de Vereeniging van Onderwijzend
Personeel aan Protestantsch•Christelijke Kweekschoien in Nederland.
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beoordeeld, miskend, achtergesteld tegenover onwaardigen. En in zijn
dagdroomen, in zijn gedachten-koesteringen voor 't inslapen, stelt hij zich
schadeloos, voor wat het leven hem zoo onbillijk ontihield, neemt hij wraak
op zijn ouders, die hem miskennen, door zich een aangenomen kind te
droomen, neemt hij wraak op het meisje, dat een ander boven hem verkoos, door dien ander in alles te overtreffen, in roem of in macht, of door
dat meisje uit doodsgevaar te redden, vaak met verlies van eigen leven.
Zoo droomt hij en stelt in zijn droomen zich schadeloos voor wat het
leven hem onthoudt.
.Deze droomerijen zijn een gevaar voor de jonge menschen in hun puberteitsjaren. Ze kunnen hen ongeschikt maken tot iederen arbeid, ze kunnen
hen in hun studie achteruit zetten, ze kunnen een bodem worden waarop
allerlei ziekelijke phantasieen welig tieren willen. Van beide, van dagdroomen en van inslaap-droomerijen kan de phantasie zich meester maken.
Ook, en hier ligt een ander gevaar, de onkuische phantasie. De puberteitsjaren zijn de jaren der droomerijen, ze zijn de jaren der phantasie, der
verbeeldingen. En omdat de puberteitsjaren de jaren zijn van het ontwakend geslachtsbewustzijn, kan 't toch wel niet anders, of de phantasie
moet er zich wel ,rnee bezig houden. Temeer waar het zakelijke, het
feitelijke van het geslachtsleven schuilgaat achter dat geheimzinnig waas,
waarmee het „niet over spreken" het omhult. 1k heb patientjes gehad, die
leden, die ziek geworden waren onder de producten .hunner eigen phantasie
en die, toen ik ze eindelijk tot spreken bewoog, in den loop van enkele
gesprekken genazen. Die phantasie kan ook vader en moeder gaan omspinnen en naast de andere redenen, reeds genoemd, een oorzaak worden
van verwijdering tusschen het rijpend kind en de ouders. Dikwijls zoekt dit
dan ter vergoeding een vervanger van vader of moeder; de jongens hechten zich aan een reeds wat oudere vrouw, de meisjes aan een reeds wat
ouderen man. 't Zijn surrogaten voor vader en moeder; in een ideaal-teekening gezien zijn deze natuurlijk veel voortreffelijker dan vader of
moeder, totdat, ook weer in de latere jaren, voor dit zelfbedrog de oogen
opengaan. 't Komt echter ook voor, dat de autoriteit van vader overgaat
op een iets ouderen kameraad. Dan kan 't schijnen, alsof bij het kind een
homosexueele aanleg zich ontwikkelen gaat. Laat ik dadelijk zeggen, dat
er veel pseudo-hornosexualiteit is, die niets met homosexualiteit te maken
heeft. 't Kan zelfs in voetbalhokjes en dergelijke komen tot sexueele
scenes onder jonge menschen, zonder dat dit homosexualiteit genoemd
mag worden, wanneer deze jonge menschen nog geen betrekkingen tot
het andere geslacht aanknoopten. De jonge menschen hebben dan de gepaste aansluiting bij de hetero-sexueele partners nog niet gevonden, het is
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een overgangsstadium, geen perversiteit; het treedt oogenblikkelijk terug,
zoodra deze partner gevonden is. Tenzij, tenzij — zulke jonge menschen
ten prooi worden van de ihomosexueele propaganda en kunstmatig in deze
richting verder worden gezogen, niet homosexueel geboren, maar onnoodig
homosexueel gemaakt. En de wordende jonge man is juist zoo gevoelig
voor deze propaganda, uit hoofde van alles wat ik over de structuur van zijn
psyche u meedeelde.
In dit verband moet ik toch ook nog even stilstaan bij het dweepen der
jonge meisjes, ook jongens kunnen verrukt zijn van een leeraar, zoodat zij
steeds over hem praten en vader en moeder, te pas en te onpas er aan
herinneren hoe'n aardige man het wel is. Net dweepen der jonge meisjes is
tech nog iets anders. Dit heeft heel vaak wel degelijk een erotischen
inslag, en kan, wanneer het door den betrokken leeraar niet met groote
tact, met groote terughoudendheid geleid wordt, op voor beiden verdrietige
wijze tot een eind komen. 't Kan ook anders zijn, 't kan ook zijn, dat de
betrokken leeraar liefde, erotische liefde vermoedt en met wederliefde,
erotische wederliefde antwoordt, terwijl het meisje hem slechts kinderliefde wilde schenken, als een kind tegenover haar vader ook tegenover
hem wilde zijn; hem geen vrouwenliefde nog kon schenken; en terugschrikt, ontsteld, verward, voor wat hij van haar vraagt.
Vat ik samen wat ik zei:
Naast de sexueel ingewijde jeugd, die sexueele behoeften kent, is er een
alleszins betrouwbare jeugd, die zonder van bet sexueele leven iets af te
weten, al de overgangsverschijnselen van de puberteitsjaren doormaakt.
Net grondkenmerk der psychische puberteit is het onbestemde verlangen,
het zoeken.
De grondtrek der eigenlijke psychische puberteit is onlust.
De adolescen en leeftijd wordt gekenmerkt door een zeker aanvaarden.
In de jaren van 11-17 rekent de jonge mensch af met zijn kinderjaren.
In de jaren 17-21 tracht hij zijn plaats ten opzichte van de volwassenen
te bepalen.
De jonge mensch in de puberteitsjaren staat alzijdig in afwachting; zijn
hongerige ziel kan gestild worden met levenswaarden; ze kan ook met
allerongeschikst voedsel worden afgescheept.
De eerste phase der puberteit is de moeilijkste; physieke onbehagelijkheld en onrust der ziel zijn 't voorspel voor 't nieuwe dat komen gaat; een
voorspel waarvan het kind niets begrijpt; het wordt liefdeloos, keert zich
af van wat het omringt, het wordt eigenzinnig, is naar alle zijden onbevredigd. Grijpt de opvoeding niet op 't rechte oogenblik, op de rechte
wijze, met nieuwe idealen in, dan dreigt er voor ouders en jongen mensch
►
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veel verloren te gaan. Alleen de ,onbaatzuchtige, liefdevol-tegemoetkomende, bescheiden opvoeder kan hier onheilen voorkomen.
Orondtrek der puberteitspsyche is : verwachting en spanning, verlangen,
daardoor een verstoring van het evenwicht der ziel, een overwegen van de
onlustgevoelens. De jonge ,mensch zoekt het feed, hij is sentimenteei, met
een inslag naar het heroische. Moeilijk komt hij uit stemmings-toestanden
uit; dit brengt het gevaar mee, dat hij droomend zijn weg gaat, en naast
de wereld der uiterlijkheid, rondom hem, zich een eigen wereldje, een
droomwereld binnen in zijn eigen ziel bouwt, waarin hij de almachtige
toovenaar is, en afrekent met die andere wereld, waartegenover ihij dikwijls
— en zeker als de opvoeder geen beslag op hem weet te leggen
vijandig komt te staan. Net verlangen is nog zoo vaak inhoudloos. Maar
het drijft tot 't sluiten van vriendschapsbanden, die inhoud zullen geven
aan het onbevredigd verlangen naar het andere en het nieuwe. Vandaar
dat , de ouders zoo .moeilijk aan dit verlangen kunnen voldoen en moeten
toezien, dat anderen — soms naar .hun oordeel niet de aangewezenen —
deze plaats innemen. In wat het meest verdrietige is, deze „andere" wordt
vaak deelgenoot van allerlei door het kind in stilte gekoesterde gedachten,
met voorbijgang van de ouders, die , dan door vreemden een hun nog onbekenden kijk op hun eigen kind krijgen. Dat is de persoonlijke intimiteit, die de
jonge mensch vaak elders dan bij zijn ouders zoekt, en die hem doet
dweepen met een leeraar, of met veel oudere vrienden. Van dezen verlangt en bij dezen zoekt de jonge mensch bevrediging voor zijn ,onrustig
verlangen, soms in een ,merkwaardige, als 't ware eerbiedige onderdanigheid. Liefde, erotische, zinnelijke Heide, is dit niet, meer teere liefdevolle
hoogachting.
Dit psychisch proces wordt beinvloed door de levendigheid van de
voorstellingen; de phantasie teekent hem in den leeraar of vriend het
ideaal, dat hij zeif wil zien, voegt er aan toe wat er aan ontbreekt, heeft
verontschuldiging voor wat er inlet bijbehoort, er mee .strijidt.
Dit psychisch proces wordt ,00k nog niet beinvloed door een wil, die
geleerd .heeft zichzeif te beheerschen, allerminst door een wil, die geleerd
heeft zichzeif te verloochenen. De is nog ongebreideki, en in de
eerste puberteitsjaren lijkt het wel alsof hier met recht willekeur heerscht.
Net •meest beslag op den wil weet nog die mensch te leggen, in wien de
jonge mensch een ideaal, zijn ideaal gaat zien.
Wat verder nog de idealen van de puberteitsjaren betreft, deze liggen
heel dikwijls heel laag, maar minder uit gebrekkig moreel inzicht, dan wel
uit intellectueele minderwaardigheid.
Wel bemoeit de rijpende jonge mensch zich heel intensief met religieuse
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vragen, maar hij verwerpt deze even gemakkelijk, als hij ze anderzijds
intensief aanhangt. Net meest treft hem nog het religieuse voorbeeld. Toch
is de religie die hij aanvaardt heel weinig persoonlijk beleefd. In de puberteitsjaren treedt het probleem, het verband tusschen gelooven en weten
op; tusschen 18 en 20 jaren is het de wereldbeschouwing die de jonge
menschen bezighoudt.
In de dagboeken worden wij telkens weer getroffen door de aangrijpende
schilderingen, hoe om het geloof als vertrouwen, vertrouwensvolle overgave geworsteld, gebeden en gesmeekt wordt, en hoe vaak toch weer
niets anders overblijft dan het reflecteerende verstand. De jonge man
zoekt een persoonlijk God.
Ten slotte, hoe moeten wij ons stellen tegenover de wordende jonge
menschen? Dan zou ik dit willen zeggen: laten wij probeeren dat onbestemde verlangen, dat hen kenmerkt, te reinigen, het uit te brengen, uit
ander de donkere wolk der geheimzinnigheid vandaan in den klaren
zonnedag, laten wij probeeren dat onbestemde verlangen op te voeren tot
geestdriftig begeeren, maar laat ons daarnaast den wil oefenen en sterk
maken in zelfbeheersching, door de zelfverloochening heen. Dan kan de
jonge man en de jonge vrouw het leven dat hen wacht, vol vertrouwen,
geloovig tegemoet gaan. Dan zal het huwelijksleven de bekroning zijn van
een rein gehouden jongelingschap, die opwies tot volkomen manlijkheid;
zooals in dat zelfde huwelijksleven de jonge vrouw met blijdschap haar
moederschap zal kunnen afwachten.
d. D.

v. d. S.

DE PSYCHOLOGIE VAN HET KINDERSPEL.
Er kunnen tegen de behandeling van dit onderwerp allerlei gewichtige
bezwaren worden ingebracht. Om er maar aanstonds den te noemen: „Wat
moeten wij, groote menschen, ons inlaten met een zoo simpel en .onbeteekenend ding als het spel van een kind?" 'Gustave le Ben heeft in zijn
laatste, mooie werken aangetoond, ,dat de na-oorlogsche ,mensch een zekere
bewondering vertoont voor het robuste en monumentale, voor wat imponeert en zichzelf uit de verte reeds aankondigt, en tegen dit robuste steekt
het .eenvoudige spel van een kind al heel nuchter
Trouwens, ook buiten , de oorlogsgevolgen om, kost net , den altijd met
zichzelf ingenomen, groot-doenerigen ensch veel moeite, iom zich liefdevol
en met toewijding in te laten met het kind. En dat is eigenlijk geen wonder,
want het kind: is een rechter. In het kind komt een stukje van een betere
wereld dan , de onz e tot ons; het ziet ons aan, beschul'digt ons, en idan zijn
er betrekkelijk maar weinig menschen die den moed en den ootmoed hebben,
om in het aangezicht van een kind zichzelf te richten. Ik geloof, dat dit
ook een reden is geweest, waarom ,de discipelen van Jezus geen kinderen
in hun nabijheid konden verdragen.
Een tweede bezwaar tegen .de behandeling van mijn onderwerp kan
liggen in het feit, dat het schijnbaar zoo ,onpractisch is en weinig beteekenis
heeft voor het voile leven. Dit •bezwaar wordt weggenomen door ,de herhaalde verzekering van groote kinderpsychologen, die hebben vastgesteld,
dat het spel van een kind niet alleen openbarirtg vain zieleleven is, maar ook,
omgekeerd, dat zieleleven op het allerdiepst beInvioedt. Wat een kind later
worden zal, de richting van zijn karakter, de fijne structuur van zijn ziel,
dat alles schijnt in allerlei verband te staan met het spel, dat het in
vroegere jaren speelde, en uit , dat spel en andere factoren, te kunnen
warden afgeleid. De .dichter Lamartine bijy. verzekert, dat hij zijn schitterende dichtkunst te danken heeft aan een spel van schoonheid, dat zijn
moeder met hem als kind speelde. Elken morgen legde deze fijnzinnige
vrouw bloemen in , de wieg van haar kind, en zij leerde den kleinen Lamartine voorzichtig en teer met die bloemen ,om te gaan. Voorts zou ik niet
durven zeggen, dat het spelen van den kleinen prins Bonaparte met ijzeren
kanonnetjes en cavaleriepaarden van loud, , geen aandeel heeft gehad in de
innerlijke vorming van den lateren martialen Napoleon.
Waarlijk, het spel van een kind heeft beteekenis. In , de mote symphonie
,
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van het aanzwellende leven is het misschien slechts een zwakke toon, maar
het draagt bij tot de harmoniseering van het geheel, en is daarom reeds
van veel waarde.
Goethe heeft eens gezegd: „grijp met uw hand in 't voile menschenleven,
wat gij ,00k grijpt, het is altijd interessant."
Laten wij bier dan een greep doen in ide splende kinderwereld, en misschien zal de Geest van God ons in deze dingen wijsheid leeren.
Ik schrijf eerst jets over het begrip „spel" in het algemeen; noem daarna
eenige verschijnselen uit het spelend leven van een kind, en zoek overal
naar opvoedkundige gedachten in verband met het kinderspel.
Wanneer wij het groote terrein van het leven in twee deelen splitsen, n.l.
het nuttigheidsterrein en daarnaast een ander gebied, waarop de nuttigheid
niet mee spreekt, dan list het spel van een kind op dit laatste terrein. Net
spel wordt hierdoor gekenmerkt, dat het met nuttigheid niets te maken
heeft, maar zich integendeel geheel en al aan het groote nuttigheidsproces
van het leven onttrekt. Wanneer bijy. een arbeider arbeidt aan zijn schaafbank, dan streeft de man met dien arbeid een bepaald doel na, laten wij
zeggen : het winnen van het blonde levensbrood op zijn tafel, en , dat maakt
reeds, dat deze man met zijn arbeid is opgenomen in het ,groote nuttigiheidsproces van het leven. Of wanneer een aviateur met zijn ronkende machine .opstijgt in de wolken en daar oefeningen houdt met het luchtcompas,
voorzichtig zijn bochten leert nemen, 'clan is hij ook in het nuttigheidsproces
van het leven opgenomen, want hij stelt zich een sdoel, n.l. de exploratie
van de hooge, .onbekende luchtwegen.
Maar in het spel .ontbreekt dit alles. Wanneer het jonge kind speelt, dan
is dat spel een citing van touter genoegen; dan leeft het kind voor zichzelf,
en is het ver van alle utiliteit ; elke spanning van buiten al ontbreekt, en
dit alles is z6.5 waar .dat, op hetzelfde oogenblik, dat het kind zich in het
nuttigheidsproces mengen gaat, zijn spel ophoudt: hij is een man geworden.
Maar als dit zoo is, dan wijst het spel op jets anders, op iets dat boven
die behoefte aan nuttigheid uitgaat, n.l. op een zeker overschot van kracht,
dat in het kind aanwezig is, en dat zich in het spel uiten wil. Hier staan
wij .opeens ,midden in den oorsprong van het kinderspel. Die oorsprong
moet (psychologisch beoordeeld) gezocht worden in een teveel van kracht,
die het kind in zich voelt, in een overschot van lichamelijke en geestelijke
vitaliteit. Net is een surplus van gezondheid. Net is het overloopen van een
beker, die te vol is, en .die nu zijn kleurige schuimvlokken laat uitwaaien
naar alle kanten. Wanneer het menschelijke wezen, dat wij kind noemen,
een zekere mate van krachtenergie verworven heeft, en het hoeft die kracht
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nog niet uit te geven tot bevrediging van zijn onmiddellijke levensbehoeften,
?clan zoekt die kracht een uitweg, en waar hij gevonden wordt, staan wij
voor het spel.
Net spel is tdus, in psychologischen zin, de uitgave van een reservekapitaal van kracht. Net is de omzetting van sluimerende vermogens in
speelsche , daden, de transpositie van potentieele kracht in actueele, die
zich geeft en uitleven wil.
Let er daarom op, dat een kind niet meer speelt als het moe is geworden.
Het kan gebeuren, idat jongens op een stillen lenteavond uren lang stoeien
en de lucht daveren doen van hun vroolijk geroep, maar — eindelijk wordt
het stiller; ,de stemmen zwijgen; woord en wederwoord vallen trager door
den blauwen avond, en eindelijk staan ze, heelemaal stil, tegen een muur
geleund, of ze rusten in het Bras: het lichaam is loom geworden en de
vitaliteit die noodig is om het spel levendig te houden, is tot op den bodem
opgeteerd.
Hetzelfde verschijnsel is niet alleen bij menschen, maar ook bij dieren
waar te nemen. 1k weet niet of gij wel eens met liefdevolle toewijding een
zwerm mugjes in de late zonnestralen hebt waargenomen. Eerst is het
verticale vlak waarinIzij dansen en zoemen, tamelijk klein, maar al spelende
wordt het grooter. De vermoeide beestjes zinken telkens dieper neer; zij
hebben ook telkens meer moeite zich op te werken tot de oorspronkelijke
hoogte waarop zij eerst speelden. Zij zakken zakken al lager, totdat ze
eindelijk den grond raken, en dan is het uit. Met wijd-gespreide pooten
liggen ze tegen den grond aan en het spel is blijven staken, omdat de
krachten waren uitgegeven en opgeteerd.
Staat het .dus vast, dat het spel alleen dan mogelijk is, als er kracht
aanwezig is, en is het spel zelf een uitgave van , die kracht, in zeker iopzicht
dus een verlies, des te merkwaardiger is het, dat het spel die kracht ook
weer teruggeeft en vermeerdert.
Wie 'een kind van ongeveer tien maanden waarneemt, terwijl het speelt
in zijn wieg, ziet duidelijk, dat, naarmate het bijv. larger met zijn handjes
speelt, het zichzelf opwekt om te spelen. Het geeft krachten uit, maar
krijgt tegelijk krachten terug, zoodat er hier een wisselwerking bestaat
als tusschen kapitaal en luxe. Uit het kapitaal komt de luxe voort — zó(5
staat uit de sluimerende kracht van het kind het jubelende spel in zijn
leven op. Maar de luxe vermeerdert op zijn beurt het kapitaal. Z66 brengt
ook het spel in dubbele mate aan het kind terug wat het eerst had nitgegeven. Laat het kind idus spelen, want in het spel verovert het de
krachten, , die God in het leven voor hem .heeft weggelegd.
.
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Dit alles geldt niet alleen voor de krachten van het lichaam, maar ook
voor die van den geest.
Dat een zekere mate van geestelijke ontwikkeling noodig is om het spel
te voeren, blijkt wel hieruit, dat het kind niet aanstonds speelt. Er moet
een zekere geestelijke ontwikkeling bereikt zijn, die de voorwaarde is voor
het spelen. In zijn beroemde reisverhalen vertelt Livingstone, dat hij
onontwikkelde volksstammen heeft bezocht, en dat het spel bij die volken
of in 't geheel niet voorkwam, of iop een uiterst simplistische wijze werd
gevoerd. En nog duidelijker blijkt de noodzakelijkheid van een geestelijke
ontwikkeling om to kunnen spelen, uit het leven van idiote kinderen, De
idioot speelt nooit. Wat de medicus ook doet om de speeldrift in hem
wakker te roepen, de arme patient komt nooit verder •dan een glimlach,
of hoogstens een .onwezenlijk gebaar van zwakke instemming.
Samenvattende kunnen wij dus zeggen : dat er een tijd is in het leven
van den mensch, waarin hij zijn krachten nog niet uitgeeft aan , den harden,
dikwijls zeer moeilijken levensstrijd. In deze dagen vindt het kind nog
beveiliging bij zijn moeder, en ontvangt het brood uit de hand van zijn
vader. In dezen tijd waakt de lichamelijke en geestelijke kracht van het
gezonde kind op. Deze kracht, idie niet verbruikt hoeft te worden tot het
voorzien in eigen onderhoud, wordt op een vrijwillige wijze uitgegeven,
die men niet „arbeiden" heeten kan, maar 'die men noemt het spel.
Elk kind idat gezond is, speelt en moet spelen, .omdat dit de eenige
spontane daad is waarin het zich kan geven. Een kind, dat niet speelt, of
zich van het spel onthoudt, houdt op een normaal kind te zijn, want het
spel is, zooals FrObel zest, de hoogste graad van menschelijke ontwikkeling in den eersten tijd des levens; het is ide veruitwendiging van hetgeen
innerlijk in het kind leeft, en aan deze veruitwendigng heeft het behoefte.
Ik ga nu in de tweede plaats lets zeggen over de gronden waarin het
spel, psychologisch beoordeeld, rust en noem dan tegelijk eenige verschijnselen op uit het spelende kinderleven.
Een van de ,merkwaardigste dingen die ,ons telkens weer opvallen wanneer wij liefdevol het kinderspel bestudeeren, is de z.g. imitatiezucht,
de zucht om na te bootsen.
Een groot deel van de spelen der eerste jaren bestaat in niets anders
dan in het nabootsen van handelingen, die men volwassenen heeft zien
doen. De jongen maakt de jacht en den oorlog na, slaat veidlegers op en
neemt vijanden gevangen; het meisje richt haar spel meer in naar de
moederlijke bedrijvigheid in het huis, en vooral naar de zorgen door
moeder besteed aan haar kinderen. Met een nauwkeurigheid, die ons
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dikwijls verbaast, nemen zij het hun omringende, cameleontisch-drukke
leven in zich op, en ,eer wij er op bedacht zijn reproduceeren zij dat leven
voor onze oogen, dikwijls tot onze stille bewondering, maar ook wel eens
tot diepe beschaming van ons hart. Net kind is een nabootsend wezentje,
en zijn spel is een microcosmos, waarin heel het groote menschenleven
weerspiegeld ligt. Dit alles is zoo waar, dat sommige psychologen, (La.
Vierordt, het kinderspel enkel uit deze zucht naar imitatie willen verklaren.
Ik herinner mij nog zeer levendig een kind van ongeveer zes jaar oud,
dat , op een Zondag in de kerk was geweest bij een predikant, die meende
met vuistslagen en vervaarlijk stemgeluid het Evangelie aan zijn hoorders
te moeten inhameren. De straf op deze ontheiliging bleef niet uit. Toen de
dominee thuds kwam, vond hij zijn kleinen loge achter een geimproviseerden
katheder staan, terwijl hij bezig was, schreeuwend en hamerend, den tekst
van .dien morgen te reproduceeren.
Leer bekend is ook de volgende gebeurtenis.
In het jaar 1891 werd in Napels een veelbesproken proces gevoerd,
waarin heel de Siciliaansche adel betrokken was. rIet proces duurde
maanden lang, en de stad was koortsachtig iopgewonden. In die dagen kon
men de Siciliaansche kinderen, met een ernst, die alle beschrijving te
boven gaat, rechtbankje zien spelen. De volmaakte wijze waarop de ambtenaren ider justitie en de stramme houding der gendarmes werd nagebootst,
leverde het bewijs, dat wij hier te doen hadden met een massaal verschijnsel van inabootsing, dat m. i. gevaarlijk ,geacht moet worden, daar
het hier een zedelijk laagstaand proces gold.
Ik herinner eindelijk nog aan wat de fijnzinnige en sympathieke Mevrouw
Necker schrijft in haar boek : „l'education progressive". Een dame had
een brief ontvangen en las die aan eenige vriendinnen voor, zonder er aan
te denken, , dat haar kleine jon,gen aanwezig was en aandachtig meeluisterde•
Onmiddellijk nam het kind het eerste het beste stuk papier, dat hij
vinden kon, ihield het voor zijn gezicht, en sprak mechanisch enkele woorden uit, die hij onthouden had, terwijl hij trachtte met dezelfde stem te
lezen als hij het zijn moeder had hooren doen.
Toen de omstanders begonnen te lachen, ,onderbrak hij het lezen niet.
Een schalksche blik naar zijn moeder bewerkte in hem een comische
mengeling van ernst, , die hij wilde bewaren, en van vreugde, then hij
ondervond. Door het succes aangemoedigd, veranderde hij onmiddellijk
van houding en eindelijk had men nog slechts te doen met een spotvogel,
die onderhoudend wilde zijn.
Net spreekt in dit verband van zelf, ,dat de kracht van het voorbeeld
onberekenbaar groot is. Wij hebben in de opvoeding te doen met inpon-
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derabilia, d. w. z. met allerlei factoren, die niet gewogen kunnen worden,
maar wezenlijk bestaan en de ziel van het kind diep beinvloeden. Er is
een mystiek verband, niet alleen tusschen de woorden die wij zeggen,
maar ook , die wij niet zeggen, tusschen ons zwijgen, onzen blik, de wijze
waarop wij een kamer inrichten en de toetsen van .de piano aanslaan en
de ziel van ons kind, , dat ziet en altijd luistert. Wat het ons zag doen, zal
het zelf ook doen, en het zal het zoo doen, als wij het deden. In het spel
teekenen zich de eerste verschijnselen van het imitatieve kinderleven af.
Let dus aandachtig op het spel: gij zult er het kind, maar, wat misschien
even noodig is, u zelf uit leeren kennen, en laten wij dan den moed thebben
om in het aangezicht van het kinderspel ons zelf te oordelen.
Een tweede grond voor het kinderspel ligt in wat ik zou willen noemen,
de zucht naar zelfbehoud, of zelfhandhaving, die eigen is aan ieder mensch.
Er ligt op den bodem van ons zieleleven een neiging om hindernissen te
overwinnen, obstakels te boven te komen en deze overwinning, waarin wij
onszelf weten te handhaven, verschaft ons een gevoel van allerdiepste en
streelende bevrediging. Wordt .deze neiging niet binnen de grenzen
gehouden, dan neemt zij den vreeselijken vorm aan van veroveringszucht,
die in oorlogen zich een uitweg baant en bevrediging zoekt te vinden.
Maar in kleinere mate en op meer beschaafde wijze zien wij die veroveringszucht optreden in het spel van den mensch. Wie wel eens schaakspelers
heeft gadegeslagen, terwij1 ze met ingespannen hoof den en onder strakke
stilte, hun stukken verschoven langs het zwijgende bord, heeft kennis
gemaakt met deze veroveringsdrift, die een van de gewichtigste aanleidingen is tot het spel.
De diepste bevrediging van bijna alle spelen bestaat in den triomf over
den tegenstander. Het knikkeren van jongens en hun damspel onder den
avondlijken lamp, hun eenvoudige stoeien en hard-loopen wordt innerlijk
gedragen .door de liefde tot de overwinning, die ze hopen te behalen.
Vandaar m.i. dat wondere verschijnsel, dat het spelen van kinderen heel
dikwijls, plotseling en schijnbaar ongemotiveerd, uitloopt op vechten. Het
eene kind voelt, al spelende, de nederlaag voor zichzelf aankomen; het
spitst zich op de handelingen van de andere partij en wanneer het dan
gevoelt, dat de nederlaag vlak bij is, onttrekt het zich aan dien nederlaag
door het spel te verstoren en.... in een zich ontwikkelend gevecht tracht
het de overwinning te behalen, die het zich zooeven, in het rustige spel,
ontglippen zag.
Ook bier zal de paedagogisch geinteresseerde mensch leiding moeten
geven. Door bij voorkeur Been spelen nit te zoeken, die de lage
veroveringszucht prikkelen en anderzijds de waarde van een nobele
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overwinning te erkennen, zullen kwade gevolgen geneutraliseerd en goede
krachten opgewekt kunnen warden.
Een kind, dat wint bij het spel, moet vooral goed weten, dat het daarom
nog inlet , die meerdere is van zijn overwonnen vriendjes. Want
physieke kracht en schranderheid zijn nog geen ethische ideugden. Daarom
legge men liever de nadruk op eerlijkheid in het spel, oprechtheid, ook op
een zekere courtoisie. De ware overwinnaar is misschien wel idat manneke,
dat niet wilde overwinnen, omdat hij het alleen had kunnen idoen ten koste
van zijn eer van eerlijk kind.
Hiermee zijn de factoren, die met elkander het spel bepalen, nog niet
alle ,opgenoemd. Een , derde factor is de fantasie van het kind, id.w.z. het
vermogen, om de , dingen, die het gezien heeft, om te stalten en zoodanig
te combineeren, dat er nieuwe beelden uit tot stand komen.
Deze fantasie is de bron van heel wat kinderspelen.
Het is dan meestal zoo, dat het soort spel reeds eeuwen bekend is, maar
dat het kind met zijn fantasie dat spel aanraakt en er nieuwe toepassingen
van weet te maken.
De blokkedoos bijy. is bijna zoo oud als de kinderwereld zelve, maar,
dank zij de scheppende fantasie van het kind, ligt er altijd weer nieuwe
bekoring in het groepeeren van die houten blokken, die nu eens een toren
moeten voorstellen, dan een paleis of een paard of nog wat anders.
Wie heeft nog nooit gezien hoe een kind zich uren lane bezig kan houden
met het spreken tegen een houten of steenen voorwerp?
Voor een meisje van ongeveer vier jaar stelde een pyramidaalvormige
steen, die zij met een zakdoek bedekt had, een klein kind voor. Het werd
voorzichtig neergelegd, in de armen gedrukt, geliefkoosd, met duizend
teedere woordjes aangesproken, en eindelijk mee uit wandelen genomen.
De fantasie had dien steen geanimeerd en de wijze, waarop het kind zich
inleeft in den rol van „moeder" is niet minder ernstig dan wanneer Bouwmeester ,Shylock voorstelt of Othello.
Telkens doen ze nieuwe grepen die u verrassen. Telkens een voorstelling,
waarvan ide beteekenis ons eerst ontgaat maar die u later van verbazing
stil doet staan als zij hun bedoeling verklaren. Een kind met fantasie is
eigenlijk ,een kleine poeet. Wat de Bijbelschrijvers verhalen, wat in de
diepte van volkslegenden en sprookjes verscholen ligt, treedt dikwijls in
het kinderspel op een onbeholpen maar sublieme wijze naar voren.
Hun fantasie heeft geen grenzen. 1k ken een fijngevoelig meisje van
vijf jaar, , dat op een avond ongeveer het volgende gebedje deed:
„lieve Heer, bewaar moedertje vanavond — en als U het niet alleen kunt,
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dan moet U er de politieagent maar bijhalen...." een duidelijk bewijs hoe
naief-fantastisch een kind zich de bewaring Gods voorstelt maar ook,
geloof ik, een motief om met veel wijsheid en liefde in deze dingen leiding
te geven.
Wanneer ik ten slotte nog jets zeg over het aesthetisch gevoel, dat het
spel van het kind bepaalt, dan ben ik er mij van bewust, de aan het begin
van dit opstel uitgestippelde Iijnen te buiten te gaan. Ik waag het echter
om de bekoorlijkheid van het onderwerp en in de wetenschap „tout se
tient". *)
Vergis ik mij niet, dan hebben de schoonheid en het spel meer met
elkander te maken dan wij oppervlakkig geneigd zijn aan te nemen. En
ik he!) gelukkig den wijsgeer Kant aan mijn zijde om deze meening te
verdedigen. In een van zijn werken toont hij aan, hoe het spel uit dezelfde
werkzaamheid der ziel ontspringt, waaruit ook de schoonheid in, ons
leven wordt geboren. Ook Schiller lest dit verband tamelijk* duidelijk in
zijn beroemde woord: „de mensch moet met de schoonheid slechts spelen
en hij moet slechts met .de schoonheid spelen."
Wie zou het verband tusschen spel en schoonheid kunnen loochenen,
die wel.eens aandachtig en bewonderend het spel van duiven heeft waargenomen. Met kiepperende wieken komen ze luidruchtig aangevlogen. Ze
schieten pijisnel omhoog in ide lucht, tuimelen omlaag, verheffen zich weer,
terwijl heel hun vlucht een cirkelen schijnt te zijn rondom zonnestralen —
totdat zij eindelijk, vermoeid, neerstrijken en op den rand van een zonnig
.dak elkander hun liefde gaan belijden.
Is zoo'n duivenspel dan inzichzelf niet de openbaring van een schoonheid, die u zachtjes zeggen doet: „hoe mooi, hoe mooi!"
God zelf heeft het spel, als uitdrukking van Zijn rijkdom, in de schepping
gelegd. In de onbezielde natuur teekent zich een, overschot van krachten
af, die niet anders dan met den naam „spel" genoemd kan worden. fIebben
wij niet alien in de Lente de verkwistende overtolligheid van schoone
krachten genoten, als de boomen met duizend bloesems stonden te wuiven,
waarvan zeker ide heift bestemd was om af te vallen en nooit tot vruchten
to rijpen,?
Ja, wij mogen nog een stap verder gaan en zeggen, dat het spel, psychologisch bezien als een overschot van krachten, een trek is van het
Goddelijk Wezen zeif en .dat Gods schoonheid bestaat in het harmonisch
spelen van zijn deugden.
Wij kennen waarschiinlijk alien die theorie over 'de schepping, die, als
*) Alles houdt verband met elkander.
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zij geen waarheid is, toch zeker wel waarheid bevat, en daarom waard is,
om genoemd te worden.
God — zoo heeft men gezegd — had in de stilte der eeuwigheid een
teveel aan 'heerlijkheid en kracht in Zich, die zich uiten wilden. Net wezen
Gods was een beker, .die overliep en uit dit overloopen van Gods heerlijkheid is toen de wereld geboren. Het is werkelijk verleidelijk: de wereld,
een naar beneden gevallen druppel uit de beker van Gods schoonheid en
een gekristalliseerd stuk van zijn heerlijkheid.
Spel en schoonheid verhouden zich in God — en daarom ook in den
mensch als mogelijkheid en werkelijkheid. Wie werkelijk iets schoons
wil doen moet het al spelende kunnen ,doen, in de vrijheid van zijn ongebonden persoonlijkheid. Wil een schrijnwerker bijy. de poot van een stoel
kunstig draaien of een predikant een preek schrijven die het karakter van
schoonheid dragen zal, dan is het beslist noodig dat deze werkers vrij
boven hun werk staan. Zij moeten beschikken over een fonds van hen
toestroomerfde krachten zoodat het werk in den vroolijksten zin van het
woord een spel voor hen wordt. De gedachten moeten zichzelf aan dien
predikant aanbieden zonder dat hij er naar hoeft te zoeken. Als kinderen
rooeten zij zich reien voor zijn geest en voor hij zingt moet hij het koor
van zijn gedachten in hem zelf hebben hooren zingen. Want het kenmerk
van alle artistieke schoonheid is dat zij uit den overvloed der persoonlijke
vrijheid wordt geboren.
Welnu — het spel kan het kind het geheim van het vrije arbeiden leeren,
d.w.z. van het arbeiden dat niet drukt maar dat in vrijheid der kinderlijke
persoonlijkheid geschiedt. Het spel houdt het kind boven zijn werk. Het
rnaakt ,en houdt het kind IT,. Het ontslaat het van zooveel banden waardoor het, dikwijls veel te vroeg, gedrukt wordt en langs dezen weg gaat
de mogelijkheid open dat het Koninkrijk der Schoonheid de kinderwereld
binnentreedt en , de kinderharten gaat vervullen.
Deze laatste gedachte kan ik hier niet verder uitwerken. Behalve dat
het teveel plaats zou vragen, ben ik met .de uitwerking ervan zelf niet
klaar. Het gebeurt dat men in zijn leven de richting bespeurt waarin een
vraag moet beantwoord worden zonder zelfs nog het eerste woord van dit
antwoord te kunnen neerschrijven.
Aileen Beef ik nog enkele wenken die m.i. uit het voorgaande voortvloeien.
Laten wij onzen kinderen niet te veel en niet te kostbaar speelgoed
seven. Het eenvoudigste is op dit gebied het beste. Wie een kind op zijn
derde of vierde jaar een geschenk geeft van, laten wij zeggen, 25 gulden,
moet, als het kind 12 jaar is, 100 gulden uitgeven. Het gevaar, de kinderen
blasé te maken door middel van hun speelgoed, is werkelijk niet denk-
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beeldig en het aandoenlijke verhaal van dat prinsje dat zijn koninklijken
vader vroeg, wanneer hij nu ook eens heerlijk met modder zou mogen
spelen, zooals die blijde kinderen op straat, heeft ons heel wat te zeggen.
Iedereen weet, hoe een meisje verzot kan zijn op een oude, gehavende
pop met een oog en misschien een paar gebroken beenen. Waarom zullen
wij dat kind nu dwingen haar liefde over te dragen op een wildvreemde,
nieuwe pop, zonder traditie en zonder levensgeschiedenis.
Wanneer God de dingen nieuw maakt (denk maar aan hemel en aarde)
Iaat Hij ze eerst heel oud worden.
Ik zou zeggen: laten wij navolgers Gods zijn, als zeer geliefde kinderen.
Maurice Denis schrijft in een mooi artikel over „l'education artistique
des enfants" het m.i. ware woord, idat een kind moet .opgevoed worden „in
hymnis et canticis", bij liederen en gezangen.
Om dit Joel te bereiken, zullen wij het spel niet moeten vergeten dat in
het leven van een kind de plaats inneemt van een gezang en de bran is van
veel ongezongen liederen.
's Graveland.

A. G. WOLF.

KOPPIGHEID EN HARE GENEZING.
Onder een van „de kleine vossen of verstoorders van ons huiselijk
geluk" noemt mevrouw Harriet Beecher Stowe, de bekende schriffster van.
„De Negerhut", de koppigheid. Dit beestje heeft al heel wat last veroorzaakt ook in onzen „Schooltuin", en menig onderwijzer of onderwijzeres
een kwaden idag bezorgd. Mocht mijn bijdrage een middel zijn om het dier
buiten ons schoolerf te .houden, of zoo hij al mocht binnen dringen, hem
te vangen, dan acht ik ,mij rijkeliik beloond.
Wat is koppigheid? Dat is duidelijk , genoeg, dunkt mij en ibehoeft niet
gevraagd, zest ge. Mij dunkt het nog niet zoo heel duidelijk. Met ,definieeren, wat toch altijd slechts benaderen is, komt men in dit geval, gelijk
in zoovele, nog niet veel verder, of liever dichter, bij deze eigenaardige
karaktertrek.
Is het seen te ver doorgedreven standvastigheid? Een iontaarding van een
deugd, de konsekwentie er van, die tot een ondeugd werd? Soms kan het
dit wel zijn, want immers al het goede in ons is nooit zuiver, maar
vermengd.
Net gouderts onzer deugden is besloten in veel gesteente van ongerechtigheid en verbonden met waardeloos gruis. De begeerten en neigingen
zelfs van den door Gods Qeest vernieuwden mensch, volgen niet de
vertikale lijn opwaarts, maar de schuine, als resultante van de zwaartekracht der zonde naar beneden, en de magnetische trekking van den H.
Geest naar boven.
Als de oude Stastok liever zijn oortjes-band op den zolder laat verteren,
dan de partij tegen een redelijk prijsje van de hand te doen, dan spreekt
hieruit geen koopmansgeest, maar een goedaardige koppigheid. Evenzoo
ontaardde de taaie vasthoudendheid van den ouden boer in Stun Streuvels'
„Vlaschaard" aan zijn overgeerfde landbouwpractijk, en de haat tegen
„nieuwigheden" in casu de kunstmest, in koppigheid. Of denk hierbij ook
aan , den ouden Josias, van Marie Diers. De starre vaisthoudendheid, de
domme eigenzinnigheid van boer Stuggink, in de Hoofdige Boer, van Staring, die or ook komt — met laarzen aan — door de voort, in plaats van
over de brug, is genoegzaam bekend.
Is standvastigheid, volharding, een deugd, koppigheid mag terecht een
ondeugd heeten. Werken de eerste veelal, (niet altijd) positief, de laatste
werkt meestal in negatieve richting. Wie iets positiefs wil, 't zij goed of
kwaad, noemt men niet koppig, maar doorzettend of eigenzinnig. De koppige is evenzoo een welbewust willende, maar hij heeft geen positief doel,
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hij zet zijn geheele persoon in actie om tegenstand te bieden, om niet te
willen, wat redelijk en zedelijk van hem wordt geeischt. Er ontbreekt aan
zijn willen alle zedelijk motief. Koppigheid is een worm van eigenliefde. De
koppige is bereid offers te brengen van geld, van naam, van geluk, om
zichzelven slechts te kunnen handhaven. biij is onverzettelijk, hij wil niet
wijken. Deze eigenliefde is blind, omdat zij niet zien, doof, omdat zij niet
hooren, dom, omdat zij niet denken wil.
De standvastige wordt geacht, ook al gaat hij in den strijd onder ; hij
kan martelaar zijn voor een verloren zaak, maar de koppige wordt veracht,
hoogstens beklaagd, omdat hij het slachtoffer is van eigen verblindheid,
van zijn eigen , dierbaar ik. Bij hem rijst inwendig verzet, omdat hij zich
gekrenkt gevoelt, er werkt dus geen verstandelijke, nog veel minder een
zedelijke overweging.
Hij ziet zichzelf als de verongelijkte, de kwalijk behandelde ; hij gevoelt
zich martelaar. Er is dus ook een emotioneele factor in 't spel. De verstandelijke functies werken slecht, zijn , denkkracht is uitgeschakeld, zijn
bewustzijn is omneveld, hij lijdt aan tijdelijke bewustzijnsvernauwing, hoewel
de graad van het bewustzijn niet verhoogd is. Hij ziet en gevoelt zijn „geval"
sterk subjectief gekleurd. Zijn meestal sterk werkende secondaire functie
assimileert vroeger ondergane achteruitzetting en vcrmeend onrecht met
de onderhavige kwestie. Altijd moeten ze hem ook hebben — hij heeft het
ook altijd gedaan, en in iden verborgen ondergrond van het onbewuste
groeit zijn verzet tot wrevel. Er is geen praten aan, hij luistert naar geen
argumenten, omdat hij niet overtuigd wil zijn. Hij heeft zich schrap genet in
den engen cirkel van zijn meening. Hij wil niet, omdat hij niet wil. Zijn
emotionaliteit weerspiegelt zich in zijn geheele lichaarnshouding; straalt
in zijn geheele persoon naar buiten. Zijn oog is verstard, de vuisten zijn
gebald of samengeknepen, de halsspieren zijn verstijfd (hij is letterlijk
halsstarrig), , de lippen zijn op elkaar geperst, hij is bleek of hoogrood. De
polsslag is onregelmatig, gejaagd, de haren rijzen te berge. Wij alien
kennen de eigenaardige lichamelijke afwijkingen van zoo'n patient wel.
Want een patient is hij. Lijdt hij niet aan 'een hartkwaal? Hoe zullen we
hem genezen? Zijn wil breken? Heeft de koppige altijd een sterken wil?
Lang niet altijd. Sommige koppige kinderen hebben gebrek aan wilskracht
en doorzettingsvermogen. Moeten we de grondstelling der homeoepathie
toepassen : „Similia similibus curantur", gelijksoortig wordt door gelijksoortig genezen, de kwaal met de kwaal verdrijven, of om het anders te
zeggen, dezen duivel door Beelzebub, een nog sterkeren uitdrijven? Moeten
wij onze koppigheid tegenover de zijne stellen? Dat zou niet zeer Evangelisch zijn. Wij mogen geen kwaad met kwaad vergelden, gesteld al, dat
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het effect had, het doel heiligt de middelen niet. Wel moeten we met
vastheid en beslistheid tegen den koppige optreden. Hij mag het niet
winnen, ook niet door onze onmacht of gemakzucht of vrees voor scenes.
Oooien we het hierdoor op een accoordje met hem, gaan we transigeeren,
dan zullen we tot onze schade ondervinden, dat de booze geest, ,hoewel
tijdelijk geweken, straks terugkeert, versterkt en vergezeld van bondgenooten, boozer dan hij zelf.
Lichamelijke straf is bier absoluut of te keuren. De koppige laat zich
trouwens Bever doodslaan, dan dat hij zijn kop breken zou. Alle verdere
kwakzalversmiddeltjes, waarin sommige moeders, de onverstandigen dan
onder hen, wet te verstaan, zoo rijk zijn, moeten maar blijven rusten. Hier
helpen geen doekjes voor 't bloeden. Onze geheele paedagogische E. H. B.
0.-trommel (vergeet vooral , de t niet van 't laatste woord, zetter) moet
voorloopig maar gesloten blijven. Net eerste, het beste middel is rust —
absolute rust — niets doen. Laat den koppige tot rust komen praat niet
met hem, ook niet over hem — negeer hem — doe, alsof hij er niet was.
Hij moet maar merken, , dat de aarde even vroolijk en onverstoorbaar
doordraait, en dat zij noch wij zelve uit ons evenwicht zijn geraakt, al is
hij dat. Voor jonge, heetgebakerde paedagoogjes een moeilijke taak. „In
stilheid en vertrouwen zal uwe sterkte zijn" dat geeft inwendige
krachtsconcentratie.
Dus ook niet hooren naar den kwasie-welmeenenden raad van een ouderen flegmatieken collega, die je beduidt, dat je die dingen je niet aantrekken
moet en zulke gevalletjes thuis 'met je jas maar aan den kapstok moet
hangen.
Neen, waarachtige liefde en belangstell'ing zoekt en peinst naar de juiste
middelen en bidt om voorlichting bij zwarigheden.
Dat peinzen zal ons het geheele geval nog eens terdege voor den geest
stellen. Blijkt het ons, dat wij ondoordacht, dat wij onredelijk, dat wij
onrechtvaardig geweest zijn tegenover onzen kleinen kopper, dan moeten
wij ongelijk durven erkennen. Die ellendige zucht om zich door alles heen
te willen handhaven, die eeuwige gelijkhebberij ook tegenover kinderen,
heeft al heel 'wat kwaad gedaan; ook kwaad in het kinderhart. Doen wij
dat, dan zijn we hun een ergernis. Neen, de kinderen behoeven in ons geen
heiligen te zien, maar zij moeten in ons zien zoekers en worstelaars naar
heiligheid.
Staan we dus recht, dan moeten wij onverbiddelijk op ons recht blijven
staan en trachten den patient van zijn onrecht te overtuigen. Wij imoeten
onzen opgelegden eisch van strafwerk of wat wij gesteld hebben, vasthouden, kalm en vast, maar onwrikbaar. Dat geeft moeite vaak. Moeite sums
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met onverstandige ouders. Dat kan de school daardoor wel eens een
leerling kosten, en schijnbaar schade doen. Schijnbaar — want waarachtig
schade lijden doen wij nooit, als wij met ootmoed recht willen en recht doen,
en niet willen knoeien en draaien en transigeeren met ons beginsel ; ook in
ons beginsel van tucht tegenover onze leerlingen. ,Nooit vertoonde onze
Koning schooner majesteit, dan toen velen aan Hem geergerd werden en
niet meer met Hem wilden wandelen, en Hij Zijn kleinen kring de vraag
stelde : „Wilt gijlieden ook niet henengaan?"
Maar keeren wij tot onzen kleinen zondaar terug.
De school is uitgegaan
daar zit hij nog. De bui is blijkbaar nog niet
afgedreven. Onrnerkbaar houden we hem in 't oog. We doen of hij er niet
is. We kunnen 'werk corrigeeren, de boel klaar zetten voor de lessen van
den volgenden dag, een plaat ophangen. Langzaam verrijst het hoofd van
koppigen Piet. Hij gluurt tusschen de vingers door om te zien, wat we
uitvoeren. Nu moeten we onzen slag slaan.
„Zeg, Piet, houdt dit touwtje even vast" — of : „Piet, hebben we deze
plaat al eens gehad?" 't Is een onschuldig middel om Piet over het doode
punt heen te helper, om .den ban te breken. 't Middel is slechts middel. 't Is
me gebeurd, dat het een kat was, die door een dakgoot stapte, of Kees, mijn
hond, die kwispelend het lokaal binnenkwam, om zijn baas te zoeken. Dieren trekken altijd de belangstelling van kinderen. Piet lacht verlegen, de
vechtstemming is er uit bij hem. Hij is verlegen met en over zichzelf. En
— Been zware zedepreek. Een paar woorden. Piet, wat ben je toch een
dwaze vent, foei, is dat nu doen van je om zoo koppig te zijn. Ik weet, dat
je er spijt van hebt. „Kees, bijt dien ondeugenden jongen maar in zijn
beenen." Maar mijn Kees is een echte schoolmeestershond, die nooit bijt
om zeer te doen, enkel uit gekheid, dat weten mijn snuiters wel. En de
meester — die bijt ook niet uit valschheid of om zeer te doen, dat weet Piet
en hij mag huistoe.
Ja, maar je eisch man; het straf'werk? Dat komt rijk terecht. Dat regelen
we erst nog samen. Hij wil het graag maken Of thuis, of den anderen morgen voor schooltijd.
't Voorgaande was een accuut geval, langer of korter van duur, maar
voorbijgaand. Bedenkelijker is de kwaal als zij een meer chronisch karakter krijgt. Reeds bij kinderen komt bet voor, — gelukkig als uitzondering
— dat de koppigheid zich uit in wreveligen onwil, een halsstarrig mokken,
dagen achtereen. Dan is er zeer veel takt en wijsheid, maar vooral ook veel
lief de, geduld en zachtmoedigheid noodig, om zoo'n koppig karakter te
leiden en te buigen. Liefdevolle standvastigheid, niet transigeeren, maar
vasthouden aan het gegeven gebod of verbod, is noodzakelijk. Langzaam
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drijft de bui soms af, terwijl de hemel nog dagen lang betrokken blijft en
de zon van vroolijke opgewektheid en blijde levenslust maar niet door
schijnt te kunnen breken. Deze karakters zijn meestal teruggetrokken, uiten
zich niet gemakkelijk, leven meer naar binnen , dan naar buiten. Ze missen
vaak alle spontaneiteit. De indrukken werken lang na — sterke secondaire
functie gemoedsstemming vaak gedrukt. Valsche schaamte speelt vaak
een belangrijke rol om onrecht en berouw te erkennen. 't Karakter is egocentrisch, piekeren, tobben, ook soms om werkelijke of vermeende zonden.
Wij moeten hier geen toenadering forceeren. Toont het kind deze meer
door houding en gedrag dan door woorden vaak — dan moeten we liefdevol
aannemen, en niet afstooten of verwijten. Door zachte terechtwijzing moeten we trachten den karakterplooi glad te strijken. 't Gebed met en voor
zulke kinderen is zulk een machtig opvoedingsmiddel.
Men wijze er ernstig op, dat ook dit karakteronkruid op de knieen moet
worden gelwiepd. Verootmoediging voor God moet al biddend worden geleerd. Een verbroken en verslagen geest zal God niet verachten. Dan
wordt het karakter verdiept, gelouterd, geheiligd. Dit is het, wat de koppige
zoo noodig heeft, ootmoed, kleinheid, opdat het trotsche ik vernederd en
gebroken worde, en de nieuwe mensch opwassen moge, vernieuwd naar
het beeld Gods. Juist omdat de zielseffecten zoo langzaam werken, kan de
voorheen zoo koppige een trouw, standvastig, evenwichtig mensch worden,
die niet spoedig door alien wind van tegenslag bewogen wordt en niet
haastelijk struikelen zal, ook al is het, dat de meer gedrukte, melancholische stemming overheerschend blijft. Uit dit hout snijdt God vaak zijn
martelaren, Zijn palstaanders voor en verdedigers der waarheid, Zijn
dulders en lijders.
Men heeft wel eens gezegd, .dat de mensch product is van omstandigheden, van omgeving, van woonplaats. Hoewel deze uitspraak in zijn
algemeenheid niet juist is, toch oefenen zij grooten invloed. De blauwe,
blijde, lachende .hemel doet de levensveer bij de Zuidelijke volken hooger
opspringen, doet het bloed sneller bruisen. Wij, Noordelijke volken, met
onze betrokken luchten, sombere natuur zijn meer langzaam en traag in
onze uitingen. De Germaansche volksziel heeft nooit geheel van zich
kunnen afschudden de sombere melancholie van het bleek-lichte oerwoud,
waar de zwijgzame stammen statig en onbewogen recht oprijzen naar
omhoog en het geheimzinnig bladergeruisch in de toppen relke opgewonden
vreugdegeluid dempt. Daar heeft de zwartgewiekte weemoed zich genesteld
tusschen , de takken en is neergedaald als een .geest, die de harten heeft
verkild en verstugd. Denen en Noren. Net yolk spreekt nog wel van een
„Deenkop" en norsch afgeleid van Noorsch is niet anders dan stugge
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onvriendelijkheid, met koppigheid nauw verwant. En hebben .onze evenwichtige Friesche broeders en zusters niet de reputatie van „koppig" te
zijn. Zusters ook? Ongetwijfeld, al moet worden toegegeven, dat .de z.g.
„schoolkoppigheid" veel meer bij jongens 'dan bij .meisjes voorkomt.
Waar de tucht wat slap is, roept ze bij jongens eerder verzet en koppigheid op, bij meisjes plaagzucht te voorschijn. Volgens de statistiek van
Prof. 1-leymans in „Psychologie der Vrouwen" is het percentage van
koppigheid bij vrouwen aanmerkelijk lager ,dan van mannen.
Jets wat ongetwijfeld samenhangt met het meer emotioneele der vrouw
en geringer secondaire functie. Is koppigheid ieen gevolg van, verstandelijke dwaling, een defect van het kenvermogen?
Een koppige is dom. Maar is een domme koppig?
leder weet beter. Als het kapitaal renteloos ligt geeft een millioen evenveel of liever even weinig intrest als f 100. Alleen is koppigheid van den
domme nog een weinig lastiger, omdat het moeilijker is hem tot „inzicht"
te brengen. „Als ik nu een raad schuldig ben aan mijn vrienden," zegt
Mevr. Beecher Stowe in het aangehaalde werkje, „dan moet ik hen
waarschuwen, neemt nooit de proef met een domme vrouw, want de
koppigheid van een knappe en verstandige is nog niets bij de koppigheid
van een domme en een leeghoofd." Als een vrouw .dit van de vrouwen zegt,
kunnen we het bij analogie misschien ook wel voor ide mannen aannemen.
Hoewel het verstand het primaat heeft, volgt de wil nog niet altijd als
gehoorzaam dienaar, wat het verstand voorschrijft. Net zou wel altijd zoo
moeten zijn. Dikwijls is de wil redeloos, handelt zij zonder nadenken
of onredelijk handelt zij tegen het verstand in. De wil is de motor, die
niet altijd naar het verstandsroer luistert. Liever zou ik als bewustzijnscentrum van .ons redelijk en zedeldk handelen het geweten onemen. „Uit
het hart," zooals de Schrift zegt, zijn de uitgangen des levens. Daarom is
koppigheid niet een dwaling, maar een zonde. De koppige handelt tegen
zijn beter ik, zijn geweten in.
Daarom moet ter genezing niet alleen beroep worden gedaan op zijn
beter weten, beperkt tot zijn verstand, maar op dat betere ik. Zijn geweten
moet hem van tongelijk iovertuigen. Zoodra ide koppige weer „bij zijn hart"
gebracht is, komt berouw en verootmoediging. Dan legt hij het pantser
van koppigheid of om zich door Gods Geest te laten omhangen met den
zachtgolvenden mantel der .00tmoed. Door dien Geest wordt de stekelige,
ongecultiveerde doorn, een fiere, statige, rechtopgaande den, de klitterige,
hakerige distel een zachtgeurende olieachtige mirt. God sohept, maar
herschept ook den mensch. herschept den koppige tot een vasten geest.
W. BLOK.
Charlois.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Leesonderwijs. Het Zeitschrift iiir Pad. Psychologie gaf een breedvoerig
artikel over leestijd en aantal leesfouten in het tweede leerjaar, experimenteel onderzocht. Na mededeeling der verschillende uitkomsten, en
statistische groepeering, trekt de Schrijver zijn gevolgtrekkingen.
Als zeer belangrijk voor het goede leesonderwijs wijst hij o.a. op het
juiste spreken. Vooreerst moet de uitspraak van den onderwijzer onberispelijk zijn en vrij van dialectische fouten. Maar ook van het kind moet
een zuivere uitspraak worden gevergd. Hij wil methodisch doorgevoerde
spreekoefeningen, grondige bekendmaking met de spraakklanken, gezette
oefeningen in moeilijke, veellettergrepige woorden.
Ook wil hij de kinderen 'anger houden op den kinderlijken trap van het
langzaam lezen, dan soms geschiedt, wanneer men ze dwingt, zoo te lezen
„als groote menschen". De kinderen moeten meer lezende lezen leeren,
dan schrijvende lezen leeren, zooals de schrijfleesmethode wil.
Beroe,oskeuze. Het Julinummer van dit tijdschrift is inzonderheid aan
het vraagstuk van de beroepskeuze gewijd. In het district Dusseldorf
hebben ze nu vijf jaar lang acht geslagen op de spontane beroepskeuze der
kinderen, die de school verlieten, zoo deelt Carl Coerper mede. De waarnemingen strekten zich uit over ongeveer 2000 kinderen per jaar.
Een half jaar voor het einde van den cursus moeten de kinderen
schriftelijk mededeelen, wat ze willen worden. De onderwijzer bespreekt
de kwestie met de ouders, in tegenwoordigheid van het kind, en ook het
advies van den dokter wordt ingewonnen. Psychotechnische methodes
worden hierbij niet toegepast, dan alleen bij 5 procent van het heele aantal. Echter gaan verschillende werkgevers daarvan wel gebruik maken,
am uit sollicitanten een keuze te doen.
Uit , de mededeelingen op school bleek, dat er verschillende gevallen
moeten worden onderscheiden. Soms is de beroepskeus het resultaat van
een lang gekoesterden wensch, soms ook van een overweging tusschen
verschillende wenschen. Meerhalen geschiedt zij niet vrijwillig, maar wordt
sterk door ouders en verwanten beinvloed. Soms staat de beroepskeuze
onder invloed van modegrillen, of is het gevolg van suggestie, die van
rienden of bekenden uitgaat.
Opgemerkt werd, dat de leiding en waarneming ten zeerste gehinderd
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werd door het felt, dat vele jeugdigen verlegen zijn, met hun wensch voor
den dag te komen, en dan maar zeggen, dat ze het niet weten. Ongetwijfeld speelt op dezen leeftijd de wensch, om hun innerlijk 'even te
verbergen, een groote rol.

Vrouwen als hookl der school. Te Danzig ontstond een pennestrijd
tusschen de vereeniging van onderwijzers en die van onderwijzeressen,
over de vraag, of vrouwelijke leerkrachten ook in aanmerking behooren
te komen voor een benoeming tot hoofd der school.
De heeren hadden den eisch gesteld, dat vacante hoofdbetrekkingen uit
hun midden zouden worden voorzien. De dames richtten zich nu met een
nota tot het Bestuur, waarin zij er op aandrongen, het hoofdschap van
meisjesscholen uitsluitend aan vrouwen op te dragen. ,Dit beantwoordde
immers aan de democratische gelijkheidsgedachte. Bovendien — zoo
argumenteerden de dames — verstaat een onderwijzeres uit eigen ervaring
de meisjesziel beter, en kan van haar dus de grootste opvoedkundige
invloed uitgaan.
De onderwijzers bleven het antwoord niet schuldig. De Danziger Schulzeitung beweerde, dat de practijk uitgewezen heeft, dat het hoofdschap
beter aan een man is toevertrouwd. Wel nemen de vrouwen in aanzienlijken getale deel aan de opvoeding der volksjeugd. Maar dat manner
onder de directie zouden staan van een vrouwelijke chef, vindt zij een
omkeering der gezonde verhoudingen.
Bovendien hebben vrouwelijke leerlingen voor een gehuwd onderwijzer
veel meer respect dan voor een ongehuwde onderwijzeres. „Wij willen
de wereldorde niet op den kop zetten." Daarom wil het blad gehuwde
onderwijzers aan het hoofd, ook bij meisjesscholen. De gerijpte huisvader
kan ook in het verkeer met de ouders objectiever oordeelen dan de
alleenstaande vrouw, die de nooden van vader en moeder slechts van
hooren zeggen kent.
De redactie van de Deutsche Lehrer Zeitung, waaraan we het bovenstaande ontleenen, vraagt het oordeel harer lezeressen over de kwestie.
Salarieering der vrouwen. De burgemeester van Hagen (zoo lezen we in
een volgend nummer der Deutsche Lehrer Zeitung) heeft in een rede de
salarieering van vrouwelijke ambtenaren besproken, onderwijzeressen
natuurlijk inbegrepen. De gelijkstelling der vrouw met den man in salaris
heeft de onkosten van bet schoolwezen belangrijk verhoogd. „Ik houd
(aldus Zijn Edel Achtbare) de theorie „gelijke arbeid gelijk loon", voor
verkeerd in een tijd, waarin voor velen het onderhoud van het gezin
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nauwelijks mogelijk is. Het onderhoud van het gezin moet vOor alles verzekerd zijn."

Verveling. Van dezen toestand, die ongetwijfeld in ieders leven een rol
speelt, en in een verstandige opvoeding wordt bestreden, handelt het tijdschrift Pharus in .een zeer lezenswaard artikel.
De schrijver herinnert er aan, dat Schopenhauer de philosoof is, die zich
het eerst grondig met het verschijnsel der verveling bezig hield.
Wanneer het in de opvoeding gelukt, de activiteit van het kind op de
juiste onderwerpen te richten, is het als het ware geboeid door zijn arbeid,
en is verveling uitgesloten. Zulk een verzinken in den arbeid is bevrijdend
en verlossend.
Verveling als gevoig van gedwongen ledigheid blijft niet zonder invloed
op het lichamelijke : bij prikkelbare personen heeft zij hoofdpijn of braking
te voorschijn geroepen.
Wie ,zich intens met een onderwerp bezig houdt, zal zijn omgeving niet
schaden. Anders echter met wie zich verveelt. Vooral wanneer een massa
zich er aan overgeeft, volgt al spoedig beschadiging of vernieling.
In een schoolklasse is het spoedig te merken, of de leerlingen zich vervelen of niet. In het laatste geval is er stilte en activiteit. Wijkt de belangstelling, dan merkt men het onmiddellijk aan ide onrustige houding der
kinderen en aan allerlei geruischen.
Toch wordt het , onderwijs licht vervelend. Daarvoor zijn verschillende
oorzaken aan te wijzen; als de voorgeschreven arbeid, het groote aantal
leerlingen per klas, het gedwongene van de aandacht.
De Schrijver gaat vervolgens na, op welke wijze de verveling in de
school kan worden bestreden. Deze bestrijding, zegt hij, is niet maar een
salonzorg, waarbij het gaat om een goede gezelligheid, maar zij is een
van , de hoogste levenszorgen.
Vlaardingen.

T. v. d. KOOIJ.

VEREENIGING VOOR CHR. PAEDAGOGIEK.
Ledenvergadering, gehouden te Utrecht, Jaarbeursgebouw,
op 6 April 1926, 11 uur.
Voorzitter Prof. T. Hoekstra.
Aanwezig 18 leden en 3 gasten.
Van Dr. Kolkert was telegrafisch bericht van verhindering, wegens ongesteldheid, ingekomen.
De Voorzitter opent de vergadering met het lezen van Joh. 21 : 15-18.
Hij heet de aanwezigen welkom en wijst er in verband met de voorgelezen verzen op, dat Jezus, ook in de wijze waarop Hij Petrus in het
Apostolaat herstelt, de groote Paedagoog is, de Man vol liefde, Die na zijn
opstanding ook aan Petrus verschijnt. Hij is de Herder der zielen, Die tot
ons zegt: wanneer gij zielen leidt, heb dan die zielen lief. Wij moeten
steeds het oog houden op dien levenden Heiland, die zich nederbuigt tot
de afgedwaalden, die ook voor hen bidt. In Hem dienen wij onze kracht
te zoeken in onzen omgang met de jonge menschen. Ook de theorie is niet
goed zonder de liefde. Liefde is wijsheid, liefde maakt vindingrijk, liefde
is ook methode; men kan eerst zuiver de methode zien, wanneer men vervuld is met liefde voor het object.
Nadat de voorzitter was voorgegaan in gebed, leest de secretaris de
notulen van de vorige Jaarvergadering. Ze worden onveranderd vastgesteld.
Een afzonderlijk jaarverslag heeit •de secretaris dezen keer niet. Het
zou niet veel meer dan een herhaling van de pas gelezen notulen zijn. Hij
kan nog wel meedeelen, dat de pogingen om het ledental uit te breiden,
tot resultaat hadden, dat een 50-tal toetrad.
De Voorzitter geeft een nadere verklaring omtrent de schuld, die de
vereeniging heeft. Ze is ontstaan door een vroegere propaganda, waardoor het aantal abonne's op het P. T. tot 2000 steeg, maar wij een schuld
van f 3000 kregen. Deze kan nu in 5 jaar worden inverdiend.
Bovendien hebben we over den jaargang 1923-1924 nog een schuld
van I 374, die ook in 3 jaar moet worden betaaid.
Uit het verslag van den Penningmeester blijkt, dat de inkomsten bedroegen I 336.71 en de uitgaven I 293.85, zoodat , er een batig saldo van
I 42.86 is. De commissie, benoemd voor het nazien van de boeken, vindt
alles in de beste orde.
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In de nu volgende bestuursverkiezing warden gekozen de heeren : Prof.
Dr A. v. Veldhuizen, te Groningen, en Dr S. 0. Los, te Den Haag.
Dr f. Eijkman houdt daarna een inleiding over Foerster. Dit referaat zal
in het P. T. warden opgenomen.
Aan de discussie, na de pauze gehouden, namen de volgende heefen
deel:
De heer v. d. Wart vraagt, of spreker ook niet, in tegenstelling met
Foerster, van meening is, dat het kind veel te emotioneel is, om een
ideaal lang voor oogen te houden, en of het daarom wel juist is, dat het
door aspiraties wordt gestuurd naar beter. Ook het vele „gepreek" van
Foerster lijkt een minder gelukkige gedachte.
Dr Waterink vraagt eenige nadere uiteenzetting van sprekers formuleering van wat zonde is. Ook kan hij met sprekers meening, dat het kind
zich idenficeert met den persoon, die het ideaal draagt, niet geheel vereenigen. Is het niet zoo, dat het kind eigenlijk, over den persoon heen,
grijpt naar het ideaal zelf?
Voorts meent hij, dat gezag getotaliseerd moet worden in het gansche
Woord Gods.
De heer Wouters vraagt sprekers meening over het tweeledig oordeel
van Prof. Gunning over Foerster en zijn werk ; en mede over het feit, dat
het verkeerde voorbeeld vooral in de jeugdboeken, als van Kievit, en van
Abcoude zoo trekt. Hier is een identificeeren van het verkeerde ideaal.
De heer Steensma heeft niet zuiver begrepen sprekers gedachte over
de noodzakelijkheid van een nieuwe Christelijke Paedagogiek.
De heer Plooy bespreekt Foersters vaak dubbelzinnige, zwevende houding, ten opzichte van vele, ook van godsdienstige zienswijzen ; meent,
dat er bij „gemoraliseer" , onderscheid moet gemaakt worden tusschen het
kleine kind en de rijpere jeugd, en vraagt ten slotte sprekers meening
over de verhouding van het „gij zult!" en het „gij moogt!" in de
opvoeding.
De heer Strikwerda tenslotte vraagt, of de spreker documenteeren kan,
dat hei zondebewustzijn onder onze jeugd toeneemt.
Dr Eykman beantwoordt alle sprekers en zet omtrent een en ander zijn
gedachten nader uiteen. Een van zijn hoofdgedachten blijft, dat wij, waar
noodig, oog in oog moeten staan tegenover het kind, dat niet goed wil.
Zoo wordt ,onze houding bepaald door onze Chr. levensvisie. Wij buigen
voor de wet. Ook het kind moet daar tegen aanloopen. Maar dit moet
hoogst zelden, misschien maar eenmaal gebeuren. In de praktijk moeten
we veel „Foersteren".
,De Voorzitter brengt spreker dank en wenscht hem geluk met het f eit,
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dat zijn dissertatie over Foerster reeds een tweeden druk beleefde, iets
wat zelden voorkomt. Ook in dit referaat weer heeft spreker zijn kritiek
bij den wortel aangevat. En met Dr. Eijkman meent de Voorzitter, dat
wij in onze Chr. Pead. principieel moeten staan tegen Foerster, omdat hij
door zijn stelsel de Protestantsch paedagogische gedachte verzwakt.
Hierna ontvangt Dr. S. 0. Los, van .den Haag, het woord om te spreken
over : „De beinfluenceering van het emotioneele leven van de leerlingen
der lagere school". Ook deze inleiding zal in het P. T. worden opgenomen.
Discussie:
Dr. v. d. Spek verheugt zich zeer over deze orienteerende en zoo door
en door de stof beheerschende inleiding. Hij vraagt echter : heeft spreker
het strevingsleven niet wat te veel in den schemer gelaten. En zouden er
niet ook gevoelens zijn, die een bewustzijnstoestand vormen, welke ze
paart aan de plaatshebbende afscheiding van bepaalde ,organen? Door toedienen van bepaalde stoffen kunnen gevoelens beinvloed worden.
De heer v. d. Hulst vindt sprekers meening, .dat kinderen beneden
tien jaar geen aesthetische gevoelens hebben, wel wat te absoluut. Hij haalt
een paar voorbeelden aan uit het leven, om dit toe te lichten.
Prof. Hoekstra, die met veel genoegen dit rijke referaat heeft aangehoord, maakt ook nog een enkele kantteekening. Hij vraagt : Is ijver niet
meer een streving dan een emotie? Hoe ziet spreker het zuivere onderscheid tusschen strevingen en emoties? En voorts: Is sprekers uitspraak:
een gevoelsverbod mag niet gegeven worden, niet te absoluut? Worden in
de klas de gevoelens der leerlingen wel altijd massaal? En bij Bijb. Gesch.
dan? En ten laatste: Is het geweten wel een emotioneele functie?
Dr. Los beantwoordt de sprekers. Ten opzichte van de vraag van Dr. v.
d. Spek merkt hij op, dat hij nimmer het gevoel wil laten opgaan in het
instinct. Er is in een mensch tweeerlei ik-gevoel, het eene ontvankelijk, het
andere spontaan, het eene dat ontstaat, alsof er iets over ons komt, het
andere, dat ons dringt tot spontanelteit. Deze twee worden in het gevoel
verbonden. Het ik-gevoel is nog het best te formuleeren als de overgang
van passiviteit naar spontaneiteit.
't Verheugt spreker te imogen hooren, dat ook Dr. v. d. Spek meent, dat
er lichamelijke prikkels voor het gevoel te vinden moeten zijn. Hij gaat
vender nog met enkele woorden in op 't geen door v. d. Hulst en Prof.
Hoekstra is opgemerkt, daarbij zijn meening wat nader uiteen zettende.
Bij de rondvraag vraagt Dr. Los, of het niet mogelijk is, dat de bestaande
Paed. kringen elkander dienen door het overzenden van de in hun kring
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gehouden referaten. Hij meent, dat het Bestuur v. d. Vereen. v. Chr. Paed.
deze taak het best zou kunnen regelen.
De Voorzitter zegt behandeling van deze zaak toe op de e.k. Bestuursvergadering.
De heer Strikwerda vraagt of het mogelijk is, een anderen dag voor de
Jaarverg. der Vereen. to kiezen. Nu staan verschillende leden voor de
keuze: Unie of Paed. Vereen.
De Voorzitter verdedigt de keuze van den dag juist in de Paaschweek,
maar wil de zaak op de e.k. Bestuursverg. nog wel eens bezien.
Dr. Waterink vraagt copij voor het Tijdschrift. Dr. Los sluit de vergadering met dankgebed.
G. MEIMA, Secretaris.

LASTIG.
Het was een klein, gezellig eerste klasje, met lieve, aardige kinderen.
Maar — er was een dubbele „Maar".
Daar was Piet, en daar was Tonny.
Piet, met z'n dikken ronden kop,
sproeten en z'n mopneus, z'n bril
en z'n brutale oogen.
Piet, zes jaar, met z'n sterke knuisten en z'n air van „kom nou maar
op, als je durft".
Piet, als een volkskind verdwaald tusschen mijn elite-kindertjes, met
In altijd bengelende veters, en altijd zonder zakdoek. Hij zat alleen, want
niemand waagde ik er aan om zoo dicht in z'n buurt te zitten.
Een leuke jongen, die Piet, alleen als leerling verschrikkelijk. Maar
geestig met z'n altijd rake opmerkingen, waar je later thuis om lachen
moest. Het begon al den eersten dag, toen het Hoofd even binnenkwam
en hij dadelijk belangstellend informeerde „wat of die vreemde mijnheer
hier kwam doen". Toen de Inspecteur er was, en ik in angstige spanning
hem den heelen tijd in 't oog hield, leek 't eerst goed te gaan. De klas was
rustig en prettig bezig en ook als ik even stond te praten zag ik alleen
Piets sdikke toet met de blikkerende brilleglazen halsstarrig heelemaal naar
ons toegekeerd. Tot het hooge bezoek, even voor vier, aanstalten maakte
om weg te gaan.
Toen rees mijn geenszins bedeesde pupil half uit z'n bank en zei verontwaardigd : „U mag nog niet weg. Het is nog niet eens vier uur, de
bel is nog niet gegaan...."
Zoonlief scheen thuis aardig de baas te spelen, en ik had 't ook zeker
alleen aan de wonderlijke invloed van de schoolsfeer, die zelfs de
lastigste kinderen .de onvermijdelijkheid van het gehoorzamen suggereert,
te danken, dat Piet op school tenminste altijd eindigde met te doen wat
ik zei. Meestal was er eerst een zwijgende strijd.
„Boekjes dicht".
Maar Piet zit met groot betoon van ijver, en leest, leest zooals hij de
heele les niet gedaan heeft. Dan, als alle kinderen netjes zitten met hun
handjes samen, kijkt Piet met een onbeschrijfelijk guitig gezicht over
z'n brilleglazen heen in mijn strakke oogen. En als hij ziet dat 't ernst
is, en ik niets zeg, dan springt hij opeens recht als in hevige schrik,
dan gauw z'n boekje dicht z'n handen samen, en heel onschuldig flikkert
,
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hij naar me met z'n brilleglazen. Als ik boos ben, begint hij te huilen.
Dan legt hij heel schuldbewust z'n hoofd op z'n armen, voorover op de
bank, maar terwill hij hartroerend snikt, kijkt hij onderhand over z'ii
armen heen de klas in, of hij niet iemand aan 't lachen kan maken met
z'n gezicht, waarop de tranen, met zooveel moeite geproduceerd, een
groezelig streepje teekenen.
Piet is lastig, maar Tonny is nog lastiger. Dat klinkt onschuldig als
een regel uit een taalboekje. Maar 't is een bittere waarheid, waarvan
ik een heel jaar lang de bittere realiteit heb ondervonden. Op Piet kon
je eens goed gezond boos worden, en hem dan weer van heeler harte
vergeven, maar Tonny „ ♦ eed nooit wat."
0 jongen, jongen, wat heb je me geergerd met je onnoozele arrogante
gezicht, met je geklik en gehuichel, met je onverschilligheid en je
brutaliteit.
Als ik had gezegd „niet praten," dan kon ik er zeker van zijn, dat hij,
zoodra ik niet keek, gauw even wat zeggen moest, alleen om toch lekker
niet te doen wat ik zei. En als ik dan zei „Tonny, je praat!" of, nog
erger, hem alleen zette, dan was meneer hevig beleedigd, schokte met
z'n schouders zette z'n elleboog op de bank, en beweerde bij kris en kras,
dat „Karel toch begonnen was," of dat „Mientje toch ook had gepraat."
Altijd voelde hij zich verongelijkt, en, misschien was hij het ook wel eens.
Of neen, als ik eerlijk er over denk, dan weet ik wel zeker, dat ik hem
vaak verkeerd aangepakt heb. Je wordt in de eerste klas zoo verwend.
Omdat ze haast allemaal van je houden, een enkele maar misschien wat
onverschillig voor je is, en ,dan hindert 't je voortdurend als er een bij is,
die niets om je geeft, alleen gehoorzaamt omdat 't meet. En terwill de
kinderen me elken morgen een voorbeeld geven van vergevensgezindheid,
en me elken dag even vriendelijk en vertrouwend tegemoet komen, al
herinner ik me nog met schaamte m'n ongeduld en onvriendelijkheid van
den vorigen dag, daar ben ik Tonny vaak tegengekomen met de gedachte
aan zijn tekortkomingen nog versch in m'n geheugen. En, terwij1 ik zelf
mijn les, ,om te worden als de kinderen, nog zoo slecht leer, heb ik zoo
weinig geduld met hem, en vraag van hem liefde als een recht.
En nu ik zoo over je schrijf, Tonny, nu ben ik nog bang, dat ik nu milder
over je denk, omdat ik weet dat je weg gaat. Als ik je nog een jaar moest
hebben, dan
Misschien had ik je gekregen om mijn geduld te oefenen, maar ik vrees,
dat wij beiden dit jaar niet veel geleerd hebben.
E. K.

DE ACTE M.

a

PAEDAGOGIEK.

Van onderscheiden zijden bereiken mij vragen omtrent de acte M. 0.
Paedagogiek. Natuurlijk beantwoord ik die vragen gaarne. Maar evenzeer
spreekt het vanzelf, dat verondersteld mag worden, ,dat er onder .de lezers
van ons tijdschrift wel enkele zullen zijn, die, hoewel ze er nog niet toe
kwamen inlichtingen te vragen, gaarne een en ander willen weten.
De meest algemeene , dingen geeft ik daarom hier even op.
Inrichting.
De studie voor de acte M. 0. is zoo ingericht, dat bij eenigszins regelrnatige studie, iemand, die daags in de school staat, maar niet te veel
avondbezigheden heeft, in ongeveer vijf, hoogstens zes jaar de acte
M. 0. B. kan halen.
(At het noemen van de B.-acte volgt reeds, .dat er eerst gelegenheid
bestaat de acte A. te halen, welke na ongeveer 2 a 2 1/2 jaar studie kan
worden verkregen.
Van de candidaten wordt verondersteld, dat ze in minstens 2 moderne
talen een boek kunnen lezen en bestudeeren. Op het examen zal zulks
trouwens moeten blijken.
Studieleiding.
De hoogleeraren in de paedagogiek geven voor de studie voor deze
acte leiding aan den candidaat. Omtrent de wijze, waarop zuiks geschiedt,
kan steeds rider overleg worden gepleegd.
De candidaten zijn vrij in het kiezen van een studieleider.
Kosten.
De kosten bestaan in hoofdzaak in den prijs van de te koopen boeken
en de reiskosten naar den studieleider. Natuurlijk kan .degene, die ietwat
handig weet te werken met een bibliotheek, zich vrij veel kosten besparen,
terwij1 door overleg ook de reiskosten tot een minimum zijn te beperken.
Daarbij komt nog hetgeen een cursus kosten moet. Maar ,daarvoor zijn
verschillende mogelijkheden (alles particulier ; ,eenige academische colleges
volgen; een bepaaldelijk daarvoor ingerichten cursus volgen, enz.),zoodat
het niet wel mogelijk is hiervoor een algemeene regel op te geven. M. i.
kan men met ongeveer f 100.-- per jaar in ieder geval wel ongeveer
alles bekostigen.
Cursus.
Tenslotte , deel ik nog mede, ,dat ik eerlang een cursus voor deze acte
denk aan te vangen, terwill, naar ik verneem, , de Ned. Chr. Radio-Vereeniging wegen zoekt om een cursus te •doen „broadcasten".
Verdere vragen.
Wie verder iets heeft te vragen, schrijve mij. Mijn adres staat op den
J. WATERINK.
omslag van idit tijdschrift.

BOEKBESPREKING.
Christelae Encyclopaedie.

deel.

Uitg. J. H. Kok, Kampen.
Over het eerste deel schreven we heel breed. We hadden then nog at
enkele opmerkingen. Het doet me groot genoegen, dat dit deel m.i. zooveel
beter is. Er is veel meer harmonie. Er is ook meer logica in 't geen wet
en 't geen niet werd opgenomen. Met een „aanvullend deel" kan de fout
van 't eerste worden hersteld. Er wordt hier werkelijk iets moois beloofd.
Bij een volgend deel hopen we nader op dit zoo uitnemend belangrijke
werk terug to komen. W.

BERICHT.
Door omstandigheden, buiten den wil van Uitgevers en Redactie, werd
de verschijning van dit nummer zeer vertraagd.
Red.
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ONDER DE ZON •
SCHEPPING EN HERSCHEPPING

GEBONDEN f 3.50
ENKELE UIT DE VELE BEOORDEELINGEN:
Amsterdamsche Kerkbode :
Dr K. Dijk beschikt over het benijdbaar talent van een
helder inzicht in den zin der Schrift. Hij weet de Schrift ZOO
te ontsluiten, dat telkens de aandacht valt op allerlei schoons
en treffelijks, waarover ge anders gedachteloos zoudt heen lezen.
Hij wijst haar schatten met den vinger aan. En zoo doet hij
het Woord voor U Leven. Hij dwingt U tot lezen, zoowel door
-den inhoud, die boeit, als door den vorm, die 't lezen tot een
genot maakt.
De uitgeefster stak het in een zeer smakelijk gewaad.

Groninger Kerkbode:
Deze stichtelijke stukjes boeiden menigeen reeds toen ze in
't dagblad verschenen. Maar wie bewaart ze dan? En ze zijn
meer waard dan zoo'n eendagsvlieg van een krant geven kan.
Daarom stellen wij het zeer op prijs, dat ze zoo gebundeld
verschenen zijn. De huizigstemmige band en heel de uitvoering
is keurig.

Westlandsche Kerkbode :
Van harte aanbevolen. Uitnemend geschikt om ten geschenke
gegeven te worden aan kranken, thuiszittenden en zulken, die
in 's Levensstrijd dreigen om te kOmen.
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met een „w oord vo or a f" van den Neer

H. C OLIJN
Dit boekje, 64 pag. groot, is verlucht met twaalf
foto's op kunstdrukpapier. (Formaat groot * octavo).
Het geeft een interessante en leerzame beschr .ijving van
een periode van ongeveer een halve eeuw van strijd,
van meedoen van onze Antirevolutionaire Partij op
het staatkundig terrein.
Aan het slot een belang wekkend hoofdstuk over de
verbroken samwerking.

Prijs 75 cent
'Bestellingen aan den boekhandel of DRUKKERIJ
HOLLAND, N. Z. Voorburgwal 58-60, Amsterdam.
Post Giro No. 10919
Gem. Giro N. 705

De Toekomst der Lagere School
DOOR

Dr. H. W. v. d. VAART SMIT
De Heer H. COLIJN schrijft in zijn voorwoord :
Er is met name voor one Antirevolutionairen veel in dit geschrift dat
aantrekt. De roep om verandering teneinde de vrijheid der school voor
de toekomst to verzekeren onderschrijven we geheel. Wie die vrijheid
liefheeft, moet niet alleen vragen naar wat is, maar moet veeleer rekening
houden met wat uit deze wet voortkomen kan en met wat zij op den
duur stellig veroorzaken zal : n.l. bet ontstaan van een uniform type
Staatsschool, verdeeld naar godedienstige gezindheden ; bet tegenbeeld van
de vrije School. I

Wie op de hoogte wil zij n, wanneer de herziening van de onderwijswet eventueel ter tafel komt, leze deze groote, actueele brochure.
Ruim 100 bladzijden - Groot Octavoformaat Prijs 75 Ct.
Drukkerij Holland, Amsterdam, N. Z. Voorburgwal 58-60
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Eerste deeltje A en Berate deeltje B. derde druk In drukletter A f 0.55.
V Derde leerjaar: Tweede deeltje A en Tweede deeltje B derde druk A. f 0.55.
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rn Vierde leerjaar: Derde deeltje A en Derde deeltje B A t 0.60.
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WZesde leerjaar: Vijfde deeltje A en Viifde deeltje B — slotstukjes voor r 5ra,
scholen met 6 leerjaren a f 0.65.
i.2 Zevende leerjaar: Zesde deeltje A en Zesde deeltje B slotstukjes voor scholen
met 7 leerjaren A f 0.70.
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a Zevende leerjaar: Zevende deeltje A en Zevende decide B — secede deeltje
voor de kopsehool 6 f 0.80.
Aohtste deeltje A en Aohtste deeltje B — tweede deeltje voor
=
de kopsehool A f 0.80.
C.)
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Mutat de reeks voor de lagere school, de eerste 15 deeltjes due, wordt thane ter perse
deiced een neven.reeks, met dezelfde leerstof doeh zonder de buigingu-n. Daze
decides zullen in 1926 gereed komen.

Allerwegen zeer gunstig als nieuw en practisch beoordeeld. Van vele gebrnikers kwamen
brieven in, die vol lof waren over de vorderingen met deze methode bereikt. Alle deeltjes
zijn in twee kleuren geillustreerd door G.D. HOOGENDOORN, R. DOZY e.a. Van de spellingen stelmethode zijn op aanvraag present-exemplaren beschikbaar. Op vele scholen, die
voor de in. u.l. o.-examens opleiden, wordt deze methode voor de Kopsehool met succes
gebruikt. De eischen der examens zijn niet uit het oog verloren.
tilt de beoordeelingen:
De Vacature, 27-4-'23.
De uitvoering der werkjes is prachtig.
Het is een lust om deze boekjes eens aandachtig to lezen.
BOUMA.
Zeeawsche kerkbode 27 -4 - '23.
Het zal ons niet verwonderen, als deze methode er goed in zal gaan. De Zeeuw, 8-4-'23.
Wij feliciteeren het Christelijk onderwijs met deze uitgave.
Rotterdamsche Schoolblad, Juni '23.
Deze spelling - en stelmethode is een reuzenstap vooruit.
T. HOEKSTR A.
Ger. theol. tijdschr.
Inzonderheid geldt dit ook voor het 9de deeltje. Daar geven de schrijvers lets nieuws en
Nederlander, 18-3-'24. W.
waaraan groote behoefte bestaat.
lets goeds
De Heraut, 20-1-'23. F. M. G(ROSHEIDE).
lk acht die grammatica een kunststuk.
B(RANTS).
De uitgave is mooi en de inhoud is lekker frisch. Chr. Volksonderw.
Als de kinderen nu een tegenzin hebben tegen de taalles, ligt het ten minste niet aan
de boekjes. Voor zoover ik het beoordeelen kan, is de opklimming zeer goed.
H(OBMA).
Correspondentieblad,
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UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG

BETEEKENIS EN VERDEELING VAN DE
GESCHIEDENIS DER PAEDAGOGlEK.
I.
§ 1. Historicisme, Evolutionisme en Historic.
Bij een eenigszins ernstige poging, om zich op het terrein van de geschiedenis ,der paedagogiek te orienteeren, moet ieder het al idadelijk
opvallen, dat er in de laatste jaren een rmerkbare alkeer is van de historische studie op dit terrein.
Ongetwijfeld is ,deze tak van de pa edagogische wetenschap nog jong, en
werden er nog steeds betrekkelijk weinige studies, die haar behandelen,
geschreven. Ook al is het waar, dat door meer idan een , dergenen, die zich
aan dezen arbeid wijdden uitnemend werk werd verricht.
(Voor de opsomming der verschenen werken over .de geschiedenis der
Paedagagiek verwijzen we naar Theobald Ziegler, Geschichte der Padagogik, pag. 11-15).
Maar dit alles neemt niet weg, dat de modernste opvatting deze is,
dat wij van historische opvattingen moeten worden bevrijd; dat we, naar
het woord van W y n e k e n, „eine unhistorisch denkende Generation zu
erziehen 'haben". En elders zegt hij : „Die Schule mit ihrer historischen
Bildung hat uns zum euwigen Epigonentum verdammt, und wenn es nach
ihr ginge, musste al unser Werk Plagiat sein". 1)
Men ziet dan ook het nut van de historische studies niet in. Nog eenmaal
citeeren we Wyneke n: „Wir sind nicht dazu da, fremde Geschichte und
Kultur zu lernen, sondern eigene zu machen".
Men wil zien naar de toekomst, om te bouwen het nieuwe ; het oude
verdwijnt toch. En W y n e k en is de eenige niet, die zoo spreekt.
B 1 u h e r wil onze gansche jongere generatie los laten op den tegenwoordigen tijd, „selbst wenn wir Miihe haben ihr zu folgen". 2) De paedagogen
van de „Wendekreis" zeggen het nog een weinig meer duidelijk. In de
proefschool van de „Wendekreis" was het eerst een chaos. Maar dat juist
heeft men noodig, naar het heet. Niet uit de orde, maar uit den chaos wordt
het leven geboren; niet uit de saamleving van het verleden, maar uit den
'

1) W y n e k e n, Schule und Jugendkultuur, 144.
2) cf. Wyneken, a. w. 145.
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chaos van het heden groeit de toekomst. In het tijdschrift „Der neue
Anfang" 1 ) zei men het onomwonden: „Der Anfang in unserer neuen Schule
was chaotisch, aber er machte us nicht verzweifeln: hatten wir dock schon
einige Monate friiher einen Satz vor uns hingestellt : „Im Anfang was das
Chaos, musz das Chaos sein, wenn etwas neues und Fruchtbares werden
soil. Darum Mut zum Chaos". En in de beweging van de „Frei-Deutschen"
spreekt men van een „Geschichtslosen
Net is merkwaardig te zien, hoe deze anti-historische beweging inzichzelve het beste bewijs is voor de waarde van de historische studien.
Is een dergelijke revolutionaire, chaos-minnende opvatting onverklaarbaar op zichzelve, te begrijpen is haar bestaan, wanneer we zien, , dat ze
eenerzijds is opgekomen uit reactie tegen het tiber-intellectualistische
historicisme, en , dat ze anderzijds gehed past in de ontwikkeling van de
evolutionistische geschiedenis-beschouwing.
In zijn verhandeling over „Nachteil und Nutzen der Historie" had reeds
Nietzsche gezegd, dat „der historische Sinn, wenn er ungebtindigt
waltet und alle seine Konsequenzen zieht, die Zukunft entwurzelt". 3)
Tr öltsch noemde een drietal kenmerken van het historicisme als
haar voornaamste karaktertrekken. In , de eerste plaats de al te grote specialiseering. Alles wordt uiteengerukt, d'oordien slechts een zeer klein deel
der historie door een bepaald persoon wordt behandeld; er is geen organisch verband tusschen ,de ondersCheiden onderdeelen meer te ontdekken.
In de tweede plaats, de „ode ideenlose mechanische Wut", alles volgens
de wet van oorzaak en gevolg te verklaren, waardoor men aan het leven,
het onberedeneerde, hetgeen niet te verklaren is, —dat Loch ook in elk
leven een plaats heeft — geen enkelen kans geeft, zoodat men de geschiedenis dood maakt. En ten slotte, „das alle Selbstandigkeit zerstorende
Virtuosentum, alles subjectiv nachzufiihlen", waarbij T r o e l s c h dan
denkt aan de stage neiging, die in de school van het historicisme merkbaar
is, om de motieven der menschen en bun strevingen, welke in de historie
te ontdekken vallen, te plaatsen in de levens- en denkvormen van dezen
tijd.
Dit intellectualistische historicisme maakte ongetwijfeld 'den intocht van
de historie-vijandige richting gemakkelijker. Maar de oorsprong dezer
(1919) XXIV. 375199.
2) Neue Jaihrfbucher fur dos klassisches Altertihums (1917, VI). „Ueber Natur
und Geschichte.
3) cf. R. R i c h t e r, Fr. Nietzsche 140.
4) Absolutheit 53 sqq.
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toch verder af, dan enkel in een tegenstroom Tangs
laatste strooming
den ondermijnden rotsoever van .de ver-intellectualiseerde geschiedenis.
Dit blijkt wel , daaruit, dat men zich .zoowel op Kant als op Hegel
beroept, tom zijn standpunt te handhaven. Want over Nietzsche heen,
reikt men toch gaarne, hoe onhistorisch men ook zijn moge, de hand aan
de epigonen van het , denken van voorheen. Over Nietzsche heen. Volgens
dezen toch is naar het woord van Bertram de mensch slechts een
kabel, gespannen tusschen , dier en Uebermensch. „Wat groot is in den
mensch, dat is, dat hij een bring en geen doel is; dat maakt iden mensch
tot een beminlijk tragisdh figuur, dat hij een overgang en tegelijk een ondergang is in zichzelf" 1) Op dit standpunt nu verliest inderdaad de historie
haar beteekenis. De geschiedenis toch reproduceert dan slechts voorbijgegane fasen in de ontwikkelingsgeschiedenis van het wezen, dat in zichzelf
ondergang beduidt, maar slechts zin en reden van bestaan heeft, omdat
het straks den Uebermensch brengt. Bovendien kan op dit standpunt,
waarbij alle ideeen, alle normen, alle inzichten aan het ontwikkelingsproces
onderworpen zijn, van een kennen van het voorbijgegane feitelijk geen
sprake zijn.
Geschiedenis kan ons geen reconstructief beeld geven van het eens geschiede. Zoodra wij trachten ons voor te stellen, wat in een vorige ontwikkelingsfase er was, ontwerkelijken we tde werkelijkheid; we willen de
vroegere werkelijkheid betrekken in de relatie van het tegenwoordige.
Maar ten eerste kan dat niet, wij1 het denkkleed van het heden op het
verleden niet past, en ten tweede ontnemen we juist aan dat verleden datgene wat zijn eigen „tegenwoordige toestand" was. Geschiedenis toch is
steeds „Gegenwarts-geschichte". En zal dus alleen tde eigen „Gegenwart"
kunnen worden gekend. Is die „Gegenwart" evenwel voorbij, dan heeft
geen achter ligt geen zin meer, will we weer een fase dichter bij de toekomst en bij het ideaal zijn gekomen.
Voor we verder de ontwikkeling van dit evolutionistisch historie-begrip
nagaan, merken we op, dat naar immanence critiek 'dit standpunt aanvechtbaaT is. Immers indien bet juist is, idat het heden de resultante is van het
verleden, dan liggen ter in het heden, dus ook in den geest van , den mensch
van het heden, de resultantes van de psychische ontwikkeling van een
geslacht. Maar -een resultante bevat inderdaad al de elementen van de
oorspronkelijke krachten. En die krachten blijven op dit moment werkzaam. Want ze leiden naar een verdere toekomst door hun stage energieoefening.
1

) C. B e r t r a m, Nietz.sohe, Versuch einer Mythologie. 6. 16.
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In de resultante is alzoo mogelijk het terugvinden en het verklaren van
de voorbijgegane kracht-resultanten; indien althans in het historisch
materiaal ons een teekening van den stand van zaken werd nagelaten.
Dus kan, indien er historisch materiaal aanwezig is, de historie voor
ons niet onkenbaar zijn.
Tegen het eerste bezwaar merken we alzoo op, dat ook het kleed van
het verleden ons is bewaard, en tegen het tweede zeggen we , dus, dat in
de „Gegenwart" de elementen zijn om ons de „Gegenwart" van voorheen
te doen inleven. Het kleed is er idus, en we kunnen 't ons nog aanpassen.
Aileen zullen we ons bezinnen moeten op de „irrationeele" factoren, die in
elk leven zijn. Maar ideze factoren heeten ten slotte sl'echts irrationeel. Net
molten logisch gezien onverklaarbare stremmingen zijn, psychologisch
zijn ook die typische stroom-versperringen te benaderen. Ook op evolutionistisch standpunt moet idat mogelijk zijn met een geest, die zich wel
verder ontwikkelt, rnaar ten slotte, zij 't clan ook rudimentair, toch nog de
herinneringen aan het verleden in zich levendig heeft. Volgens idit standpunt toch geeft de biogenetische grondwet, volgens welke de wording van
den individu een repetitie is van de wording van de soort, tevens de zekerheid, dat de geest zelve rudimentaire herinneringen uit haar eigen wordingsproces moet bewaren. Alzoo moet het voor den geest der menschen
niet onmogelijk zijn, de psychologische gebeurtenissen uit de wordingshistorie van het eigen geslacht na te speuren. Voor immanente critiek is
de opvatting van de evolutionistische school dus allerminst veilig-gesteld.
Om nu echter verder de anti-historische richting te waardeeren, is het
noodig, dat wij haar wezen verstaan door haar afkomst to benaderen.
Daarover een volgend maal.
J. WATERINK.

BEELDEN EN GESTALTEN UIT
HET OUDE TESTAMENT.
I.
ABRAHAM. 1)
Daar staat een man op het vlakke veld van Baran in Mesopotamia.
Hii moet hier weg, hij kan niet blijven.
Een stem roept hem toe : „Ga uit dit land, laat uw familie, uw yolk
hier achter".
Wie roept dat?
De zon roept hem dat niet toe, de sterren zeggen het niet, en de golven
van de breede rivier, de Eufraat, zinger het niet.
't Is een vreemde stem.
Abram aarzelt.
Weg uit dit lieve bekende land, verlaten eigen huffs en erf en dan —
waarheen?
„Naar het land dat Ik u wijzen zal," zegt de vreemde stem weer.
Abram luistert : dit is de stem van God.
Dien hij reeds zoolang had gezocht en Dien hij niet kende dan alleen
bij vaag gerucht.
Want Zijn Naam ging meer en meer verloren in de afgoderij van het
land en in den geheimzinnigen ,dienst van zon, maan en sterren.
0, kon hij die roepstem volgen.
Maar wat moet hij doen?
,,Ik zal u tot een groot yolk maken en u zegenen en uw naam groot
maken, en wees een zegen", zoo klinkt de stem weer.
I-Iij zal niet ,eenzaam blijven, een groot yolk!
Hoe lang had hij met zijn vrouw Sarai naar kinderen verliangd en toch
— hun leven was stil en eenzaam gebleven, geen kindervoetjes hadden
er ooit getrippeld, geen stemmetje had geroepen: Vader,.... Moeder
Wees een zegen! Ja, dat zou hij willen zijn voor zijn yolk, maar ach, ze
luisterden niet naar hem, ze wilden ,dat hij met hen mee zou doen; de
goden iets en de menschen veel. En dat kon hij niet!
Wat zullen ze zeggen als hij nu weggaat?
Ze zullen misschien hem schelden en vervloeken, dat hij om hen niet
meer zich bekommert.

•

1) Ult Beelden en Gestalten I (0. T.) , door Ds. R. Dijkstra. — In Oct. versohenen bij Kemink en Zoon, Utrecht, in 4 deeltjes.
2) Zie naschrift.
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Daar zegt 'de stem weer tot hem: „Ik zal zegenen, die u zegenen, en
vervloeken, .die u vloekt!"
Neen, Abram, wees niet bang voor menschen, Ik ben veel sterker .dan
alle menschen te zamen, en gij zult een zegen worden voor alle volken,
als ge Mij gehoorzaam wilt zijn.
De stem wint het, hij zal gaan.
begrijpt Abram nog wet niet, maar hij gelooft, Idat deze stem niet
bedriegt, het is de Heere, Dien hij vertrouwt op Zijn woord en die al Zijn
beloften waar kan ,maken.
Diep in zijn binnenste weet Abram, dat God de sterkste is.
Hij zal gaan.
En Lot, .een zoon van z'n broer, gaat mee.
Net was een heele drukte ; een lange trein van ezels en kameelen,
beladen met tenten en huisraad, kudden schapen en koeien, door slaven
voortgedreven, zoo trekken ze naar het onbekende land.
Het reizen was hun niet onbekend.
Vroeger woonden ze immers in Ur der Chaldeeen, daar beneden aan
den Eufraat.
Vandaar was Terah, de vader van Abraham, met hen getrokken door
de vlakte tusschen Eufraat en Tigris. Hij wilde naar Kanaan gaan. Maar
in Haran bleef hij steken met z'n
Nu wilde hij niet verder meer, waar wilden ze heen?
Wisten ze ,dat niet? Dan bleef hij liever 'daar, waar hij was, met zijn
hebben en houden en — met zijn afgoden.
Want de stem, die Abram gehoord had, kende hij niet.
Zoo trokken dan Abram en Lot tezamen weg.
,,Oa uit uw land", zoo klinkt het Abram steeds in 't oor, dat dem bevel
wordt hem licht door ide vele beloften .daarbij gegeven.
De .onzichtbare hand van God geleidt hen, de roovers en de wilde dieren
deren hen niet en veilig komen zij in het land van Kanaan, het land, fdat de
Heere hen laat zien als 't duel van hun tocht.
Bij een mooi eikenbosch, dicht bij Sichem, maken zij voor 't eerst halt,
om daar hun tenten op te slaan.
En o vreugde, daar hoort Abram weer dezelfde stem 'die hem meer en
meer bekend en vertrouwelijk wordt.
„Dit is het land voor uw kinderen".
En de pelgrim, ,die Abram is, bouwt een ialtaar voor dien God, Die hem
zoo trouw heeft geleid en bewaard. Niemand zal hij voortaan dienen dan
alleen Hem, schoon onzichtbaar en toch zoo nabij.
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Daar stonden wel meer altaren in ,dit land, maar dit altaar van Abram
was anders, er stond geen afgodsbeeld bij.
Abram client den Onzichtbare, die een ontoegankelijk licht bewoont,
Zijn Naam roept hij aan, tot Hem leert hij bidden.
Maar al dadelijk wordt zijn geloof beproefd; hij moet trekken van de
eene plaats naar de andere, om weide te zoeken voor zijn vee. Het is
overal even schraal, het gras is verdord door de groote hitte, in weken
heeft het niet geregend, en nu is er hongersnood in het land.
Is dat nu het mooie land, dat God hem beloofd heeft? Moedeloos geworden besluit hij om naar Egypte te gaan, daar is het beter.
Maar als hij dicht bij Egypte komt wordt hij bang.
Zullen ze hem in dat vreemde land geen kwaad doen?
Bekommerd ziet hij Sarai aan.
Zij is vriendelijk en lieftallig. Misschien zou de Farao haar wel tot
vrouw begeeren, als hij haar zag. En dan zou 'die heidensche koning hem
misschien laten ombrengen, om de vrije hand te hebben.
flij deelt zijn vrees mee aan Sarai, en hij vraagt haar dringend', .om niet
te zeggen, ,dat zij zijn vrouw is, zeg maar : „Ik ben zijn zuster".
Zoo meent Abraham dat zijn leven door dezen leugen beveiligd wordt.
Waar was zijn vertrouwen op God?
Als de Egyptenaren nu op bezoek bij den vreemdeling komen, zijn zij
vol bewondering voor , de schoonheid en lieftalligheid van Sarai.
Straks vertellen zij haar lof aan , den koning en de Farao, bekoord door
hun verhalen, zendt een boodschap naar de tent van den vreemdeling, of
'diens „zuster" hem de eer wil aandoen, als zijn vrouw koningin te worden
in zijn paleis. Een verzoek gelijk aan een bevel in dit land der ,despoten.
Dat hadden zij nu te wijten aan hun Teugen!
Zij durven niet weigeren.
En zielsbedroefd moet Abram haar laten gaan naar bet paleis van den
Egyptischen koning.
De Farao is in het begin zeer verheugd over het bezit van Sarai. Terwine van haar duet hij haar „broer" op allerlei wijze goed en overlaadt
hem met geschenken. Nu eens geeft hij hem van de mooiste schapen, dan
weer zendt hij Abram schoone koeien; ja kostbare kameelen, ezels en
ezelinnen, slaven en slavinnen werden Abram slag iop slag ten geschenke
gegeven.
Met een droevig hart meet Abram , dit alles aannemen. Getukkig, dat de
Heere hem niet verliet in zijn zonde. Net gaat den koning niet goed sedert
Sarai in zijn huis is gekomen, de eene ziekte volgt op de andere, zoodat
Farao argwaan begint te krijgen.
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Welke vreemde machten zijn er in 't spel, idat hij zoo'n ellende ondervindt?
Onder zijn hofhouding is er gefluister, dat het door die vreemde vrouw
komt.
Eindelijk roept de koning Abram bij zich en al spoedig moet deze
bekennen, dat hij gelogen heeft uit angst. De heidensche koning bestraft
den geloovigen Abram en schuldig buigt ,deze 't hoofd, hij kan niets tot
zijn verontschuldiging aanvoeren.
De koning geeft hem Sarai terug, maar nu mag hij niet langer in Egypte
blijven wonen. De knechten van den Farao moeten hem wegleiden naar
ode grenzen van 't land, alles, wat hij gekregen heeft, mag hij houden.
Zoo komt Abram terug in Kanaan, door Lot steeds trouw vergezeld.
En als ze komen bij de plaats, waar 't altaar nog staat, in de eerste
dagen van bun komst uit Mesopotamia, 'clan houdt Abram bier stil, buigt
zijn hoofd tot gebed.
De Heere die hem geroepen heeft, komt alle lof en dank toe, dat Hij
hem z(56 heeft teruggebracht.
Zo wonen ze daar nu in 't eerst rustig, tusschen Bethel en Ai.
Maar al spoedig komen er ni'euwe moeilijkheden als donkere wolken
opzetten.
Abram is zeer rijk geworden in vee, ook Lot ideelt in Bien zegen mee.
En nu was er niet genoeg weide voor beider kudden. Ook woonden daar
vele Kanadnieten.
Dat gaf elken morgen opnieuw twist tusschen , de herders, die wedijverden om de mooiste plaatsen uit to zoeken voor bun kudden. leder
vocht voor zijn eigen meester, waar de grazige weiden waren, gedijden
de kudden het beste.
Abram hoorde er van en wend verdrietig.
Hij was deemoedig geworden 'door ,de beschaming in Egypte. Zoo
wilde hij niet leven.
Hij gaat naar Lot en zegt:
„Er mag Been twist tusschen ons zijn, evenmin als tusschen onze herders, want wij zijn broeders.
Daarom moeten wij een regeling treffen die aan all 1e tweedracht Peen
einde maakt. Het land is groot genoeg, laten we ieder op ons zellf gaan
wonen. Kies maar het deel, dat gij wilt hebben."
Lot was zeer in zijn schik met di't aanbod. Hij dacht er niet aan, dat de
keuze 'hem niet toekwam, dat zijn oom de 'oudste reehten had. Begeerig
liet hij zijn oogen weiden over het land. Daar dicht bij de Doode zee vlak
bij Sodom en Gomorra lag de vruchtbare vlakte van den Jordaan.
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Daar groeide en bloeide het zoo welig, ars vroeger in den hof van Eden.
En hij koos dat deel, waar het een paradijs was 'om to wonen.
Aan een ding idacht hij heelemaal niet: de menschen van Sodom waren
boos en groote zondaars tegen den Iieere.
Was het niet gevaarlijk wonen in zulk slecht gezelschap?
Maar Lot, aangelokt door 't rijke, vruchtbare land, stond hierbij niet stil.
Straks neemt ihij afscheid van zijn oom en slaat zijn tenten op bij Sodom.
Zelfs aan de edelmoedigheid van Abram denkt hij in de verste verte niet
door zijn , eigen baatzuchtigheid.
Abram blijft met zijn gezin alleen achter.
Nu Lot gekozen heeft komt er geen spijtigheid in zijn hart, hij heeft het
voorstel in oprechtheid gedaan.
De Heere heeft rdit gezien en zegt tot hem: „Hef nu uwe oogen op, laat
ze gaan naar alle windstreken, al dat land is voor u en uw kinderen, die
zoo talrijk als het stof der aarde zullen zijn."
Deze bel ►ofte was de belooning voor Abrams ,onbaatzuchtigheid.
Abram verreist nu van de afgewei'de velden en trekt zuidwaarts tot
Hebron, waar hij gaat wonen aan , den schaduwrijken zoom van Mamre's
schoone bosschen.
E,nkele jaren verloopen er.
Daar verschijnt op zekeren dag een man, zwart van stof en zweet bij
, de tenten van Abram. Hijgend vertelt hij : „Ik ben gevlucht nit Sodom.
Vijf steden zijn ingenomen en veroverd door den Roofkoning KedorLaomer en zijn , drie bondgenooten. Alles, menschen, vee en bezittingen
hebben zij meegenomen. Ik ben nog ternauwerood ontkomen, de koningen
van Sodom , en van Gomorra hebben zich in het dal van Siddim teruggetrokken, waar vele kuilen uitgegraven voor het asphalt, hun schuilplaats
boden; een klein deel ontkwam in 't gebergte. En Lot is weggevoerd met
vele anderen".
Als Abram dat hoort, is hij dadelijk in actie.
Geen schijn of schaduw van leedvermaak: dat heeft Lot .er nu van! is
in zijn hart.
Oogenblikkelijk wapent hij 318 man, geoefend 1) in den strijd met bong en
zwaard, en trekt op ter verlossing van Lot.
Drie bondgenooten gaan dadelijk op zijn verzoek met hem mee.
Dat zijn eigen bloed in sllavernij is weggevoerd, grijpt Abram aan.
In vertrouwen , dat God niet tevergeefs zijn God is, jaagt hij de vier
koningen, veel sterker idan hij in aantal, achterna.
1

) Vertaling van , yonderwezenen voigens de jongste vertaling van Ed. Konig.
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En zijn geloof worth niet beschaamd.
Bij Dan ,haalt hij .de vijanden in. Tegen , den avond verdeelt hij zijn
legertje, en in den nacht valt hij ze onverhoeds van alle kanten aan.
De verwarring is groat, slechts een oogenblik houden de vier koningen
stand, dan vlucht Kedor-Laomer met de zijnen in wilden angst, met achterlating van iden verworven buit.
Langs de bronnen van den Jordaan jaagt Abram hen achterna, totdat
hun nederlaag volkomen is.
En o vreugde, Lot en geheel zijn gezin vindt hij ongedeerd, veilig bewaard terug. Al het vee, al Lots bezittingen, worden teruggevonden, niets
is verloren gegaan. Alles krijgt hij van Abram terug, die voor de tweede
maal zich zijn weldoener toont.
Bera, de koning van Sodom, komt nu uit zijn schuilhoek te voorschijn,
als hij van de groote ,overwinning hoort. Hij 'trekt Abram tegemoet, als
deze van de vervolging terugkeert en ontmoet hem in 't Koningsdal,
dicht bij Salem.
Maar even ATM- dat Bera aankomt, heeft Abram een bijzondere
ontmoeting.
Melchizedek — zijn naam beteekent Koning der gerechtigheid — Koning
van Salem, komt Abram tegen met brood en wijn. Hij was een priester des
allerhoogsten Gods, vanwaar en hoe, , dat weet niemand, zijn geslacht is
tot op dezen dag niet bekend, maar als vredekoning — Salem beteekent
vrede nadert hij den overwinnaar en geeft hem ter verkwikking brood
en wijn, als teeken van liefde en vriendschap.
hij zegt tot hem: „Gezegend zij Abram van .den Allerhoogste, die
uwe vijanden u in uw hand heeft gegeven".
Abram is ,onder den indruk van dezen Priester en Koning, hij geeft hem
de tienden van , den buit om hem als meerdere te eeren.
Zoo zal eenmaal Jezus Christus als Priester en Koning Zijn brood en
wijn uitdeelen aan alien, die Hem eeren als hun Meerdere, Hem gevende
de Heide van hun hart.
Maar 'dat beseft de aartsvader nu niet, in wien alle geslachten der aarde
gezegend zullen warden, iomdat die Koning, idie meer is ,dan hij, uit zijn
yolk zal geboren worden.
Maar zijn hart zegt hem, idat hij dit , doen moet, en hij is verheugd, dat
(Fragment.)
hij 't .doen mag.
N a s c h r i f t. Volgens ide nieuwste opvatting en vertaling wordt
Abram uit Haran geroepen. Cf. Ed. Konig.
Het Orgaan van de Ned. Zondagsschoolvereeniging heeft, blijkens , de
R. DIJKSTRA.
eritiek hiervan nog nooit gehoord!
,

KAMPEERWERK.
Voor zoover ik weet is in ons tijdschrift nog niet over kampeerwerk
geschreven. Schijnbaar heeft kampeerwerk dan ook weinig of niet met
paedagogiek te maken. Toch is ,dat niet meer ,dan schijn.
Wie in kampeeren niet anders ziet, dan een methode van „uitgaan" in
den vacantietijd, een poosje „natuurleven" in de bosschen, ja, voor dien
is kampeeren een zaak, die vrijwel buiten ons kader valt.
De zaken staan echter heel anders. Net tijdelijk verblijven in tenten is
een „rage" geworden. Alles kampeert. Van onze Prinses af, tot .de Jodenjongens en -meisjes uit , de Jordaan toe.
En ge moet niet vragen, hoe? 't Lust me niet al de staaltjes, die te releveeren zijn, en waaruit blijkt tot welke excessen dat horde-leven leidt, op
te noemen. Lees er den persschouw van 't September-nummer van 't Leidersbla'd (Bond voor Geref. Jeugdorg.) maar eens op na, dan weet ge
genoeg.
flierover zullen we 't , dan ook alien eens zijn, dat kampeerwerk met
paedagogische waarde, good geleid moet worden, systematisch client te
zijn ingericht, oordeelkundig moet zijn samengesteld en in wel-verzorgde
kampen client plaats te hebben.
In dit opzicht mag het kamp van bovengenoemden Bond, althans wat
inrichting betreft, model worden genoemd. En naast dit kamp verdienen de
kampementen van de N.C.S.V. en de A.J.M.V. zeker een even eervolle
vermelding.
Vergun me te beginnen met u even te vertellen hoe zoo'n kamp er tit
ziet. Net kamp van den Bond voor Geref. Jeugdorg. te Ermelo — aan den
straatweg naar liarderwijk gelegen — bestaat uit een groote houten loods,
electrisch verlicht en voorzien van orgel en radio, en die plaats biedt voor
ruim honderd jongens. Die komen daar de maaltijden gebruiken en brengen onder leiding de avonduren (8.30-10) door. Naast de loods bevindt
zich een goed-ingerichte keuken, waar reuzenfornuizen de wagenvracht
groenten, aardappelen, vleesch, enz. eetklaar maken, dank .zij de goede
zorgen van een getraind personeel.
VOor de groote loads is een uitgestrekt terrein, waar de jongelui spelen
kunnen naar hartelust. Terzijde hiervan is een flinke fietsenloods. Verderop bevindt zich de waschgelegenheid. Een eigen pompinstallatie met
waterleiding brengt het water in een groot aantal waschbakjes. Achteraan
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op 't terrein, tusschen de dennen zien we zeven groote tenten staan, die
ieder 15 a 16 jongelui — de tentcommandant inbegrepen kunnen herbergen. Voorts heeft het kamp nog 'n tentje voor den hoofdleider, een
cantine, en een flink aantal „telefoontjes" (, doozen" zeggen de
N. C. S. V.-ers.)
Wat de verzorging betreft, hebben de jongens het in deze kampen evengoed als bij moeder thuis.
't Spreekt vanzelf, idat al ,dit moois niet in eens tot stand gekomen is.
't Begin was heel wat primitiever. Zoo was 't bij de N. C. S. V. ook. Reeds
in 1899 begon rdeze Studentenvereeniging haar kampwerk. Zuiks in
navolging van Amerika en Engeland, waar then reeds sinds eenige jaren
op enthousiaste wijze propaganda voor kampeerwerk werd gemaakt.
De vraag rijst nu vanzelf: wat beoogt men toch met zoo'n kamp?
Net antwoord luidt niet altijd gelijk. De N. C. S. V.-kampen streefden in
hun kampwerk steeds naar „Evangelisatie" in den goeden zin des
woords. *)
In deze kampen komen „intellectueele" jongelui uit veelal half-godsdienstige of zelfs wereldsche kringen. Men tracht ze nu in een sfeer to
doen inleven, waar ze een zoo zuiver mogelijk beeld van religie krijgen.
Wars van alle gemoraliseer en „toepassere heeft er een indirecte beinvloeding plaats.
De $ongen voelt hier iets van den mystieken band tusschen jonge christenen onderling en hoe die band hen ook bindt aan hun Heer.
En bij alle leute is een goed geleid N. C. S. V.-kamp een gewijd kamp.
Bij den Bond voor Geref. Jeugdorg. is de doelstelling anders.
Dat moet ook wel zoo wezen, want men krijgt ook heel andere jongens.
Zij die er komen, zijn bijna zonder uitzondering uit eenigszins welgestelde, althans burgerlijke, Gereformeerde gezinnen. Schier zonder onderscheid waren 't leerlingen van. Christelijke scholen, en alien zijn lid der
Geref. Knapenvergadering.
Hier is , dus Been kamp voor evangelisatie noodig, maar een opvoedend
kamp. Net kampwerk is zuiver opvoedend werk.
In .dit opzicht staat rdit kamp lijnrecht tegenover de kampen der A. J. C.
—de socialistische jeugdvereenigingen. Daar voedt men de jongelui op tot
bewuste klassestrijders. Ons kamp wil goede strijders voor Gods Koninkrijk helpen vormen.
,

*) Prof. Dr. M. v. Rthijn. Geschiedenis v. h. Jeugdwerk der N. C. S. V.
1899-1923.
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En nu is .die opvoeding tweeerlei, of liever, ze heeft hier twee zijden:
een lichamelijke, en een geestelijke.
Met opzet plaatsen we de lichamelijke opvoeding voorop.
We hebben — dat heeft ons 't kamp geleerd — de lichamelijke opvoeding schromelijk verwaarloosd. Onze jongens zijn tamelijk harkerig. Een
voetbalmatch organiseeren — dat gaat nog wel, maar nog nooit is 't me
gelukt een korfbalpartij in elkaar te zetten. Dat spel kennen de jongelui niet.
Om van tennissen, hockey enz. maar niet te spreken.
Schuilt hierin geen aanklacht tegen de school? Het uitgebreid lager en
middelbaar onderwijs eischen, ,dat we de jongens worstvol stoppen met
velerlei .onzin, terwijl we geen tijd over hebben om 't lichaam zijn rechten
te geven.
Waar 't al heel onnatuurlijk is, een kind vijf uur Tang in zittende houding
te plaatsen, en 't dan nog geestelijk zeer te vermoeien, zou wat meer
lichamelijke opvoeding als tegenwicht zeer gewenscht zijn,
En dan 't verblijf in ,de natuur! De gezonde fiets- en wandeltochten, de
verfrisschen'de zeebaden ! U moet de jongens eens zien eten. Jongens, die
thuis voor 'n paar sneetjes broad zitten te kieskauwen, zijn onverzaadbaar,
en als niet tijdig van hooger hand werd ingegrepen, zou 't werkwoord
eten z'n dierlijken nevenvorm aannemen.
In zoo'n kamp toont 't lichaam hoeveel „latente kracht" het wel bezit.
dwars over de
Op een dag been en weer naar Apeldoorn fietsen
meer , dan 60 K.M. — is geen peulschilletje. Voelen ze niets van.
Veluwe
een half uurtje uitblazen —of neen — eten — eten!
Nou ja
Als ze , dan om zes uur 's avonds terugkomen zoo'n zeventig a tachtig
jongens op de fiets, hoor je op den weg een gebrul van: Honger, hooger!
En dan komt de bende, genaamd de Italiaansche, binnenrollen. Affame
zuiver affame!
Voor mij staat vast, dat iedere studeerende jongen een jaarlijksche
kampweek noodig heeft. Onze ouders van opgroeiende jongens, die dit
lezen, mogen er gerust de proef mee nemen. 't Zal ze niet rouwen. Vooral
niet als ze in .de stad wonen, hoewel een kamp ook zeer groote waarcle
heeft voor de plattelandsjeugd.
Niet het minst om zijn geestelijke zijde.
Ook in dien zin werkt een goed kamp.
Een goed kamp. Want als een kamp enkel de lichamelijke opvoeding wil
behartigen, mist het toch voor ons zijn bekoring.
In het kamp heerscht een zekere geest. 1k heb 't meegemaakt, dat de
geest van 't kamp meer op een boozen dan op een goeden geest leek.
Da t was een mislukte week. Hoe kwam idat? Wel, de leiding deugde
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niet. Of liever : Er was geen leiding. Gelukkig was dit geval een exceptie.
Maar ik heb er uit geleerd, dat hier een terrein is, waar o zoo gauw heel
veel bedorven wordt, wat niet meer goed te maken is.
Nooit late men in een kamp leiders of tentcommandanten toe, , die niet
zijn doordrongen van 't mooie en moeilijke van hun taak. Leiders komen
daar niet voor hun pleizier — al zullen ze desondanks veel genieten.
Voorts is een leider doodop als hij thuiskomt, na den kamptijd. Is hij
dat niet, dan is hij of van ijzer — of hij heeft zich niet aan ide jongens
gegeven.
Maar bij goede, christelijke leiding, biedt 't kamp vele opvoedkundige
voordeelen.
Hier alteren Friezen en Rotterdammers met elkaar omgaan; hier zie je
onderlinge hulpvaardigheid. De jongens voelen zich als leden van een
groot huisgezin. En waar biddend de dag wordt begonnen en uit Gods
Woord iets wordt behandeld — op een wijze die psychologisch bij de
eischen van den leeftijd zich aanpast — waar men samen z'n psalmen en
liederen zingt — op de stifle heide in avondduister over God spreekt —
.daar is een atmosfeer van Heide en trouw.
Jongens zeggen niet veel, maar ze voelen even goed als wij grooten.
't Blijkt me herhaaldelijk, dat sommige indrukken blijvend zijn. Dat getuigen telken jare ide brieven der kampeerders. En als een jongen, voor
hij naar de operatiezaal moet, nog een briefkaart schrijft naar z'n kampleider — of hij aan hem ,denken wil — je begrijpt .dan wel, wat hij bedoelt
kijk, dan voel je de groote opvoedende kracht van een christelijk kamp.
En weet ge, wat 't kampeerwerk me bovenal geleerd heeft? Die lastige
vervelende jongens van 12-16 jaar, hebben een fijn-besnaarde ziel. Maar
wij, opvoeders, strijken zoo dikwijls aan .den verkeerden kant van de
vioolkam, of we zagen .op de verkeerde snaar.
onze meisjes.
Ten slotte
Voor hen moet ook meer gedaan worden. Onze meisjeskampen moeten
er komen. Vooral oak, omdat 't gevaar der z.g. gemengde kampen zeer
groot is.
Want noOit late men jongens en meisjes in den kamp toe. Net kampleven
eischt juist door z'n buitengewone vrijheid, een strenge scheiding der
sexen. Vooral voor onze „pubers", die onevenwichtige, half-rijpe
menschjes.
Laten we toch vooral de ouders waarschuwen hun kinderen nooit alleen
te laten kampeeren. Dat is tegenwoordig hoogst gevaarlijk. Jeugd kan
niet zonder toezicht en leiding. Er zal .dan ook van Overheidswege veel

175

meer toezicht op 't wilde kampleven moeten worden gehouden, dan tot
heden geval was.
Jongens en meisjes samen kampeeren is zoo gevaarlijk, dat een staatsverbod me dringend noodig voorkomt. Vond nog niet laatst een Roomsche
moeder de voorbehoedmiddelen in , den zak van haar jongen, die thuis
kwam van „'t wilde kamp"!
En aan den anderen kant laten wij, opvoeders, ons niet aan dit schoone
werk onttrekken. In schier alle bonden en vereenigingen klinkt maar een
kreet: Geeft ons leiders, leiders, !eiders!
Kunt ge dan niet den vacantieweekje missen?
Pro-Deo-werk wordt goed betaald: er is werkloon bij God.
Tiel.

J. E. KOK.

CRITISCHE REVUE.
't Is koud geworden. Voor een week of wat trok men graag zijn colbertje uit en nu zijn een lekker snorrende ikachel binnen, en een extra-jas
buiten, zeer begeerenswaard. Straks gaat dat weer wat over. Als we wat
gewend zijn aan grauwe, grijze winterdagen, aan iden Noord-Wester en
zijn nattigheid en wind, fdan vinden we een droge, windstille idag, met
een temperatuur even boven nul niet zoo koud meer. Alles went. Ook
de schrijverij. 't Zou anders niet uit te houden zijn, óók met de schrijverij.
Je moet nu eenmaal in ons klimaat den Noorsohen Winter doormaken en
je pantsert je er tegen. En wanneer je nu eenmaal met liefde voor inkt
en boeken geboren bent, ben je aan je zelf verp'licht — als levensbehoefte
— ,daaraan van het beste wat in je is, te geven.
Je wordt zelfs bibliophiel, en je kunt waardeeren als M. Nijhoff in het
Letterkundig bijblad van de. Nieuwe Rotterdammer courant ide • firma
Brusse geweldig aanpakt, omdat deze de verzen van J. H. Leopold zoo
slordig en onaesthetisch heeft uitgegeven. De pieteit voor den fijnen
mensch en •dichter Leopold werd door deze uitgaaf bij Nijhoff pijnlijk
gekwetst.
En je laat je oog met vreugde gaan over een mooie incunabel, waarvan
elke pagina een lust der oogen is.
Onlangs gelukte het mij een Middelnederlandsch handschrift bij mijn
verzameling ioude drukken te voegen, en telkens weer wordt je met
bewondering en eerbied vervuld voor den stillen werker, die letter na
letter teekende, vele bladzijden vost, en met kleur versierde.
Welk een liefde voor bet in schrift weergegeven wooed toont zoo'n oud
boekje.
Het geestelijk bezit gaat nooit verloren. Al wat materieel is, vergaat,
noodwendig, maar het geestelijke is voor altijd.
Dat begrepen de oude versierders als zij sde donne pergamenten bladen
in de eenzaamheid van hun schrijfcel vermooiden met de levendige
vreugden van hun tevreden gemoed, door de kleurige kapitalen in veelvoudig gelijn en met gond verhoogd.
1 ) Een wekenlang twistgesehrijf in genoemd' Lett. bijbl. taisschen de fa. Br.
en N. heeft deze kwestie een andere belichting gegeven. De fa. B. schijintt vrij, uit
te gaan en de heer N. wat oiverdreven alarm geroepen te hebben.
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Net is nu weer de bid van den landen winteravond, van het warme
hoekje, van het gezellig bij elkaar zitten onder het lampenschijnsel.
De wereld waarin men zich verveelt maakt zich druk met Charleston
en Step, en zoekt elken dag wat anders voor zijn vlucht uit eigen leven,
omdat de bezinning tot het werkelijke eigen leven torch wel neerdrukkend
en zonder toekomst is; ....alleen verdooving en lawijt schenken een
roes-rust.
'k lieb onlangs een poosje in Frankrijk gereisrd; niet langs de route van
Cook of Lindeman, maar in de streken vanwaar in rde aohtste eeuw de
zendelingen uitgingen naar deze landen, en ik heb er , de wonderschoone
oude Romaansche kerken en Uothische kathedralen, gezien.
Stil wordt men, •als men die levende gedenkstukken ziet van oude
vroomheid, Heide en algeherele overgave is in zulk werk tas tbaar overal.
Maar schrijnend doet het aan, als in zulk een machtig bouwwerk op
den Zondag 'zelfs Roomsche gemeente maar zeer schaarsoh rde ruimte
vult.
Margaretha van Oostenrijk bouwde de grafkerk van Bourg; welke
een rdiepen zin vertolken de woorden die men overal in deze kerk in de
ornamenten der versieringen om de tombes terugvindt : fortune infortune
fort une. Dat is de les der historie, rde les van het menschenleven, dat
zijn plaats op aarde heeft verstaan.
Daarom is ook de historie zoo leerzaam en sterkend, en wie no de
ruinieuse idorpjes van midden-Frankrijk de paltizen en tuinen van Fontainebleau en Versailles ziet, zal begrijpen, dat tusschen deze twee uitersten een geestelijke chaos moest liggen, waarin Voltaire en Rousseau
alleenheerschers kOnden zijn.
:

De vrucht van invloedsspheren, materieele kracht en genotzucht was
de catastrophe van 1914. En.... rde menschheid heeft nog weinig geleerd
sedert zooveel edels verdween, en men heeft lust Camphuijsen te citeeren: Aoh, waren alle menschen wijs, en wilden daarbij wel, dees aarde
waar een paradijs, nu is zij vaak een hel.
Maar.... dat leidt ons niet tot een overslaan naar andere zij de.
De historie geeft zijn lessen in zijn feiten en die feiten zijn niet allemaal
even lieflijk.
Daarom was het goed, dat een Conferentie op 7 November 1925 werd
gehouden, te Amsterdam, over het Geschiedenis-onderwijs, waar verschillende richtingen, bij monde hunner voorstanders, werden gepropageerd.
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Zeer verwonderde het mij, , dat geen der inleiders het thema van alle
geschiedenis als motto, of als leidend beginsel, naar voren bracht: Gerechtigheid verhoogt een yolk, maar de zonde is een schandvlek der
natien.
In dit (Ade woord zit nog steeds de vernieuwende kracht voor de geschiedenisstof. De methode — ,op de Geschiedenis-conferentie, het
belangrijke onderdeel, naast de cultuurwaarde — is ondergeschikt.
Wie (de geschiedenis geeft naar tde wijsheid, niet uit statistieken en
invoercijfers vergaard, maar naar de geestelijke stroomingen, onder een
„albestierend Koning", behoeft zich niet beangst te maken voor bloedige
tafereelen of demoraliseerende pijnbank-herinneringen.
Het is toch logisch, dat in den zuiveren zin van het bewust worden
van •de beteekenis der Spreukenwoorden, straks geciteerd, er van een
met voorkeur afschilderen van gevechten en moordpartijen geen sprake
kan zijn, en ook in die woorden volledig list iopgesloten de geestellijke
groei, het hoogere leven.
Wie eens de stroomingen wil 'leeren kennen, leze het Verslag der
conferentie, bij Wolters, te Groningen verschenen. Van Veen vindt het
doel van het geschiedenis-onderwijs in ,,sociaal gevoel, de kinderen laten
meevoelen de sterke psychische reacties, welke in den loop der eeuwen in
verschillende menschengroepen hebben gewerld."
Wie goed leest, zal concludeeren, (dat deze onderwijzer, al ziet hij in
een voltooide organische orde der menschheid het Socialisme, het
Christelilk beginsel zeer nabij komt, alleen.... hij ziet hier een voltoofing,
hij ziet hier het te bereiken ideaal, en hij ziet niet dat, waar uit het hart
alles voorkomt, en dit hart geneigd is tot alle kwaad, van een voltooide
organische orde hier nooit sprake kan zijn. Op dit punt botsen (de beginselen, maar naar tendenzen en inzicht loopen ze langen tijd evenwijdig.
Wat Swierstra met Bruin propageert, werd door Van Veen juist gety
peerd in: „'t machtige gebouw onzer 'historie , 00k in kinderoogen te maken
tot een serie (doodnuchtere ateliers, waarin in (den loop der Widen in vele
modellen van alles is gemaakt.... ploegen en woonhuizen, kleeren en
staatslichamen, oorlogsschepen, godsdienstvormen en telegraafpalen..."
Terecht lachte (de vergadering om wat (de heer Haas memoreerde, (die
in een zesde klasse op het bord zag staan: Acte van Seclusie, pragmatieke sanctie, negenjarige oorlog, enz. Net is hetzelfde, wat ik in het
Algemeen weekblad voor Christendom en cultuur in een artikel Generaal
Mom, critiseerde, dat, in de eerste klas van een u. 1. o.-school bij 1650 de
leerlingetjes hadden moeten memoriseeren: Generaal Mom verdwaalt op
de Hilversumsche heide. Van die mommerij moeten we noodzakelijk af.
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De Boer — de bekende leerboeken-schrijver en geschiedenis-vorscher
— legde den nadruk op inzicht naar den tijd waarin de menschen leaden, en den wetenschappelijken zin. Janse bracht het op het gewone plan
der school, als vertelling, naar den aard van het kind, naar leeftijd en
levenskring.
Methodisch heeft voor ons d'it gedeelte der conferentie de meeste
waarde, al was wat Janse zei in onze kringen wel reeds gemeen goed,
Janse zei het op nieuwe wijze, in beeldenden vorm, zoodat het pakte. In de
bUlagen is het versilag het minste van waarde, omdat het eerstens niet volledig is met zijn overzichten der leer- en leesboekjes, maar tevens OT1M0gelijk in procenten is neer te leggen de geestelijke sfeer van een boekje.
Als geheel bevelen wij het verslag der conferentie voor onderwijsbesprekingen en zelfstudie zeer aan.
In dit verband wil ik nog noemen een nieuw werk van den verdiensteliken schoolman, J. A. Slempkes, Twintig eeuwen geschiedenis van het
Nederlandsche yolk. Net iste deel van ruim 400 blz. groot formaat, verscheen — I 6.50 ingen. ; f 7.50 geb.
Slempkes heeft de lagere school aan zich verplicht door zijn mooie
boeken Boeiende stol, Scholen in druk, en zijn Rekenboekjes. In sdit boek
heeft ,hij echter voor ons niet gegeven, wat we noodig hadden. Waar is wat hij
'zegt: „Geschiedenis moet gelezen en verteld worden". Zeker, maar....
op zijn best, naar aard en levenskring van het kind. En tdat heeft Slempkes
helaas niet gekund. Zijn stiji is oratisch en journalistiek gekleurd, maar
niet naar de kindersfeer. „Meer dan twintig eeuwen .geleden regeerden hier
andere machten dan thans. Net waren ,de machten .der wilde natuur, die
door geen menschengeest geleid en door geen menschenhand bedwongen
werd. De lagere streken bestonden bijna geheel uit moeras, wel Edicht
begro-eid met riet of waterminnend geboomte, maar toch meerendeels
ongeschikt om er te wonen". Dit is een stijl-staal van het geheele werk.
Het is Slempkes voor groote menschen. Misschien is zijn vertelpractijk wel
prachtig, maar ideze theorie op schrift is het niet. Elders: „Een Norenvorst
vooral moet in de tweede ihelft der negende eeuw het Friesche land hebben
overstelpt met gruweldaden". (Het woordje moet is typeerend). „Dat was
Godfried, zoon van Harold of Heriold (ook typeerend die twee namen; er
is nog wel een derde!). Door tallooze geweldenarijen had hij er de menschen geheel in zijn macht. (Hier vraagt het kind voorbeelden; hoe en
wat). „Niemand vermocht iets tegen hem. Zelfs de Duitsche keizer Karel
de , dikke, in wiens naam hij als hertog zeide te regeeren, dorst hem niet
aan." (Het onderstreepte heeft in dit verband absoluut geen zinrijke
waarde, zonder verklaring). „Toch voelde iedereen, dat het zoo niet lan,
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ger kon, en , dat de spanning tot jets vreeselijks zou voeren." En nu komit
er een wel ,,aardig stukje", n.l. dat Godfried vermoord wordt. Maar de
inleiding erop is nevelachtig van constructi e en beelding.
Als Slempkes het over Menno Simonsz heeft gehad, leidt hij Calvijn
aldus in: Jets later dan , dit Noorderlicht begon een felle Zuiderzon
haar schroeiende stralen te werpen over , deze landen." Zeker, aardig
gezegd, maar lees het eens voor aan de jongens en vraag er dan naar.
Dat hij , de Doopsgezinden een secte noemt, neem jk hem niet kwalijk;
maar.... juist zijn idergelijke aanduidtingen niet.
Nog elders lezen we na de vermoording van Egmond en Hoorne: „De
kracht van die menschen was gebroken. Ze waren een voetwisch geworden voor den idwingeland." Niet alleen is idit niet juist gekarakteriseerd,
maar ook , de beelding is niet voor het kind verstaanbaar. Slempkes heeft
het goed bedoeld, en in neutrale kringen zal zijn boek ook wel eenig goed
kunnen idoen, bij ,de ouderen, maar voor het Christelijk onderwijs en het
Christelijke gezin heeft het gten waarde, omdat het de idiepere beginselen
van geestelijk leven allleen technisch behandeld, en methodisch, voor het
Christelijk onderwijs, de geschiedenis-leerstof, door schrijvers voor de
Christelijke school reeds meer dan eens boeiender behandeld is.
Aan het werk van Slempkes heeft orme school idussgeen behoefte. Net geheel
doet je aan als een ,ouderwetsche Nutslezer, nit de voor-tachtiger jaren : een
goed, dankbaar Nederlander, met respect voor zijn voorouders; en dat
zijn goede eigenschappen, maar gemist wordt de levende ziel van elke
periode; het is objectief neergeschreven, en al is Slempkes niet Roomsch,
toch idraagt zijn werk niet het na-reformatorisch karakter.
v

,

In •de feiten moet alle historiebeschrijving objectief zijn, maar in het
inzicht moet , de historiebeschrijving subjectief zijn, omdat historiebeschrijving te maken heeft niet met het Mit, maar met den geest.

V elp. (C.), 10-10—'16.

D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
Uit het land van Mussolini. In de vierde klas .der jongens- en meisjesscholen in Zuid-Tirol wordt onder het huidige Italiaansche regime een
leesboek gebruikt, waarin o. a. , een brief van Enrico Totis aan zijn moeder
voorkomt. In dien brief wordt den jongen Tirolers het volgende fmoois to
lezen gegeven:
„Onze overwinning moet wel onderscheiden worden van die van den
„Kaiser". Die heeft met zijn barbaarschheid en zijn afstootende strijdmiddelen het wezen van den oorlog verdorven. Hij zij vervloekt, en vervloekt
mogen alien zijn, die aan zijn zijde staan. De Duitsche keizer is niet een
leidsman ides yolks, hij is een nar, en zijn ,onderdanen zijn apen. Daarom
weg met Duitschland en zijn bondgenooten: zwakke, hebzuchtige en
nietswaardige volken."
Men kan niet zeggen, dat de school , daar de vredesidee bevordert. De
Tligliche Rundschau voorspelt (en met reden), dat de aldus gezaaide haat
zich nog eens tegen de geweidhebbers zelf richten zal.
Gedwongen neutraliteit. Te Straatsburg is een congres van Fransche
onderwijzers gehouden. Net was hun een ergernis, dat er in .den Elzas
nog 'zooveel bijzondere scholen zijn. In een motie spraken zij zich uit voor
de onmiddellijke invoering der neutraliteit. Of zij zich van opgedrongen
weldaden zooveel heil beloven? (D. Lehrer Zeitung).
Over Straiten. Het Zeitschritt fur Plidagogische Psychologie and
experimentelie Ptidagogik heeft een zeer instructief artikel over , de
straf in het oordeel der leerlingen". Met den leeftijd, zoo lezen wij, neemt
de kennis en het oordeel over de straf bij , de leerlingen toe. Bij jonge
kinderen •ontbreekt voor bepaalde straffen de blik. Uit een ingesteld
onderzoek bleek den schrijver, dat de jongens zulke ,straffen het zwaarst
achten, die practisch nadeel brengen, zooals lichaamspijn, laag rapportcijfer, strafwerk. Bij meisjes spreekt het eergevoel spoediger 'clan bij de
jongens.
Op 14-jarigen leeftijd bleken , de leerlingen zeer vatbaar voor verlies
van het vertrouwen; zij achtten dit nog erger dan een Vas doubleeren.
Mededeeling aan de ouders treft ,de meisjes zwaarder , dan de jongens;
met alleen-moeten-schoolblijven is het juist omgekeerd.
Strafwerk verliest op den duur zijn prikkel ; het onderscheid tusschen
9 en 14 jaar is op dit punt zeer groat.
,
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Studietypen onder de onderwijzers.

Hetzelfde tijdschrift geeft een studie
over bovenstaand onderwerp. De schrijver gelooft, dat er vier tYpen te
onderscheiden zijn. Net eerste type is het sterkst vertegenwoordigd; het
neigt naar , de realia en naar uitbreiding 'der feitenkennis, en vertoont
weer twee nuances : (de eene heeft voorliefde voor technische vakken,
natuurkunde en rekenen; , de andere neigt naar gesehiedenis en
„burgerkunde".
Net tweede is het... evenwichtstype: evenveel belangstelling voor realistische als voor aesthetisch-ethische leerstof. Net komt niet zooveel voor
als het eerste. Er zijn inderdaad, .die evenzeer wiskundigen als taalkundigen aanleg vertoonen, maar ze komen niet veel voor.
Net , derde type vertoont besliste voorliefde voor .de taalkundige vakken. Pas in , de tweede plaats komt daar geschiedenis, of van de technische
vakken zingen en teekenen bij. Een kenmerkende trek is bijzondere liefde
tot ide moedertaal en tot het genieten en verder geven van dichterlijke
schoonheden.
Net vierde type wordt gevormd (door diegenen, die een bijzondere eenzijdige neiging tot de technische vakken vertoonen, vooral tot handenarbeid, schrijven en teekenen. Een aesthetische trek is daarbij niet altijd,
maar toch soms merkbaar. Dit type is het minst talrijk, want de technische
vakken worden meer beoefend in vereeniging met andere.
De schrijver wijst er nog op, dat deze typen geen kiassen vormen, maar
onderling veelvuldig in elkander overgaan.
Natuurlijk is er ook nog een ander type; indertijd, meenen we, dat der
„pijpjesrookers" geheeten. Voor die zijn alle vakken gelijk!
Een eigenaardig proefschrift. Sept. j.l. is door den beer Henry van Zijl,
professor aan Calvin College te Grand-Rapids, aan ide universiteit van
Chicago den graad van ,,Master of Arts" behaald, op een proefschrift
over de „Gesc(hiedenis der pensioneering van 1de onderwijzers bij het
Lager Onderwijs in de Nederlanden".
De schrijver begint met de teekening der toestanden voor 1750, den
chaostijd der eenzijdige idecentralisatie. Van pensioen kon toen nog geen
sprake zijn. Toen echter de centraliseerende regeling van het heele
schoolwezen eenmaal was voorafgegaan, moest ook een pensioenregeling
volgen, als (de natuurlijke ,ontplooiing.
Door het samenwerken van particulier initiatief en Overheidsbemoeiing
in de Nederlandsche schoolhervorming van rond 1800, bleef volgens 'den
schrijver het opvoedingsstelsel nationaal, ren kwam men door Rijkswetgeving tot snellie verbetering.
De pensioenregeling kwam in 1857. De 'zaak eischte voorzichtigheid en
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een juiste berekening. Maar , de Nederlandsche Regeering legde er , den
grondslag mee voor alle toekomstige onderwijzers-pensioenwetten. Net
stelsel werd later afgerond en voltooid, maar fundamenteele wijzigingen
werden niet aangebracht.
Merkwaardige tabellen bevinden zich in het werk. Interessant is ook,
wat ,de schrijver zegt iomtrent , den Schoolstrijd. Vooral de periode van
1888 tot 1925 acht hij van „absorbing interest" voor den Hollandschen
„School War". Breed staat hij ook stil bij het aandeel dat Minister Kuyper
had in de uitwerking van ons pensioen- en wachtgeldstelsel; , he, an
ardent champion of the cause of private schools, of equality between
public and private schools".
Verstands- en karaktervorming. De bekende Dr. Kerschensteiner heeft
onlangs in een artikel, op grand van persoonlijke indrukken, beweerd, dat
het Engelsche schoolwezen, wat het weten betreft, over het algemeen bij
het Duitsche achterstaat, maar dat het in wils- en karaktervorming hooger staat.
Dr. A. Griinweller betuigt daarmee, in fde Deutsche Lehrer-Zeitnug,
zijn instemming. Trots de arbeidsschool-idee hebben wij het oppervlakkige
schoolintellectualisme, dat voor , den oorlog zijn hoogsten bloei bereikt
had, nog lang niet .overwonnen. Ja, wij zijn uit den regen in den drup
gekomen. In den onderwijzer der oude school was althans de gedachtentucht nog belichaamd. Nu zijn wij in het vaarwater van veelpraterigheid
en paedagogische slapheid, en zoodoende nog veel verder van ware
karaktervorming of ,dan tijdens het vroegere intellectualisme.
De receptieve geesten, die zich gemakkelijk en gewifilig in het schoolbedrijf voegen, komen vooruit, maar de actieve en productieve hoofden,
'die eigen wegen willen gaan, en ,misschien waardevolle krachten zijn,
blijven achter. Vooral voor een vakleeraar, die wereld, school en leerling
door den gekleurden bril van zijn eenzijdige vakwaardeering beschouwt,
is het niet gemakkelijk, zich in de ziel' van een jongmensch to verplaatsen,
die andere neigingen heeft. Zeker, Weten is Macht, maar nog niet de
macht van zelfoverwinning en zelfverloochening en karaktersterkte. Net
Weten heeft slechts clan waardij, wanneer het met zedelijke karaktersterkte gepaard gaat.
Hieroyer
Invloed van lichaamsziekten on het zieleleven van het kind.
schrijft een kindergeneesheer in het Zeitschrilt fur Padag. Psychologie.
Een ziekte beinvloedt altijd tegelijk met het Ilichaam ook de ziel van den
mensch, al is dit niet altijd in die mate het ,geval als b.v. bij hooge koorts.
Net mag bevreemden, dat deze Invloed nog niet veelvuldiger tot voorwerp van onderzoek is gemaakt.
,
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Net is eigenaardig, dat kinderen, die in hun zuigelingenleeftijd veel met
ziekte te kampen hebben, eerder tot bewustzijn van hun lichaam komen
dan gezonde van denzelfden leeftijd. Daarom zei Preyer, *dot pijn de geweldigste leermeester is voor het onderscheid van subject en object.
Zoolang de ontwikkeling, inzonderheid der taal, nog niet ver genoeg
voortgeschreden is, noemt het kind al zijn inwendige organen gewoonweg
„buik". Net normale, gezonde kind spreekt echter weinig over zijn
lichamelijke iorganen. Anders is .dit bij „eenige" kinderen (zonder broers
of zusters), bij ,,nakomers", bij het eenige jongetje onder meisjes of omgekeerd, een gevolg van , overdreven zorg en vertroeteling. Vlak daartegenover staan ide gevallen van stompzinnigheid ten gevolge van verwaarloozing ; deze stompzinnigheid strekt zich dan in , den regel ook over het
lichaam uit.
Door suggestieve werkingen kan men het kind helpen, zich over pijngevoel heen te zetten, maar ook omgekeerd den psychischen invloed der
pijn verergeren.
Wanneer het zenuwleven van het kind door veel pijn beinvloed wordt,
openbaart zich, ook bij werkzame kinderen, dikwijls een zekere uitputting,
matheid en willoosheid, waardoor de geestelijke ontwikkeling gestoord
en tegengehouden wordt. Zoo leeren kleine kinderen op deze wijze soms
loopen en praten weer af. Wat Claparede .heeft opgemerkt, dat ook in
tijden van sterken groei ide geestelijke functie's soms inzinken, is op
dezelfde wijze te verklaren.
Het onderbewuste in de schoolpractii ik. Net October-nummer van dit
tijdschrift bevat een artikel over het onderbewuste in de schootractijk.
Naast de bewuste, weloverlegde, methodische handelingen speelt in den
klasse-omgang ook het , onderbewuste een rol. Net innerlijk contact met
leerling en klas is grootendeels , onderbewust, en als zoodanig niet nader
te omschrijven. Ook ide meerdere of mindere voorliefde voor bepaalde
onderwijsvakken ligt op dit terrein : de leerling gevoelt, dat hij bij een
„lievelingsvak" van den onderwijzer niet maar tegenover een abstracte
leerstof, maar tegenover het levend-menschelijke staat. Onbewust werkt
ook meerdere of mindere sympathie tegenover bepaalde leerlingen, en
omgekeerd. Wanneer de leerling sympathie gevoelt voor , den ond erwijzer,
ontsluit zich als van zeif zijn wilsleven; 'deze factor is van evenveel belang
als methode en leergang. Eigenaardig is, , dat de totaalverschijning van de
persoonlijkheid des onderwijzers, na jaren bij den leerling in herinnering
is gebleven, meer , dan de hoedanigheid van zijn onderwijs. Dit wijst ook
op de werking der onderbewuste invloeden.
T. v. d. KOOIJ.
Vlaardingen.
•

BOEKBESPREKING.
Inleiding in de zielkunde, door Dr. J. H. Bavinck. —
Uitg. van J. H. Kok, te Kampen.
Er is in het felt van de verschijning van , dit boek lets, dat uitermate
verheugt. Dat iemand het aandurft een dergelijk werk te schrijven, en
daarbij zijn taak zoo breed op te vatten, als bier geschiedt, kan niet
anders dan oorzaak van blijdschap zijn. Bovendien spreekt hier iemand,
die uitnemend styreert, en , de dingen prachtig weet te zeggen soms.
Anderzijds kan niet worden ontkend, dat er aan het schrijven van
een boek als dit heel groote moeilijkheden verbonden zijn, en dat er zelfs
zeer bepaalde gevaren liggen. De zielkunde is wel op allerlei manier
beoefend in de laatste jaren. Men kan schier geen naam bedenken voor
een psychologische richting, of die naam is reeds gegeven, en die richting
bestaat reeds. We zull'en hier geen opsomming geven; het is overigens
een kleine kunst voor ieder, die meeleeft, een half honderd scholen en
richtingen op te sommen.
Met idat al is de zielkunde iets anders geworden, dan de wetenschap,
die eenvoudig beschrijft. Er zijn tallooze psychologische scholen, die in
wezen niet anders zijn, dan philosophische richtingen, die met behulp van
de zielkunde hun standpunt zoeken te verdedigen. Tevens pogen ze door
de feiten, die 'ze noteeren, zoo te verklaren, dat hun wijsgeerig uitgangspunt daardoor steun ontvangt. Wie b.v. ziet hoe Ribot zijn (materialistische) opvatting omtrent het gevoel, hoe Ach zijn Wean omtrent het
willen, hoe I(iilpe zijn gedaohten , omtrent het denken, hoe James zijn
pragmatisme (enz. enz.) met „feiten" weet te staven, voelt al dadelijk
de neiging tot tegenspraak bij zich opkomen, al is het dan ook weer waar,
dat ook hier aanmerkelijk verschil is en b.v. Ach ons veel minder aanstoot
geeft dan iemand als Ribot of Lehmann.
Met ,dit betoog wil ik ten stotte alleen maar idit zeggen, dat het noodzakelijk as, dat we als christelijke psychologen een z.g. „felt", tdoor
de zielkunde ons verschaft, degelijk ,,prufen" en toetsen aan ons eigen
beginsel.
Dr. Bavinck volgt in zijn boek een methode van behandeling, die er ook
„den" is; een, uit vele.
Na de delinitie van de zielkunde : „Zielkunde is de wetenschap van het
beivuste leven", aan het slot van ide „Inleiding" (pag. 8) geeft hij een kort
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overzicht van de historie der zielkunde (tot pag. 19). Dan volgt onder 3:
„indeeling", en ponder 4: „methode".
I3ij dat laatste punt zegt de schrijver : „de zielkunde is een wetenschap,
die zich grondt op ervaring. Zij moet trachten materiaal te verzamelen,
dat te ordenen, en daarop Naar theorieen te baseeren". (Curs. van mij. W.)
Na deze paragrafen volgen .dan twee deelen. Deel 1 het „analytisch
deer, en Deel II het „synthetisch deel". Net eerste deel beslaat 272 pagina's,
liet tweede 43(!).
In liet eerste deel behandelt .de schrijver achtereenvolgens: „het ontvangende bewustzijn", „het bewarende bewustzijn", „het verbindende
bewustzijn", „het waardeerende bewustzijn" en „het verlangende bewustzijn".
Iii het tweede Pdeel komen ter sprake: , de organisatie van de persoonlijkheid", „de functie der ziel", „het zelfbewustzijn" en „lichaam en ziel".
In dat eerste deel wordt onder het hoofd „het ontvangende bewustzijn"
een zeer breede plaats ingeruimd voor allerlei op zichzelf interessante
gegevens uit 'de neurologic en de experimenteele psychologie. Onderscheiden teekeningen verduidelijken ide bedoeling.
Men vertelde me, dat ide zetter, .die met dit boek bezig was, zeide: „ik
lees haast nooit copie, maar dit vond ik zoo interessant, dit heb 1k gelezen".
Ik kan 't me van Bien zetter begrijpen. Net is interessant. En de schrijver
maakt onderscheiden heel mooie opmerkingen. Opmerkingen, waarvoor
we hem zeer dankbaar kunnen zijn. 1 -lij heeft blijkbaar een heel goed
overzicht over het terrein, althans over idat deel, 't welk ligt tusschen
gewaarwording en waardeering.
Dit neemt evenwel niet weg, dat eenige teleurstelling zich van ons
ineester maakte bij het bestudeeren van .dit werk.
Fen gevoel, dat verkl'aarbaar is uit meer dan een oorzaak.
In ide eerste plaats hebben we Loch wel bezwaar tegen de methode
van den schrijver. Zijn werk is in een van ide eerste recensies, die algemeen werd bekend gemaakt, vergeleken met 'dal van zijn oom, wijlen
Prof. Bavinck. Hoe good die lof ook is bedoeld, wetenschappelijk gezien
is het een onjuiste bewering. Want .de methode van Dr. J. H. Bavinck
gelijkt in niets en ook zelfs geen druppel op 'die van Dr. It Bavink. Prof.
Bavinck behandelde de zielkunde vrij sterk speculatief en deductief; hij
nam betrekkelijk weinig notitie van datgene, wat experimenteele psychologie meende te hebben gevonden; en in zijn „Bijbelsche en religieuse
psychologie" verwijt hij onzen tijd, dat hij wel rekening houdt met wat
allerlei psychologen beweren, maar dat 'hij zich niet wendt tot de Schrift.
pir. J. I-I. Bavinck spreekt het onomwonden uit, zielkunde zich
,
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grondt op ide ervaring. Hare theorieen moeten gebaseerd zijn op het
ervaringsmateriaal.
Nu twijfel ik er geen oogenblik aan, of Dr. B. heeft dit niet z056 erg
bedoeld als het er staat. Maar wat daar staat — wel, ik zou zeggen,
daartegen moet ik met verzetten.
Maar laat ik eerst eens vragen: is het zelfs wel mogelijk in ionzen tijd
om psychologische theorieen op ervaringsmateriaal te baseeren? Sluit
het „ervaringsmateriaal" van ide eene school dat van de andere niet ten
eenenmale uit? (Denk b.v. aan iden strijd tusschen Kiilpe en Ziehen). Is het
niet zoo, dat we bij „ervaringsmateriaal" het onmiddellijk te doen hebben
met zeker materiaal, waaraan een bepaalde ,,beduidenis" werd gegeven?
En wanneer Dr. Bavinck van dat verkregen materiaal de hem-niet bevallende-waardeering afkapt, en vender het felt gebruikt in zijn stelsel, heeft
hij dan enkel op ervaring gebouwd? Immers neen. Dan heeft hij zijn
principe toch weer Paten spreken. Nogmaals : het is in de uitwerking wel
jets anders 'clan 't hier staat — maar toch doet dit standpunt ook wel weer
gevoelen, het heele boek door.
Op zeer vele plaatsen in het boek doet Dr. B. nu een keuze. Hij noemt
niet ,dikwijls de onderscheiden opvattirrgen, die er zijn; hij zegt ook bijna
nergens, waarom hij , die bepaalde opvatting kiest. Maar hij doet eenvoudig, alsof 't zoo is, als hij 't zegt. Ik kan het heel dikwijls met hem eens
zijn, maar de lezers van zijn boek, die de zaak wetenschappelijk wenschen
te bekijken, hebben er toch recht op, de gronden te kennen, waarop Dr.
B.'s oordeel rust.
Opvatlend is het dan ook, dat Dr. B. feitelijk nergens zijn beginsel het
beslissende woord )duidelijk laat zien. Ook al zal bij menige beslissing dat
principe zeker 'hebben meegesproken. Maar daarnaar moeten we nu te veel
raden.
Trouwens wanneer we den schrijver houden aan de omschrijving van
zijn methode, 'clan is ,dat feitelijk puur die van de naturalistische school:
feiten verzamelen; die ordenen; en ,dan theorieen maken. Wij oordeelen
steeds, dat er zekere theorieen zijn, die we niet meer behoeven te maken,
maar die er zijn. Zekere principia, die, zooals elk beginsel aan het begin
staan.
Ziedaar ons grootste bezwaar. Net bezwaar tegen , de methode van
het boek.
Dat bezwaar drukt heel het boek.
Men krijgt nergens den indruk, dat het principieel doorvoeld is, wat
de schrijver geeft. En nu is dat niet zoo erg in een boekske, dat wat
examen-stof wil verzamelen, maar het is o. i. wel heel jammer in een
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werk, dat een bouwsteen kan zijn voor onze christelijke wetenschap. En
dit temeer, waar de schrijver zoo uitnemend met de pen weet te werken,
en de dingen zoo helder weet te zeggen.
Nu versta men ons wel. We itwijfelen geen oogenblik aan het principieele standpunt van den schrijver, maar in zijn boek komt o. i. niet voldoende uit, dat er harmonie is 'gekomen tusschen zijn beginsel en zijn
psychologische kennis.
We hebben heel erg behoefte aan een principieele zielkunde. Onderscheiden gegevens uit 'dit boek kunnen later wel gebruikt worden o. i.
Maar dan moeten ze principieel „begriindet" worden. Zou Dr. B. dat zeif
eens niet voor ons willen doen?
Wanneer dat dan geschiedt, heb ik ook nog wel enkele andere opmerkingen vooraf. Zoo is b.v. al idadelijk ide ,definitie van de zielkunde : „de
wetenschap van het bewuste leven" o. i. ,onmogelijk te handhaven. Net is in
dit tijdschrift inlet de plaats om breed op deze kwestie in te gaan. Maar de
eigenaardigheid van de zielkunde van ide laatste jaren is juist, dat ze zich
bezig houdt met allerlei kwesties, die buiten het bewuste leven vallen. De
ontleding van he willen en van het denken, de „behaviour"- en de
„Gestalt"-psychologie legde telkens weer den naidruk op 't geene waarvan
we ons niet bewust zijn. En toch valt ,dit wel degelijk onder de zielkunde.
In verband daarmee staat dan ook weer de kwestie of de indeeling van
Dr. B. in het analytisch deel — de vijf bewustzijns-„vormen" — wel is te
verdedigen. Bovendien, wanneer hij het terrein van het oude „denkvermogen" oplost in drie bewustzijns-„vormen", waarom geeft hij dan, school
gaande bij Ach c. s., ook niet een nadere idetailleering van wat men vroeger „het wils-vermogen noemde? Daar hebben we toch evenzeer ook
onderscheidene „betrekkingen" tegenover het object.
En zoo zou ik kunnen voortgaan met het maken van opmerkingen,
die ik, gezien mijn hoofdbezwaar, dart tot de „kleinere" zou rekenen.
Wanneer de schrijver spreekt van de „complexen" in onze ziel, imeen
ik ernstig met hem van meening te moeten verschillen; Spranger's opvatting zou ik voor mij vrij wat minder genadig behandelen. Het feit van
de zonde krijgt m. i. vooral in het synthetisch ideel te weinig plaats. En
zoo is er meer.
Het doet ons teed, dat we .deze bezwaren moeten uiten.
Maar onder broeders en mannen van wetenschap kan men elkaar het
beste eeren door ernstig de aandacht te wijden aan elkanders werk.
We gelooven zeker, dat Dr. B. ons nog veel kan geven. Maar deze
vrucht lijkt ons wat spoedig van den boom gevallen.
En toch — het is een veelbelovende vrucht.
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En dat is de andere zijde van het boek.
Net is gelukkig, dat er in dit bock een paging gedaan wordt om de
gegevens van de experimenteele zielkunde zelfstandig te verwerken.
Tot ,dusver stelde menigeen zich al te zeer op het standpunt, dat men
de zielkunde enkel door deductie uit atemeene principia moest behandelen. Alsof het bij de psychologie enkel ging om de vraag, hoe we over
de ziel konden filosofeeren. Met die 'gedachte heeft Dr. B. gebroken. En
.dat is heel gelukkig.
We zeiden reeds, ,dat ook bij de erkenning van de waarde van de
experimenteele zielkunde, o. i. bet Principe, waarnaar gewaardeerd en
geoordeeld behoort te worden, voorop moet staan. Maar al is rdan hier
dat niet geschied, laten we dan denken, dat dit boek ietwat eenzijdig den
anderen kant op ziet, en blijven waardeeren de nieuwe howling tegenover
de problemen, die we in Dr. B. vinden.
Dien kant moet het op. En dan dit idoen, en het andere niet nalaten.
Maar vanuit dit oogpunt is de verschijning van dit werk oorzaak, dat
we den schrijver van harte geluk wenschen met 'zijn arbeid. Een arbeid,
voor welken we des te meer respect hebben, wanneer we denken, dat die
Indie werd verricht. En denken we aan dat laatste, dan verbaast het
ons ook .weer niet, dat sommige kwesties naar verhoudingen tot andere,
wat al te kort zijn besproken, of geheel niet zijn aangeroerd,
Net is ons een vreugde geweest, te vernemen, dat Dr. B., althans vooreerst, in Nederland blijft. Hij zal ons nog veel kunnen geven; en hij is
zeker bereid, indien God hem het leven en de krachten doet houden, om
te voldoen aan ons verzoek als we zeggen: Dr. Bavinck, werk verder
met ons mee. We verheugen ons zeer in wat ge deedt. En we verwachten
veel van u voor de toekomst.
mag ons tijdschrift , dan ook
En --- we willen 't hier openlijk vragen
eens iets van u ontvangen?
Alles te zamen genomen is dit boek toch het begin van een nieuwe
periode van zelfstandige psychologische studie, naar we hopen.
En dus een boek, dat „Epoche-mache ► d" kan genoemd worden.
Een boek met veel kwaliteiten; ondanks 't feit, dat het (natuurlijk-misW.
schien) ,,les defautes de ses qualites" heeft.
D. Wouters en W. J. Visse r. Geschiedenis
van de opvoeding en het onderwijs, vooral
Nederland. — P. Noordhoff, Groningen.
We zijn in ons land wel gelukkig. Zoo langzamerhand ontwaakt het
inzicht in wat we óók noodig hebben. Net straks besproken werk was min
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of meer ,,epochemachend" — dit is een geheel ander boek, en toch ook
een met een eigen cachet.
We wilier' beginnen met te zeggen, dat het een genot is, ,dit boek ter
hand te nemen. Het ziet er in zijn uitnemend geslaagden band keurig uit,
en als ge het opent, dan valt uw oog op plaatjes, enkele bekende, enkele
minder bekende, en enkele — wel dan zegt ,ge: „he" — (b.v. bij een naar
reproducties van kopergravures uit een werk van 1755 over Franckes
stichtingen) — en ge gaat even lezen — ge wo'rdt vastgehouden. En ge zegt:
Kijk, die heeren hebben er slag van om een boek te schrijven.
En wanneer ge ,dan ernstig het boek ,gaat bekijken
ja, dan hebt ge wel
eenige opmerkingen, ook wel eenige aanmerkingen, maar daarover
straks — doch dan valt het u op, idat hier ook aan studie ider bronnen is
gedaan; een feit, dat juist in ,dit soort boeken opmerkenswaardig is. Dien
kant moet het toch op. Niet, zooals ,dikwijis geschiedde — elkaar wat napraten —om dan te wedijveren, wie 't het beste kan, maar zoo, dat de
schrijver zell studie maakt en een beeld teekent, zoo moet een boek tontstaan. Vooral een boek, ,dat historie geven wil.
En het blijkt wel, dat de schrijvers van dit werk op de een of andere
manier in het bezit gekomen zijn van betrekkelijk onbekende gegevens, en
dat ze een zeer belangrijke hoeveelheid ook minder bekend materiaa . 1
hebben doorgewerkt.
Aileen daarom reeds mag niemand, die op de hoogte wil zijn, dit bock
terzijde laten. Het zal in onze bibliotheken een plaats vragen niet alleen,
maar eischen, — en dat met recht. En dat is voor de schrijvers een gelukwensch waard.
Nu willen we anderzijds evenwel niet nalaten te zeggen, dat er ook
natuurlijk hier well jets is, dat we even moeteninoteeren als een „op- of
aan-merking". In de eerste plaats hebben we hier feitelijk geen geschiedenis van „de opvoeding en het onderwijs". De historie der opvoeding komt
er vrij kaal af, tenzij men die alleen tot de schoo/opvoeding beperkt. Maar
dat gaat natuurlijk niet. Nu neem ik dat ide schrijvers absoluut niet kwalijk.
Net bestek zou veel te groat geworden zijn, hadden ze ianders gedaan,
Of we zouden heel veel moois, .dat we nu hebben, gemist hebben. Maar
zou het geen aanbeveling verdienen, bij een tweeden druk, idea titel te
nemen : „Geschiedenis van het onderwijs, speciaal in Nederland"?
Even erger vind ik, dat het bock m. i. in 't algemeen te weinig critisch
is. Net principieel ►e kon hier en daar wel iets beter uitkomen. Een boek
schrijven, dat en voor het openbaar en voor het bizonder onderwijs geschikt
ls, is toch een onmogelijkheid.
Nu denk ik ook niet, dat , de schrijvers bedoeld hebben, dat te doen. Want

191

.dan zijn andere stukken te beliind. Maar wanneer ze b.v. Chr. G. Salzmann bespreken, .dan zeggen ze : „Salzmann was een geloovig man" (pag.
217), en later, „wat S. onderscheidde van Rousseau en Basedow was zijn
eenvoudigheid en Godsvertrouwen, en vandaar dat hij met hoop en liefde
zijn arbeid in 1784 te Schnepfenthal aanvatte". (Curs. v. d. schrijvers!)
Dat is me veel te weinig critisch. Terwijl er nog wel dadelijk volgt : „bij
het godsdienstonderwijs stond de Bijbel echter op den achtergrond; hoof dzaak was het zedekundig verhaal".
Net „geloof" van ,den rationalist Salzmann kunnen de schrijvers dan
ook gaarne cadeau krijgen. Zie zulke dingen — er zijn er enkele meer in
dit boek zijn erg jammer. Een doode vileg is veel erger in goede zalf des
apothekers dan in bedorven afval. Maar haast (nog erger is lets anders.
De verhoudingen zijn me wat te zoek. Bavinck krijgt 61/2 regel. Jan
Ligthart 2 pagina's. Dat is erg. En idit verschijn ► el staat niet op zichzelf.
Wijsgeerig is het boek niet.
Voor den schoolstrijd is .dit boek voor de naacte te beknopt. Overigens
bevelen we 'het voor die acte zeer aan.
Critiek op de wet van 1920 wordt weinig op niet gegeven. We hadden
hier wel gaarne een overzicht van „onvervulde wencshen" gehad. Dat is
ook historie.
En zoo zouden er meer minder belangrijke opmerkingen zijn te maken.
Maar onze slotsom is: een boek waarmee we schrijvers en uitgever
gelukwenschen — een boek, waarvoor we dankbaar zijn. W.
Dr. J. C. Co et ze e, Eksperimenteele Opvoedkundige Studies. (Diss.). — J. L. v. Schaik, Pretoria.
Deze dissertatie van onzen Potchefstroomschen collega is een werk, dat
alle kwaliteiten heeft van een bock, dat hoog uitsteekt boven andere. Het
is een dissertatie, maar clan eene, waarin zooveel zelfstandig werk verarbeid als maar zelden in zulk een werk zal voorkomen.
Het boek heeft na „voorwoord" en „inleicting" (pag. 9-12), drie deelen.
Deel I handelt over „Meting van die Algemeen-verstandelike bekwaamheid", Deel II over „Meting van rekenkundige bekwaamheid", en Deel III•
„Korte Samevatting en Konklusies".
In het eerste deel geeft de schrijver alliereerst een historisch overzicht
van de ontwikkeling van de intellekt-meting — voor Binet, (Dalton, Castell,
Ebbinghaus Binet, en na Binet (pag. 15-36). In het tweede hoofdstuk
bespreekt de schrijver fde vraag: „Wat is Inte ►lek", waarbij 'hij ten slotte
eigen standpunt bepaalt (pag. 37-52). In Hoofdstuk III handelt hij over de
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intellect-meting in 't algemeen (pag. 53-76), om dan in hfdst. IV „Eie Ondersoek" te geven (pag. 77-152). In dit ,deel zijn opgenomen 26 tabellen
en 12 figuren.
In het tweede ideel volgt een soortgelijke wijze van behandeling voor de
meting van de reken ► ekwaamheid (Iifdst. I „Historiesse oorsig", Iifdst. II
„Die meting van Rekenbekwaamheid", Hfdst. III „Eie onderzoek") pag.
153-260.
Zooals in het eerste deel reeds geschiedde, worden ook hier eenige bijlagen gegeven. In dit ideel vinden we 23 tabellen en 3 figuren.
In pag. 281-288 wordt deel III geboden.
Natuurlijk leent zich een boek als dit niet om eruit te citeeren. Maar we
'hebben hier, ,dat staat vast, te doen met superieur werk. De experimenteele
paedagogiek heeft onder „onze" menschen nog betrekkelijk weinig vertegenwoordigers. Des te meer verheugt het ons in Prof. Coetzee een
medestander te mogen begroeten, die al dadelijk met dit eerie werk van
zich zal doen spreken. Van ,harte hopen we, , dat Dr. Coetzee zal kunnen
besluiten, ons verzoek, ook aan ons tijdschrift te willen meewerken, in
te willigen.
Wie zich voor ,de experimenteele paedagogiek interesseert met zijn
mole boek bestudeeren. Wij verwachten vender veel van hem te zullen
ontvangen. W.

De Toekomst der Lagere School
DOOR

Dr. H. W. v. d. VAART SMIT
De Heer H. COLIJN schrijft in zijn voorwoord
Er is met name voor ons Antirevolutionairen veel in dit geschrift dat
aantrekt. De roep om verandering teneinde de vrijheid der school voor
de toekomst to verzekeren onderschrijven we geheel. Wie die vrijheid
liefheeft, moet niet alleen vragen naar wat is, maar moet veeleer rekening
houden met wat uit deze wet voortkomen kan en met wat zij op den
duur stFllig veroorzaken zal : n.l. bet ontstaan van een uniform type
Staatsschool, verdeeld naar godsdienstige gezindheden ; het tegenbeeld van
de vrije •School.

Wie op de hoogte wil zijn, wanneer de herziening van de onderwijswet eventueel ter tafel komt, leze deze groote, actueele brochure.
Ruim 100 bladzijden - Groot Octavoformaat Prijs 75 Ct.
Drukkerij Holland, Amsterdam, N. Z. Voorburgwal 58-60
t
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DR. J. WATERINK

INLEIDING TOT DE THEORETISCHE
PAEDAGOGIEK
waarvan zoo juist het eerste stuk van het eerste deel:

De Paedagoglek alms

Wetenschap, verschenen is.

UIT DE BEOORDEELINGEN:
Laten ooze Chrietelijke Onderwtjzers nu dit boek koopen en bestudeeren.
Prof. HOEKSTRA. in het Paeda g. TUdech r., Aug. '26.
Het boek van Dr. W. dwingt tot waardeering van het vak van kennis, dat
one alley beoefening waardig is. Vinde de uitgave van Ruys' U.-M. die waardeering waartoe wtj dhderwtizers ons alien verplicht behooren te gevoelen.
De school met den Btibe 1, 2 Sept. '26.
We hebben Kier wel met echt wetenschappellik werk te doen, maar het is
zoo geschreven dat leder het lezen kan, in een BUB die aantrekt en met de
helderheid, die ook minder ontwikkelden in staat stelt de uiteenzetting van
moeiltike vraagstukken te volgen.
Prof. AALDERS in het Leidersbla d, Juli '26.
Dit eerste stuk van het eerste deel is een frisch en goad geschreven werk.
N. Rot t. C r t., 27 Mei '26.
Na een breede bespreking zegt Prof. Dr. Ph. KOHNSTAMM in Paedag.
S t u d. het volgende:
Ik ben aan het einde van mlin bespreking. Slechts den opmerking rest mu
nog. In de wetenschap is de beste vorm van hulde zakelUke kritiek, die
tracht aan te knoopen en verder te voeren. En zoo zou ik ook de vorige
bladzUden wenschen te zien opgevat. Ik ben overtuigd dat alle beoefenaars
der paedagogiek in Nederland, van welke richting ook, alie reden hebben om
Dr. W. dankbaar te zUn voor zijn - arbeid. Werken ale dit over de grondslagen
onzer wetenschap ztin uiterst zeldzaam. In Nederland is het zeker het eerste,
maar ook daarbuiten zou ik niet vele weten te noemen. En zeker weet ik
er geen dat het programma zou omvatten van het geheele werk dat de
schrtjver one heeft beloofd. Partieele bewerkingen zUn er natuurlUk verschillende, schoon ook nog minder dan wenscheitik ware, maar de moed
tot het systeem, die schrtIver bezielt, heeft elders ontbroken. De groote visie,
die aan de opvoedkunde hear plaats in het systeem der wetenschappen toekent, van dat standpunt tilt en haar geschiedenis, en haar toepassing in
onderwUs en opvoeding onderneemt te beschrtiven, wtj treffen ze elders niet
aan. Zou het zUn omdat die moed tot het systeem, dat vertrouwen niet in
eigen kracht, allereerst geloofamoed en geloofsvertrouwen is, in one land
toch nog sterker dan elders zou worden aangetroffen?
Ik durf het antwoord niet te geven. Maar wel weet ik, dat ons land na
jaren lang op bet gebied der wtjsbegeerte en wetenschap van de opvoeding
in de positie to Min geweest van hem die ontvangt, door het voltooien van
dit werk een zeer belangrtjke bijdrage tot het gemeenschappeltik internationaal bezit van onze wetenschap zal hebben geleverd. Moge het nieuwe
ambt van den schrtiver en de concentratie op deze vragen die het voor hem
meebrengt de vrucht doen rtipen, die wij met groote belangatelling tegemoet zien.

G. J. A. RUYS UITGEVERS-MIJ ZEIST..
De prijs per deel bedraagt f 12.—.
Voor Leden van de Vereentglag veer Chriatelljke Paedagogiek, of abennes
op set Paedagogisch TUdachrlit voor het Christell& Ouderwijs echter is de
prUs per deel aleebta 1 O.—.
Deze gelieven bun bestellingen uitsluitend te ricbten aan de AdmIalstratie
van bet Paedagoglsek TOrlsehrift, N. Z. Voorburgwal 58 00, Amsterdam.
zg die Web blif fleet Vereeniglag aanaiuiten, of alas aboaameren op bet
Pacdagoglach Tedschrift, ktuaams dlt werk ook voor den gereduceerden
prigs verkrggen.
Lidmaatschap van de Vereen. voor Chr. Paedagogtek min. 1 6.— per jaar.
Abonnementsprtis Paedagogisch Ttidschrift f 6.— per jaar.
Leden ontvangen het Paedagogisch Ttjdschrift gratis.

H. LANKAMP, Leerplan voor de Scholen met den Bijbel.
IA. Bijbelsche Geschiedenis. 5e druk f 7.50, geb. f 8.50
IB. Geschiedenis van Kerk en Zending. 4e druk
f 4.—, geb
„ 5.—
IIA. Geschiedenis des Vaderlands. Algemeen- en
Bijzonder gedeelte, le en 2e leerkring, 4e
druk f 4.25, geb „ 5.—
IIB. Geschiedenis des Vaderlands. Bijzonder gedeelte, 3e en 4e !eerkring, 3e druk f 5.50, gebonden . . . ..... . . . . „ 6.50
IIIA. Handleiding bij het onderwijs in de Natuurkennis. Algemeen gedeelte en van het bijzonder gedeelte, le en 2e cursus. 2e druk
f 3.50, geb
„ 4.50
IIIB. Handleiding bij het onderwijs in de natuurkunde. Bijzonder gedeelte, 3e en 4e cursus.
2e druk f 5.50, geb „ 6.50
IVA. Aardrijkskunde. Algemeen en bijzonder gedeelte, le en 2e leerkring . . . . ter parse
IVB. Aardrijkskunde. Bijzonder ,gedeelte 3e en 4e
leerkring
Met bijzondere ingenomenheid begroeten we -de verschijning van den
vijfden druk van het eerste deel A van het Leerplan voor de Scholen
met den'Btjbel door H. tankamp, bedoeld als handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis in onze scholen.
Het is een merkwaardig, doorwrocht werk, waarvan het bestek met
kennelijke zorg vooraf ten voile is doordacht, waarvan de nitwerking
een voortreffelijk geheel heeft opgeleverd. Eene grondgedachte doorademt het gansche werk. Wie deze handleiding raadpleegt en er zich
naar voegt, heeft een betrouwbare gids, die hem cp een welgebaanden
weg doet voortgaan en zijne aandacht vestigt op datgene, dat hij
merken moet. En wie aanvangt met het doorlezen van de algemeene
inleiding die aan de behandeling der Bilbelsche Geschiedenis voorafgaat, welke inleiding met harm vletten, ievendigen stijl den lezer
gebc•eid houdt, vindt daar Hcbtingen eu streomingen scherp geteekend,
gewaardeerd of bestreden, eigen beginselen gehandhaafd en ziet tevens
de historie van het jongste leven weer voor zich voorbijgaan.
Dat alles is zeer onderrichtend en den blik verhelderend, eene fundeering, die geenszins overbodig is. Immers, nets is zoo gevaarlijk, als
dat we geestelijk los gaan staan van ons verleden.
De School nt. d. Bijbel. 3 Juni 1926.
Zoo werd het werk d e Handleiding voor de School met den Bijbel.
Men denke echter om den road, dien L a n k a m p zelf geeft, iedere
school heeft z ij n eigen leerpla n, wat een machinaal afwerken
van dit overigens zeer verdienstelijk werk
Zoo beschauwd vindt men in dit deal van het Leerplan een magazijn,
rijk gesorteerd wat stof betreft en ruimschoot voorzien van practische wenken voor den onderwijzer. Dan is het voor de school een waardevol bezit en wordt het gebruikt op de wijze, die de schrijver de baste
acht. Op iedere school moeten een of meer ex. voorhanden zijn, al
volgt men deze methode niet.
Corresp.blad Chr. Ond. 12/6 '25.
Versobestens
D. WOUTERS en W. J. VISSER

Geschiedeis tan de Opoodieg ea hot Ooderfle voerel ie lededied
Bilk gelllustreerg esetwortrottea en pla VCR sear rouge gravures.Forasaat 16 z 26.363 biz.
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VERSCHENEN :

DeVoorzienigheid Gods
door Dr. K. DIJK
Deze populairwetenschappelijke studie
sluit zich aan bij die over de eeuwige
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den titel „Om 't Eeuwig Welbehagen",
van de hand van denzelfden schrijver
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„De Voorzienigheid Gods" is een niet
minder belangrijk onderwerp.
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als ,Om 't Eeuwig Welbehagen" verscheen, op slechts
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UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN, DEN HAAG

NIEUWE GEHOORZAAMHEID.
Wanneer wij gaan spreken over gehoorzaamheid — een der neteligste
en belangrijkste vraagstukken van onzen tijd — dan is ons vooreerst
noodig, dat wij de gegevens zuiver stellen en dan het probleem waar het
am gaat, scherp in 't oog vatten.
Ik doe 'dat naar aanleiding van een Schetsje uit „Gulden Vensteren",
een boekje van tde Amerikaansche schrijfster Laura Richard, dat door MO.
H. S. S. Kuyper in 't Hollandsch werd vertaald.
Net is getiteld : „Ga" en „Kom".
„Kleine jongen", zeide het kindermeisje, ,,het zou beter zijn, als je wat
uitvoerdet. Je tuintje rnoet noodig gewied worden. Ga het eens gam
wieden als , een goede jongen!"
Maar de kleine jongen had in 't geheel geen zin in onkruid-wieden dien
dag.
„Ik kan niet wieden", zeide hij.
„0, ja, dat kan je best", zeide het kindermeisje.
„Maar ik wil Bever niet," zeide de kleine jongen.
„Maar je moet"! zeide het kindermeisje. „Wees nu niet stout, maar ga
onmiddellijk aan 't werk en doe wat ik je zeg!"
En zij ging weer aan, haar eigen werk, want zij was zeer vlijtig. Maar
de kleine jongen zat stil en vond, dat hij onaardig behandeld werd.
Na eenigen tijd kwam zijn moeder in de kamer en zag hem zitten.
„Wat scheelt er aan, ventje?" vroeg zij, want hij zag er uit als een
Maartsche regenbui.
„Ze heeft gezegd, dat ik mijn tuintje moet gaan wieden", zeide de
klcine jongen.
„0," zeide zijn moeder, ,,wat wind ik dat een aardig plan! Ik houd
zooveel van wieden, en het is zulk een prachtige dag! Mag ik met je
meegaan en je helpen?"
„Wel zeker," zeide de kleine jongen. „Dat mag best."
En zij wiedden het tuintje keurig en hadden een heerlijk uurtje.
We ebben in dit tafereeltje de volgende gegevens:
A. Een zeer vlijtig dienstmeisje, een van het ouderwetsche slag, drat
►

226
weet van aanpakken en overal het werk ziet en er haar eere in stelt, dat
ze een vlijtig dienstmeisje is.
Tuintjes met onkruid zijn haar , een doorn in het oag, evenals nietsdoende menschen.
Green wander, .dat •dit meisje goed inziet, dat ledigheid heel slecht is
voor ,dat kleine jongetje en dat ze hem aan 't werk wil zetten.
Ze gebruikt idaartoe de volgende argumenten:
le. 't Was beter als je wat uitvoerdet.
2e. Je tuintje moest poodig gewied worden.
3e. Als je 't een s gauw gaat doen ben je een goede jongen.
Een ,,goede jongen", begrijpt ge, precies zooals zij een goed vlijtig
dienstmeisje is.
Als het jongetje aan haar argumenten ige ►oor geeft en gehoorzaamt,
dan heeft zij haar levenselement in het kleine-kinderleven ingedragen en
dan is hij even braaf en vlijtig en nuttig en beminnelijk als zijzelve.
.

Ik wil de laatste zijn am van een zeer vlijtig dienstmeisje kwaad te
praten maar dit meet me toch van 't hart, dat zij van een kind en van
kinderleven en van opvoeding in dit geval geen verstand had.
1k heb de volgende zeer ernstige bezwaren.
Het allergrootste bezwaar is wet dit, dat zij zichzelve stelt als norm
voor het kind. Zij ziet niet, dat God elk ding schiep naar zijn eigen aard
en ,dat de ordinantien Gods over het kinderleven anders zijn dan die over
het leven van ,een idienstmeisje.
Daaruit volgen tal van andere fouten.
Een dienstmeisje mag niet ledig zitten — 't kind ook niet.
't kind
Een dienstmeisje meet zorgen, dat het tuintje gewied wordt
moet daar oak voor zorgen.
't kind moet gauw gaan
Een dienstmeisje moet gauw, vlug arbeiden
wieden.
Een zeer vlijtig dienstmeisje is een goed dienstmeisje, ergo een zeer
vlijtig, gehoorzaam kind, is een goede jongen.
Dat God de Heere aan het kind nog geen levenstaak gat dat Hij 't kind
geen zorgen ,oplegde, dat een kind nog niet haastig en gauw zich moet
reppen .om te arbeiden, dat Hij het kind niet als een groot mensch in klein
formaat, •maar als een kind ,doet opgroeien.... de trouwe dienstmaagd
ziet er nets van.
Overtuigd van de redelijkheid en zedelijkheid en nuttigheid van hare
argumenten hoopt ze, dat het kleine jongetje de kracht daarvan zal in-
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zien en iden prijs van 'n goede, een brave jongen te zijn, zich zal waardig
maken.
iDit meisje stelt zichzelve tot norm voor bet kinderleven en ziet niets
van Gods ordinantien over het kind.
Dit meisje doet echt liberaal — het liberalisme had ook geen oog voor
de veelvuldige ordinantien van God over de verschillende levensgebieden
en wilde het leven vervormen naar een tdoor , de rede bedacht model.
Geen wonder, dat dit zeer vlijtige dienstmeisje ons kan dienen om de
liberale school te typeeren met hare gepaste en nuttige kundigheden en
christelijke maatschappelijke deugden van groote menschen.
B. Doch bezien we nu ons tweede gegeven.
Een kleine jongen, die geen zin heeft in onkruid wieden. Tenminste
vandaag niet.
Hij gelooft wel, dat het nuttig zou zijn als hij bezig was, net als het
meisje. Hij weet ook wel, dat er aardig wat ionkruid in z'n tuintje staat
en dat het noodig gewied moet worden. En hij beseft ook wel, dat hij een
goede jongen zal (heeten, als hij 't gauw gaat doen.... maar dat dienstmeisjes-ideaal wekt in hem een onberedeneerden afkeer. 't Gevolg: „Geen
zin vandaag".
Wanneer hij dat ronduit zei, zou hij geen „goede jongen" meer heeten
en .dat is toch wel aardig. Daarom zoekt hij iets anders. En dan komt er
opziende tegen dat groote-menschen-ideaal
een onmachtsgevoel, dat
hem de uitvlucht aan ,de hand doet: 1k kan ,niet wieden.
Dat is waar! Z1515 als 't meisje bedoelde, kan een kind niet werken.
Maar 't meisje zegt: je kan best tuintje-wieden. En dat is ook waar.
Kfinnen wel.
Maar meteen komt weer de afkeer boven en ,dan zegt ie beslist: ik
wil liever niet. flij geeft er desnoods het goede-jongen-ideaal voor prijs.
Hij wil niet.
De liberale school met haar groote-menschen-ideaal voor kleine kinderen heeft ze ge'kend:
le. ide gehoorzame kindertjes, die ook gewichtig gingen d t oen en
brave Hendrikjes werden genoemd.
2e. de kinderen die den last voelden, den onnatuurlijken last van het
groote-menschen-werk, en die zuchtten ik kan niet.
3e. de kinderen, die zich verzetten, en die brutaal-weg zeiden: ik
wil niet.
C. 0ns (de r& .gegeven.
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wordt omdat haar argumenten
Een dwingend kindermeisje, dat
niet aanvaard worden en haar ideaal niet wordt overgenomen.
,,Maar je moet," komt nu in de plants van de redeneering over 't nut en
't noodige en 't goede. En tegenover de goede jongen komt het schrikwekkend beeld van de stoute jongen.
En het ,,gauw en dan ben je zoet," verandert in: ga otzmiddellijk aan 't
werk en doe wat 1K je zeg.
De liberale school heeft ze gekend, de meesters, die nijdig werden 'omdat het kind niet scheen te begrijpen het nuttige en noodige en goede van
het onderwijs, en ze heeft ze gekend : de dreigingen van „onmiddellijk"
en ,,stout" en : „doe wat IK je zeg."
iEn dat alles —evenals bij 't kindermeisje, zonder honer beroep. IK
zeg je.... met den volsten nadruk op dat IK.
D. Ons vierde gegeven:
Een kleine jongen, 'die geen zin had en niet wilde en ongehoorzaam is,
en niet duet wat het meisje zegt — en een stoute jongen tis en toch....
vindt dat hij onaardig behandeld is.
En daarin heeft thij gelijk.
De liberale school heeft ze gekend, bij duizenden, die kinderen die geen
zin hadden in 't onderwijs en uitvluchten zochten en niet wilden en stout
waren en.... ondanks hun besef van niet-braaf te zijn toch voelden fdat
ze ionaardig behandeld werden.
E. Ons vijfde gegeven:
Een moeder, die haar kind liefheeft en beter dan anderen haar kind
verstaat en meeleeft in zijn kleine kinderleven.
Zij ziet hem „als een Maartsohe regenbui" en wil inkomen in z'n
verdriet.
Daar is in onzen tijd een breede schare van ,onderwijzeressen en ondervvijzers, die in de Moeder hun ideaal zien en die niets liever wenschen
dan deze spreuk te betrachten:
Die het kind wil verstaan,
Die moet in 't kinderland gaan.
Zij hebben het land aan de groote-menschen-idealen van nuttig en 1100dig en vlijtig en braaf voor het kind. Zij zien het kind in zijn kinderelement en Auden dat kinderlijke meer belangrijk dan het nuttige en noodige
en brave.
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Ja, de galgebrokjes zijn voor hen juist dubbel interessant. Dat zijn juist
eohte typen 'am te beschrijven in leuke kinderschetsjes. En 't zijn ook
vaak dankbare patientjes.
F. Ons zesde gegeven:
Een Moeder, die een aardig spel gaat spelen. Voor haar genoegen
tuintje-wieden, 't is zao'n prachtige dag!
Maar 't is kinderspel — en 't tuintje is van den jongen en 't is zijn spel
— en dan vraagt Moeder : Mag ik met je meegaan en je helpen?
Ze zijn er in onzen tijd, die op school met de kindertjes gaan spelen —
d. w. z. lezen, rekenen, schrijven, zingen, praten.... maar 't is het spel
van de kinders, 't is hun liefhebberij en ,de onderwijzeres doet mee —
en.... vraagt of ze helpen mag.
Net kind blijft hier echt kind naar zijn aard.
Is dat geen groote vooruitgang?
G. Ons laatste gegeven:
Een jongen, die nu ineens „zin" heeft in tuintje wieden en met plezier
aan werk gaat. En gauw ook.
Een kind dat niet het nuttige of het n'oodige of het goede inziet —
een kind dat niet bijzonder braaf zich voelt, maar ook niet meer stout is
en nu voelt idat hij „aardig" behandeld wordt.
Ze zijn er tegenwoordig hij duizenden, de schooIkinders, die „zin"
hebben om te werken op school zonder het nut in te zien, die imet plezier
naar school gaan en tegenpruttelen als vader en moeder ze thuis willen
houden.
Kinderen, die op school aardig behandeld warden, naar hun aard, en
die daardoor buitengewoon gewillig ,,gehoorzaam" zijn geworden,
z616, dat de onderwijzeres er Mies mee kan idoen.
Ze zijn zoo aardig en zoo lief dat men 'haast niet kan begrijpen, dat
ze thuis anders zouden zijn.
En als dan een vader vertelt tegen die onderwijzeres dat het kind niet
gehoorzaam is thuis, dan ligt het voor de hand, dat de onderwijzeres
denkt :
dat is uw schuld, dan behandelt ge 't kind onaardig.
Als die vader maar e 'ens geheim wist om de nieuwe gehoorzaamheid
wakker te roepen, zooals de nieuwe school dat doet — wel dan zou
het, dat kan niet anders, (16k geed gaan.
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We gaan than het moderne probleem stellen.
Net is dit:
Hoe kan de stoute jongen, die geen zin heeft en niet wil en 't ook niet
doet en .dus op en top o n g e h o o r z a a m is bij het dienstmeisje, zoo
maar ineens een allerliefst, ijverig willend, g e h o o r z a a m ventje bij
moeder ,geworden zijn?
Is dat wel echt?
Mag ik nog een ander voorbeeld uit de litteratuur geven om dit probleem u heel scherp voor oogen te stellen?
Jan Ligthart vertelt in zijn Jeugdherinneringen 1) van ieen schoolcatechisatie in zijn jeugd waar een catechiseermeester geen orde kon
houden en de stoute jongens de papiertjes met teksten en psalmversjes
gebruikten om er propjes van te maken, waarmee ze mekaar beschoten.
Eens maakten de bengels het zoo bont, idat de arme catechiseermeester
in radeloosheid uitriep : „Jelui bent van den duivel bezeten. Die heerscht
hier in het lokaal. Maar straks zal de Heere Jezus komen om je of te
straffen."
De deur ging open en binnen trad : de bovenmeester, 2) een volslagen
atheist, die van den heelen gods'dienst niets weten wou. Aanstonds waren
de bengels op hun plaats en doodstil. tegenwoordigheid was genoeg
om alle duiveiskunsten te bezweren.
En nu vraag ik weer : Hoe is 't mogelijk dat plotseling omslaan van
een heele klas bengels die n e r g e n s o:m g e v en in teen ordelijke
schare van zoete jongens, die g e h o o r z a a m met de handen gevouwen
op hun plaats zitten.
Is 'dat wel echt?
Moeder weet het wel. Je moet het kind, mar zijn aard behandelen,
't is nog maar een kind. En .dan doe je er mee wat je wilt.
Ze heeft gelijk.
En de bovenmeester zegt: Je moet er de wind onder houden bij zulke
bengels, dan drool je de heele klas om je pink.
En-le heeft gelijk.
Maar het dienstmeisje zegt: ik heb geen tijd .om te spelen en ik ben
voor kindermeisje hier gekomen en dan zal de stouterd doen wat ik zeg,
anders kan ik wel weggaan.
En ik geloof dat ze óók gelijk heeft.
En zoowaar, d'aar komt de catechiseermeester ook nog en zegt: zulke
1) Jan Ligthart, Jeugdherinneringen pag. 148.
2) Zie over dezen „bovenmeester" het Correspondentieblad der Ver. van Chr. Onderw.
71e Jaarg. no. 48, 49, art. over Jan Ligthart.
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bengels, die geen eerbied hebben voor Gods Woord en wel voor 'n
pootige strenge bovenmeester, zijn nog ver van de ware gehoorzaamheid,
Doopsformulier „ten derde", af. En zeker, , de man heeft gelijk en zegt
een zeer ernstige waarheid.
En zoo zit ik nog met mijn problem.
En als ik moest gaan kiezen tusschen het dienstmeisje, dat gebiedt:
doe wat IK zeg, en ,moeder, die vraagt: mag ik met je meedoen? tusschen
den catechiseermeester met Gods Woord maar zonder tact en den
bovenmeester zonder God, die er .de wind onder 'heeft als ik moest
kiezen den van deze voor opvoeders tot gehoorzaamheid — in ernst, ik
zou het niet weten.
En als ge mij vraagt te kiezen tusschen 't jongentje dat ongehoorzaam
is bij de dienstmaagd en 't jongentje 'dat z'n moeder permjssie geeft om
mee te helpen, tusschen ,de zoete bengels in de klas van den bovenmeester
en de stoute kinderen bij den catechiseermeester.... als ik ,moet zeggen
waar nu de gehoorzs4amheid is te vinden.... ik weet het heusch niet.
Ik weet het echt niet.
Gehoorzamen toch is een hooren naar het gebod, een ter harte nemen
van de vermaning, een luisteren naar die leiding van die over ons gesteld zijn.
't Jongetje bij moeder is wet aardig, maar van gehoorzamen is geen
sprake, er is geen gebod.
En de zoete bengels in de klas schijnen te luisteren naar de leiding
van den bovenmeester, maar in werkeliikheid blijven het dezelfde ongehoorzame bengels, die alleen maar stil zitten omdat ze niet meer
dw'ven. Zij vreezen dien man meer ,dan den duivel. Zij zijn bang.
En ik weet niet wat erger is: ongehoorzaamheid of schijn-gehoorzaamheid.
Ik weet het echt niet.
Het vraagstuk is netelig.
Is het moderne gehoorzaamheidsprobleem van ordelijke scholen
waar alles militair toegaat, die soms bandelooze jeugd afleveren en van
vrije scholen waar de kinderen naar hun aard molten leven, doch niet
reeren buigen voor een wet 'die vain boven af hun , opgelegd wordt en die
strijdt met hun „zin".
't Is het probleem van de o u d e liberale school maar evengood het probleem van de nieuwe school.
De oude school zit met de vraag: hoe leer ik de kinderen gehoorzamen
van harte.
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De nieuwe school zit met de vraag : hoe leer ik de kinderen gehoorzamen.
Bij de oude school worth de lietdevolle tact te veel gemist.
Bij de nieuwe het gebod.
Wij staan than nog midden nn den strijd tussehen die beide richtingen.
Van weerszijden worden scheme verwijten gezegd. Lees maar wat
Montessori, Ligthart e.a. inbrengen tegen de oude school. En zie dan de
critiek op deze nieuweren vanwege de oude garde.
Maar geen van beide kan het gehoorzaamheidsprobleem bevredigend
op lossen.
In het schetsje van Laura Richard en in het tafereeltje van Ligthart is het
moderne gehoorzaamheidsprobleem gesteld.
En we zagen, dat Moeder en het .dienstmeisje, , de catechiseermeester en
de bovenmeester allemaal gelijk hadden — of wilt ge óók allemaal
ongelijk.
Gij gevoelt : het probleem is z(56 niet op te lossen. Het is ook
als
zoovele moderne problemen
verkeerd gesteld.
Het gaat niet om de vraag : hoe krijg ik het kind aan 't tuintje-wieden
tegen of met zijn zin.
Het gaat niet om ide vraag: hoe krijg ik de klas tot stilte
maar 't gaat om deze vraag:
hoe leer ik het kind :het v ij f de ig ebod en al de geboden Gods te
gehoorzamen en Gods ordinantien in acht te nemen.
Hier hebben we niet meer de moderne, maar de Christelijke probleemstelling.
Dat we bij machte zijn, dit benauwend probleem in dezen vorm op te
lossen, dat danken wij aan het Woord van onzen Heere Jezus Christus.
Hebt ge wel opgemerkt hoe bij de moderne probleemstelling altijd maar
twee partijen in 't geding waren?
Dienstmeisje en stoute jongen.
Moeder en lief jongetje.
Catechiseermeester en proppengooiers.
Bovenmeester en stille kias.
Onderwijzeres en leerlingen.
Montessori en haar kindertjes.
Bij de Christelijke probleemstelling is dat veranderd : daar zijn drie
partijen.
Hier op aarde dezelfden als bovengenoemd, maar dan oak nog, In den
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hemel, God, de Almachtige, de Koning der koningen, onze Heer, Die voor
alles Zijn ordeningen en wet Beef t.
Menigeen denkt dat het verschil tusschen de moderne school en de
Christelijke daarin bestaat, dat idaar andere meesters en andere kinders
zijn — maar het ligt veel meer daarin, dat daar in alle dingen God erkend
wordt in Zijn souvereine rechten over alle menschen en alle wetenschap
en alle dingen. En als de meesters en de kinders op de Chr. school anders
zijn — 't is te hopen —dan is het alleen daar ►oor.
God wordt niet erkend op de moderne school — hoogstens krijgt Hij het
door den modernen mensch Hem toegedachte deel in het vak godsdienst,
maar voor 't overige staat Hij er buiten. Dat is het beginsel en de wortel
van al onze grieven Jen bezwaren tegen de moderne school. En zoo is het
nu ook met het gehoorzaamheidsprobleem.
De moderne wereld kan dit vraagstuk niet good stellen zelfs, omdat ze
met Zijn gebod niet rekent.
De Christelijke school kan het probleem juist stellen, omdat ze met het
vijide gebod r e k en t. En zij kan het oplossen omdat Christus gekomen is.
Zetten we thans even onze gegevens recht in het licht van Gods Woord.
Het dienstmeisje is door de Moeder aangenomen als kindermeisje en als
zoodanig heeft ze door Gods bestel vanwege de Moeder eenig beperkt
gezag gekregen over het kind. En daarom mag zij gebieden. Ze heeft
schoon gelijk ; als ze dat niet mag, kan ze wel heengaan.
Maar God heeft het kind gegeven een eigen levens-sfeer van 't kind zijn,
an 't spelen, van onbezorgd leven, van nog-niet-een-groot-mensch-volbver-zijn, en die ordinantie Gods over 't kinderleven moest het meisje
eerbiedigen. Ze doet dat niet en bezorgt zich de pijnlijke situatie van een
conflict, waarbij zij een gevoelige nederlaag lijdt.
Haar beroep op eigen persoon: ik zeg je.... en op de stoutheid als ie
't niet doet, voelt ze zelf ietwat ongeldig.... ze druipt af.
De catechiseermeester verkeert in precies denzelfden nood en hij begaat
daarbij nog den grooten misslag — neen, de groote zonde — dat hij de
gevolgen van zijn niet-met-kinderen-kunnen-omgaan wil goedmaken door
den duivel en de Heere Jezus als tuchtmiddelen te ,gebruiken. Hij had,
evenals 't meisje, maar een ander werk moeten beginnen.
De Moeder verstaat het kind. Maar zij vergeet, dat God heeft gezegd:
Eert uw vader en moeder. En zij vergeet, dat zij haar gezag, dat zij aan 't
kindermeisje gat ook moet handhaven. En zij leert haar kind niet gehoorzamen om Gods wil. De bovenmeester , eindelijk weet er de wind onder te
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houden maar ziet in z'n blinde zelfverheerlijking niet, dat z'n bengels geen
Naar gehoorzamer zijn — noch tegenover den ongelukkigen catechiseerrneester, noch tegen den God, Dien hij zelf ook negeert.
Net jongetje ziet niet, dat hij 't meisje moet gehoorzamen, ziet niet, dat
hij Moeder geen permissie hoeft te geven. Net 5e gebod wordt gemist,
De bengels bemerken niet hun zonde tegen God, en oneerbiedigheid voor
Zijn Woord en hun menschendienaar zijn in slaafsche vreeze voor den
bovenmeester. Ze kennen niet het 5e g e b o d.
Deze conclusie is zeer ontmoedigend, zoowel voor diegenen onder ons,
die zich meer thuis voelen in de oude school als voor hen, die de nieuwe
onderwijsmanier toepassen.
Zeer ontmoedigend zoowel voor opvoeders die er de wind onder hebben,
als voor liefhebbende kindervrienden, die zich schikken naar den aard van
't kind en er nooit of te nimmer moeite mee hebben.
Ware, echte gehoorzaamheid is meet . ,dan het zich schikken tegen z'n
aard onder .de roede van den strengen bovenmeester, maar 't is ook iets
anders dan het permissie geven aan Moeder om mee te doen.
Ware gehoorzaamheid is een van harte zich schikken onder 't gez a g,
dat over ons is gesteld door , God; 't is een luisteren naar 't gebod, naar
de leiding, naar , de vermaning vanwege dengene, die b o v e n ons gesteld
is; 't is een hooren van harte naar overheden.
Hooren van harte naar overh ed en, die God over
ons stelt.
Of het met of tegen onze natuur is, met of tegen onzen „zin", is van
minder belang.
Ook de harde 'heeren kan men nog van hart e gehoorzamen als
Christen. God vraagt idat van ons.
Van .dit Christen* standpunt gezien is er in de wereld ook bij kinderen
een zeer groot t e k o r t aan .gehoorzaamheid .een gedurig overtreden
van Gods gebod.
Was er niets meer idan dat gebod, dan zouden we er wanhopig voor
staan. Een groote berg van ongehoorzaamheid zou voor ons oprijzen, als
we terugzagen over 'omen levensloop en ook op school zouden we niet
gaarne spreken van „gehoorzame" kinderen.
Dat gebod zou ons do o d e n in het punt van gehoorzaamheid en zou
onze ouderwetsche gehoorzaamheid, maar evengoed de moderne nieuwe
gehoorzaamheid aan de kaak steilen als geheel en al onvoldoende
voor God.
En dan konden we op 'den keper gezien onze pogingen om op te voeden
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tot gehoorzaamheid wel staken en wel aflaten om gehoorzaamheid te
eischen, die wijzelf ook niet hadden kunnen betrachten.
We zouden 't probleem wel zuiver kunnen stellen aan de hand van
Gods Wet : Gij zult van harte doen wat God gebiedt : eeren uw overhedcn,
doen hun gebod. Maar het in , de practijk volvoeren en.... de vraag
oplosse n: hoe leer ik dat den kinderen en hoe breng ik ze er toe om het
ook te doen? idat zou boven onze macht gaan.
't Einde zou dan misschien worden de paedagogiek van Jezus Sirach, van
de Farizeeen, die de lasten , der Wet oplegden in al haar zwaarte als een
hard knellend juk, maar het zelve niet eens aanraakten.
Jezus Sirach schreef in dien geest in het Boek der wijsheid van Jews
Sirachs zoon Hoof dstuk 30:
„Die zijn zoon liefheeft, die zal de roeden altijd aan hem bezigen, opdat
hij eindelijk van hem verheugd worde.
Wie zijn zoon afstrijkt, die verbindt zijne wonden,
Streel uw kind en het zal u verschrikken; speel met hem, en het zal u
bedroeven,
Lach niet met hem, opdat u geen smart overkome en gij ten laatste op
tiwe tanden bijt.
Geef hem geen macht in de jeugd en overzie zijn onwetendheid niet.
Buig hem zijn hals in ide jeugd en breek zijne lendenen terwijI hij nog
een kind is...."
Zie, dat is de iopvoeding tot gehoorzaamheid onder de Wet door mannen, die niet anders kunnen dan de Wet en die toch niet door die Wet in
schuldbesef zijn neergeslagen,
die niet door de Wet der Wet zijn gedood, zooals Paulus,
maar die ongebroken zijn blijven staan.
•

Nog eens : ware er niets dan die Wet, niets dan dat 5de gebod
dan
stond het hopeloos in 't stuk der gehoorzaamheid, zoowel met onze kinderen als met onszelven.
Maar naast deze roplossing der Joodsche Rabbi's is er, Gode zij dank,
nog een andere oplossing, een betere
,door den Rabbi van Nazareth,
door onzen Heere Jezus Christus, de Christelijke oplossing van 't gehoorzaamheidsprobleem.
Onze gehoorzaamheid kan voor God niet bestaan. Maar Hij was gehoorzaam tot den dood des kruises. Hij verzoende daarmede onze
ongehoorzaamheid, Hij nam weg onze schuld.
Hij stelt die in Hem gelooven als h a d d e n z ij n o o i t o n g e h o o r-
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z a am g e w e e s t, Hij vergeeft, Hij heeft lief met eeuwige liefde, Hij
wekt door Zijn Geest ook wederliefde in ons.
En deze weldaad des Verbonds heeft Hij aan ons in onzen doop beteekend en verzegeld.
Dat is .de Christelijke, .de volkomen .oplossing van ons gehoorzaamheids- of Hever: ongehoorzaamheidsprobleem. V o l k o m e n o p g e l o s t!
Geen half werk. Geen humanistische oppoetserij, .geen brave Hendrikkencultuur, geen lendenbrekerif om later des te harder te staan als Farizeen, geen dwangbuis, maar ook geen wegvallen van 't gebod, geen
genoegen met schiinbare onderwerping (oude school) maar ook niet met
leven zonder wet (nieuwe school), geen half werk, geen worstelen met het
devies Excelsior: steeds ,hooger — neen, 't is zoo simpel, zoo eenvoudig:
Gaan tot Jezus met onze ongehoorzaamheid en die onzer kinderen en
vergeving vragen, 'en belijden onze schuld en.... gelooven.
Wie met deze oplossing geen genoegen wil nemen 't is ook veel te
eenvoudig voor onze gewichtige zelfcultuur! — die moet aan 't lijmen
aan z'n gebroken bakken waar het water toch telkens weer uitstroomt.
Maar de Christenen van alle tijden hebben op 't hoogste geroemd
van den Gehoorzame, idie onze en onzer kinderen ongehoorzaamheid wil
verzoenen.
En zij hebben steeds met heilige verwondering de gaafheid, de volkomenheid van Zijn werk geprezen.
En dan hebben zij zich
neen niet met gebroken lendenen,
niet met schuwe bengel-oogen, maar imet hun gansche hart en hun geheele
levende ziel voor Hem ternedergebogen. Van ganscher ha r te
stelden zij zioh nu onder Zijn Koningsschepter en verloochenden alles wat
daarmee strijd Imam.
En als zij daarin verzwakten hielpen zij elkander door opscherping der
liefde en herinnerden elkander aan hun heiligen liefdeplicht van de
nieuwe gehoorzaamheid, die zoo schoon in het Doopsformulier „ten
derde" beschreven wordt.
„Ten , derde, overmits in alle verbonden twee deelen begrepen zijn, zoo
worden wij ook weder van God door den Doop vermaand en verplicht tot
nieuw e geh oorz a amhe lid, namelij'k .dat wij dezen eenigen God,
Vader, Zoon en H. Geest (die ons verloste) aanhangen, betrauwen en
liefhebben van ,ganscher harte, van ganscher ziele, van ganschen ge-
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moede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur dooden,
en in een Godzalig leven wandelen."
En midden in deze sfeer van Christelijke nieuwe gehoorzaamheid staat
Mk ens Christelijk onderwijs.
Naar Christus is onze school genoemd, omdat we van. Hem onze zaligheld verwachten.
Zijn naam staat misschien in de steenen boven den ingang gegrift tot
een teeken, dat Hij hier als de Verlosser geeerd wordt.
Daar zendt de ke rk van Christus hare gedoopte kinderen, om
ze oak daar van Hem te spreken en van het Verbond en van den H. Door
en van de nieuwe gehoorzaamheid.
We kunnen van de nieuwe school leeren acht te geven op Gads
or d i n a n ti en voor 't kinderleven, we zijn niet te goed om van Montessori, Ligthart, Peeters etc. iets te leeren; we zullen eater met de
ou► de liberale school het gezag en 't gebod hooghouden maar we
zullen gezag en gebod steeds weer zien als van God en dan samen met
de kinderen schuld belijden en vergeving vinden....
En dan samen Hem liefhebben en naar Zijn woord luisteren in nieuwe
gehoorzaamheid.
maar 't zal de ondergrond
Neen, we zullen ,niet maar steeds preeken
van al ons doen en laten warden en we zullen deze waarheden onderwijzen en dan zal de practijk het bevestigen.
En .dan kan ook een meester bij ons misschien bulderen: doe wat ik je
zeg — en dan kan het toch een anderen klank hebben. Als 's avonds deze
meester met de kinderen zich buigt voor God, dan heeft }dat lk niet dien
smaak van het liberale 1k.
Dan kan een moederlijke onderwijzeres vragen : mag ik je eens helpen?
— en toch niets hebben van den modernen eerbied voor kinderen, waar
ze zooeven in eerbied voor iden Allerhoogste voorging, en durft gebieden
als van God over 't kind gesteld.
Dan zal er bij ons een er den wind ander houden, maar als deze gestrenge, gevreesde man dan op een keer blijkt God te vreezen en in de
schuld komt voor Hem, dan zullen , de kinders dat ,nooit vergeten.
Dan zal er zelfs een catechiseermeester heel dom kunnen doen en een
jolige stoute kinderschaar plagen.... maar dan zal menige stoute jongen
later berouw hebben en de catechiseermeester voor God schuld belijden
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om zijn dwaasheid, en beiden zal het vergeven warden... en beiden
zullen Gods Wet en Zijn ordinanties beter betrachten.
Denk nu niet, dat kinderen Fit alles niet kunnen opmerken. Beredeneeren niet. Maar opmerken wel. Een jongen voelt heel goed en heel gauw
of het Woord van Christus heerscht op de school.
Ze voelen het wel of de meester voor God buigt, of hij zich eigendom
van Christus weet, of hij de nieuwe gehoorzaamheid betracht of niet.
Daar behoeft hij niet zijn bekeeringsgeschiedenis of iets dergelijks voor
te vertellen. Daar behoeft hij zelfs niet z'n diepe zieleroerselen te openbaren in betraande oogen of devout gezicht.
,'been,
levenspractijk is de beste zielespiegel. En die nemen de
kinderen scherp op, geloof dat maar. Mijn meester was nog van 't oude
slag van 't oud-liberale Nut van 't Algemeen maar ik herinner me zijn
geest nog precies — later moest ik bij de studie van dat tijdvak steeds
weer aan hem denken. Dat kwam door heel zijn onderwijs vooral, en dan
door ,enkete typeerende voorvallen, die zijn onderwijs illustreerden.
Wij moeten van Christus onderwijzen
w a a r h ei d omtrent Hem,
die Hij openbaarde in Zijn Woord.
En als 't ons dan meenens is, zorgt de practijk wel voor typeerende
voorvallen waarin 't er voor ons op aankomt om in de beproeving echt
bevonden te worden.
Wat wij niet meenens onderwezen hebben, valt
deze vuurproef uit
onze practijk weg. En dat zou afbreuk doer aan ons woord over den
Bijbel. •Niet aan Gods Woord, dat blijft ook zonder ons voorbeeld nog
haken in de ziel, prikkelend tot verzet (en wee onzer dan, dan komen op
ons al de fiolen van verachting neer) of tot aannemen (en ,dan wordt ons
tekort ons vergeven.)
Door 'Gods genade zal het opkomend geslacht, het zaad der Kerk, in
deze nieuwe gehoorzaamheid wassen , en toenemen — en.... ,gelijkenis
vertoonen met den iongen Samuel, toenemen, en groot worden en aangenaam beide bij den Neere en ook bij de menschen (1 Sam. 2: 26).
En.... heel in de verte met Hem die Zijne ouders gehoorzaam was
en onderdanig, en die toenam in wijsheid en in grootte en in genade (d. i.
welgevallen) bij God en de menschen.
Wat wil zeggen, dat een schooljongen door God met toenemend welgevallen wordt gezien.
ier zijn helaas ook andere gevallen
Ja, ik weet het wel
maar dit
weet ik, idat God Zijn Kerk in stand houdt óók under de kinderen en .dat
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het geschiedt — en nog veel geschiedt — dat kinderen toenemen in ernst
om te gehoorzamen aan het 5de gebod, toenemen in schuldbesef, toenemen in ,geloof aan de schuldvergevende liefde van Christus, toenemen
ook in nieuwe gehoorzaamheid en aldus toenemen in welgevallen bij God
— en ook bij de menschen.
ook maar geregeld met onze klas daarin
Mogen wij — opvoeders
meegaan en toenemen.
Onze Heiland is wel onze trouw verknochte, aanhankelijke, lielhebbende
gehoorzaamheid waardig.
In eenmaal zal Hij, God zelf, ons de tranen om onze ongehoorzaamheid
afwisschen en zeggen: Spreek er niet meer van, de schuld is voldaan,
ga in gij getrouwe . . . . over veel zal ik u zetten. Precies alsof wij steeds
gehoorzaam zijn geweest.
Dat te weten geeft zoo een rust.
Christus duet volkomen werk. Voor ons en voor onze kinderen.
Hij heeft het benauwende gehoorzaamheidsprobleem volkomen opgelost. Nu zien we dat nog niet in onze practijk maar toch.... de practijk der iChristelijke gehoorzaamheid bij ons en bij onze kinderen wijst
heen en strekt zich uit naar dien tijd, dat wij als ide Engelen met blijdschap
Zijn wil vaardig zuilen , doen. Wij smeeken daar nit reeds om als we
dagelijks bidden : Uw wil geschiede.

Biggekerke, Jan. 1927.

A. JANSE.

DR. CYFER'S TIEN TRAWANTEN EN
HUN FIASCO.
PRINCIPIEELE KRITIEK EN ANALYSE VAN ONZE SCHOOLCIJFERS.

I.
Pestalozzi en het intellectualistisch karakter van het 10-tallig systeem;
cijfers als gemiddelden.
Hoeven we in .dezen tijd van Pestalozziherdenking nog de belangrijkheld van het ,,getal" nader te demonstreeren Pestalozzi, den man van
„getal, vorm en taal", ails elementen der aanschouwing? Wie de groote
beteekenis van het „getal" in de schoolwereld gaat aantoonen , brengt
onwillekeurig een hulde aan de nagedachtenis van Pestalozzi. En in zoover kunnen .deze volgende regelen als een bildrage beschouwd worden
in het onfgeschreven feestaIlbum, dat de geschiedenis den grooten paedagoog telkens , opnieuw aanbiedt en zal blijven aanbieden. Maar uw hulde
is kritiek? Neen, mijn kritiek geldt „Dr. Cijfer", die het getal zelf, voor
zichzelf, tot alleeniheerschend element zou wihen maken, en mijn hulde
geldt Pestalozzi, .die ide middellijkheid van het cijfer in genialen greep heeft
doorzien. Want het is onjuist Pestalozzi op grond van zijn „getal en
vorm" een mechanisch-niaterialistischen kijk op de dingen aan te wrijven.
Hij heeft zeer goed gevoeki, dat uitgebreidheid (getal) en vorm alleen
den waren aard der .dingen niet geven kan, doch dat de guest, de „substantie", de ieenheid, waarin de beide andere elementen samenvloeien,
‘wordt gegeven door „het woord".
Waarom zouden we niet, waar Pestalozzi de leerlingen Het vorderen
langs de treden van „vorm, getal en woord", omgekeerd nu van den
doceerenden kant gezien, de bereikte vorderingen als resultaat eveneens
beoordeelen naar den maatstaf van ,,woord, getal en vorm"? vorm is
dan de Ileerstof, het bijzondere leervak, dat op zichzelve hier onverschillig is, getal is dan het „cijfer", dat in preciesheid de quantiteit van de
praestatie aanduidt, en het „woord", dat het cijfer eerst doet Leven, is de
qualificatie, die het cijfer vergezelt (voldoende is 6, goed is 8, enz.). Net
woord, de qualificatie is, alctus gezien, primair, het cijfer, daaraan ondergeschikt, secundair. Derhalve moeten in een cijfersysteem de qualificaties
in hun graduede opvolging volkomen in orde zijn; daarna pas warden de
cijfers gecreeerd, niet omgekeerd.
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Hoe staat het nu met ons gebruikelijk decimale schoolsysteem? Ziehier het alarmeerend requisitoir.
Al die beruchte twijfelvijven, , die „even voldoendes" zijn eigenlijk
geheel
voor zoover ieen bewering als een paal boven water kan staan
,,onvadoende" en alle diploma's, op grond van die vijven verieend, zijn
een onrechtmatig verkregen .goed, publiek-bedottende vodjes papier, en
alle statistieken opgemaakt met behuip van .die vijven en haar negen
zusjes ,,Prima tot Decima" in het lustig spel van vermeerdering en vermin'dering, deeling en vermenigvuldiging tot decimeering toe, ze zijn alle
onbetrouwbaar. „Souvent chiffres varient, bien fou qui se fie".
zooals onze voorouders paradoxale opmerDeze wonderspreuken
gaan voorop als alarmsignaal. Ik geloof
kingen plaohten te ibetitelen
echter wel, dat Pestalozzi meer pdan „Dr. Cijfer" zou op gehad hebben
met dergelijke sgeexalteerde onpreciese onbelijndheden. En, idat lijkt gevaarlijk; want, als er eens ieen nieuwe schoolheilige — in plaats van den
paedagogisch te conservatieven Sinterklaas gevraagd zou worden —
per prijsvraag b.v. — clan maakte (tien jaar geleden natuurlijk) „Dr.
Cijfer" een goede kans. De windkracht druk je uit in cijfers, de appels.In perenproductie idem, tdan heb je Fahrenheld en Reaumur.... waarom
zou „Dr. Cijfer" mensdhelijke capaciteiten en een kinderziel niet vangen
in een vlindernetje van tien vakjes? En is „Dr. Cijfer" niet een prachtkinderheilige met zijn (heerlijke verrassingen van vol- en onvoldoende,
van tien en nul? Meetbaar en telbaar en niet imponderabel als de symbogische koek en gard.
Zou het waar zijn? Ik heb eens van mijn leven gewerkt met een
archief geordend naar het decimaalstelsel, ik heb nooit meer last gehad
jets gauw te vinden ter plaatse, waar het hoorde. Waarvoor meer woorden: geestelijke dingen laten zich niet gewelddadig wringen in tienen
etc., etc., etc.
flier ligt de grondfout van ons gebruikelijk tientallig cijfersysteem voor
schoolbeoordeeling. Men zou de gebruikelijke oordeelen eerst inductief
moeten bijeen verzamelen en daarna pas zijn cijferstelsel opstellen, en
niet deductief tien oordeelen decreteeren, om die vervolgens der menschheid op te dringen. Ons tientallig schoolcijfersysteem is iderhalve een
overblijfsel van het intellectualistisch voorgeslacht: men diende in te
zien, dat het als zoodanig zoo spoedig mogelijk behoorde te worden
opgeruimd.
Net is een quaestie, die voor net geheele onderwijs van het grootste
gewioht is. Mijn alarmsignaal aan het begin is voor driekwart ernstig
bedoeld. En dat wil jets zeggen bij 'de 1000 en 1 examens in ons land
,
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afgenomen, annex de puntenlijsten, welke verder maatschappelijk zullen
warden gedistribueerd!
Een cijfer is namelijk niet alleen een oogenbliksoordeel, doch is ook
een oordeel over het verleden, een gemiddeld resultaat van verschillende
oordeelen uit een aantal waarnemingen geconstrueerd, waarbij implicite
een oordeel over de toekomst wordt uitgesproken. Men denke aan de
cijfers van eindrapporten en examens, die bevoegdheden verleenen.
„Voldoende" zal b.v. niet beduiden : , het zal steeds voldoende zijn",
maar : dat het percentage van de som der oordeelscijfers over alle werkelijke verleden of toekomstig waarschijnlijke praestaties ten opzichte
van de hoogst mogelijke som der oordeelscijfers van een gelijk aantal
praestaties den graad „voldoende" als gemiddelde aanwijst. Feitelijk
construeert dus het cijfer een theoretischen toekomstmensch, waarvan de
toekomstige uitingen moeten kloppen met het aangegeven gemiddelde.
We willen thans niet ingaan op .de vraag, of de constructie van zoo'n
gemiddelden mensch een theoretisch bruikbaar object vormt. In de
geschiedenis der statistiek speelt deze quaestie een vrij groote rol, waaraan de naam van den vader 't kan langzamerhand wel de grootvader
worden — der statistiek is gekoppeld, n.l. de naam van Quetelet. We
geven echter gaarne toe, dat we 't practisoh niet buiten cijfers kunnen
stellen: korte, overzichtelijke, handelbare uitdrukkingen van ons oordeel.
Aan twee dingen — die uit het vorige kunnen worden geabstraheerd —
moeten we even-wel vast houden. le. Dat bet cijfer een gemiddelde is,
2e. dat qualificaties berusten op veronderstelde quantitatieve verhoudingen. Cijfers, ook schoolcijfers, kunnen immers niet anders dan quantitatieve verhoudingen uitdrukken, indien ze verhoudingsgewijze met elkaar
vergeleken worden.
Bekijken we eens ons tientallig system met zijn qualificaties : 1 is „zeer
sleoht", 4 is „onvoldoende", 8 is „goed" enz. Deze qualificaties zijn echter
uit hun aard slechts wage aanduidingen, waarnaast het cijfer, dat er bijbehoort, slechts symbool kan .zijn, geen precies punt, zooals men verwachten zou. Nu is daar geen bezwaar tegen, wanneer je er maar bij
onthouden wilt, ,dat je symbolen niet kunt optellen, deelen of vermenigvuldigen, net zoomin als je dit doet met de reohtvaardigheid, de deugd
etc. Maar op zoo'n manier worden het bevroren cijfers, waar niets mee
to beginnen valt. De oplossing is natuurlijk, dat men veronderstelt, dat
elke qualificatie overeenkomt met een praestatie van een bepaalde
grootte, quantitatief bepaald dus, als ondergrond, of liever, want de symbolische kracht en de noodzakelijke onbegrensdheid der qualificatie
maker! den bepaalde, veronderstelde voorafgegane praestatie als basis
,
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ondenkbaar, of liever elke qualificatie wordt verondersteld overeen te
komen met een aantal underling verschillende, doch niet te veel afwijkende praestabies, waarvan het cijfer het gemiddelde voorstelt. Een
schoolcijfer is der halve Been „punt", doch een „veld". „Voldoende" is b.v.
niet 6, doch 5% tot 6 12, goed is niet 8, idoch 7 1/2 tot 8 1/2, enz.

II.
Quantiteiten als grondslag voor aferbeoordeeling mede in verband
met Pestalozzi's „Getal, worm en woord".
Is het juis ' t, dat er altijd ten quantiteit aanwezig is (of als aanwezig
gevoeki wordt), op grond waarvan de qualificatie wordt vastgesteld?
Natuurlijk niet. Geef b.v. een cijfer voor de uitspraak van een taal, voor
de min of meerdere handigheid, voor de zuiverheid van uitdrukking, voor
lezen, voor schriiven enz., en de quantiteitsleer zinkt u onder de voeten
weg. Er zijn nu eenmaal praestaties, die alleen volkomen en volledig
waarde hebben. Stel u voor een modenaaister, die een japon voor de
helft aflevert: wij zien al het van „voldoening" stralend gezicht van de
dame in quaestie over deze , ,even voldoende" praestatie. In volgens
schoolopvattingen leverde de naaister toch 5/10 van de praestatie, derhalve: ,,even voldoende !" Toch ,moet er altijd een materieele waarneming
aan elk oordeel ten grondslag liggen en in zoover blijft de praestatie
meetbaar. B.v. iemand kan pianospelen; het cijfersgeven begint dan pas,
wanneer zekere geheele beheersching van het materiaal aanwezig is,
niet b.v. als de helft van de noten gekend worden. Onbewust wordt nu
echter toch het aantal verkeerdheden geteld of liever geschat: het aantal
verkeerde tempo's, verkeerde nadrukken, aarzelingen etc. Daarentegen
kan de zuivere helft van een taak wiskunde-sommen wel degelijk geteld
worden, hier geeft de helft werkelijk blijk van een zeker kunnen, zoo
ook de helft van Been vertaling, doch weer niet de helft van een aantal
woorden in een zin, zonder dat de zin zelf vertaald is. Wij staan hier
voor onoverkomelijke moeilijkheden. De gewone opvatting is deze, dat bij
het 10-tallig stelsel — waarover wij het voorloopig hebben — 10 de
(bijna-) volmaaktheid en 1 het (bijna-) niets voorstelt; de overige cijfers
seven evenredige deelen aan der totaalpraestatie, dus 2110, 3110 enz. Nu
neemt men aan, dat 6110 voldoende is en 4110 onvoldoende. Op welken
grond? Onbekend. Dat minder dan de helft van de praestatie als onvoldoende geldt, is begrijpelijk, een minderheid van wel aanwezige elementen (4) tegenover een meerderheid van niet aanwezige elementen (6)
kan onmogelijk tot de veronderstelling voeren, .dat de noodige kennis of
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oefening toch wel onderbewust aanwezig zal zijn. Volgens een gewone
wet van waarschijnlijkheid beslist hier de meerderheid. Dit wil echter
geenszins zeggen, dat hier ook de grens is met het voldoende gebied;
daar beneden is het zeker onvoldoende, .doch daarboven kan het ook wel
eveneens onvoldoende zijn. Is 6110 van de praestatie „voldoende", omdat
men werkelijk 'meent, dat 6110 van het totaal-verlangde een bevredigend
resultaat is? Natuurlijk is dat een diwaasheid. Men meent voor zoover
men er zich, min of meer, van bewust is —, dat 6110 voldoenden waarborg
geeft, dat ook de rest, het ontbrekende wel grootendeels onderbewust
aanwezig zal zijn. Neemt men aan, dat met de 'helft van de aanwezige
6 _bekende elementen associatief — voorloopig nog onder den drernpel
van het bewustzijn telkens nog een ander der verlangde kenniselementen verbonden is, dan komt men tot 9 bekende elementen, waarvan 3
onderbewust.
Zoo kan men tot eenig gevoel van waarschijnlijkheid komen: dat 6110
der praestatie misschien wel , voldoende" zou kunnen zijn. Doch het blijft
volkomen hypotheses Dat 6110 te laag geschat is, blijft echter zeer waarschijnlijk; de veronderstelde helft van elementen, welke onderbewust nog
met andere verlangde elementen verbonden zouden zijn, is zeer zeker een
gunstige schatting te achten, vooral als men in aanmerking neemt, dat
men eigenlijk alleen rekening zou molten houden met die onderbewuste
elementen, welke redelijke kans hebben weer bij een klein schokje boven
den drempel van het bewustzijn te komen. Op bovenvermelde wijze redeneerend komt men tot het resultaat, dat 7110 der praestatie volgens
een behoorlijke waarschijnlijkheidsrekening — wel een eisch is, die voor
„voldoende" gesteld ,mag worden (7 plus 31/2 element is 10Y2 element).
Net is zeer gewenscht de voldoende praestatie niet te laag te nernen, ook
met het oog op de boven aangestipte gevallen, waarin algid een volledige
praestatie verlangd wordt. Er zijn feitelijk drie gevallen: le. de gevallen,
waarin werkelijk een meetbare quantiteit aan het cijfer ten grondslag ligt;
2e. de gevallen, waarin ook een volledige praestatie wordt verlangd,
‘doch de verdere beoordeeling van bijomstandigheden (van uitvoering
e. d.) afhankelijk is, welke allicht quantitatief meetbaar of telbaar zijn
(zie het voorbeeld van pianospelen hier boven) ; 3e. gevallen (van de
vorige rubriek niet duidelijk te onderscheiden), waarin eenige
quantitatieve grondslag totaal onnaspeurlijk blijkt, b.v. moreele beoordeeling, beoordeeling van houding, beoordeeling van aestthetische indrukken. Ons geheele cijferstelsel berust nu op de vooronderstelling, dat
de rubrieken 2 en 3 quantitatieve grondslagen 'hebben (welke dan ook),
die analogisch identisch verloopen met de eigenlijke quantiteiten van
,
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rubriek 1. Eigenliik een .onbewijsbare hypothese, maar die noodgedwongen
wel zal moeten worden aanvaard. Er is echter wel . zekere waarschijnlijkheid, dat oefening, voortdurende waarneming, ervaring en onbewuste
herhaalde vergelijking der drie genoemde rubrieken, een bepaalde onderlinge gelijkmatigheid in de beoordeeling der heterogene praestaties doet
ontstaan, die van de veronderstelde quantitatieve identiteit niet zoo heel
ver afstaat.
Als ik thans even terugkom op Pestalozzi's „getal, vorm en woord",
toegepast op het resultaat van het leeren, dan blijkt toch wel, hoe rijke
gedachten in deze wel eens misverstane kernspreuk verscholen•zijn. Immers de bovenvermelde drie soorten van praestaties dekken zich met een
soheiding naar getal, vorm en woord: 1 is quantiteitsoordeel, 2 is oordeel
naar den vorm, 3 is een zuiver qualitatief oordeel, dat door het geestelijk
oordeel, het fdenkwoord, wordt bestreken. Aannemend, idat alle dingen
steeds .deze drie zijden thebben, dock dat zich telkens slechts den zijde
duidelijk naar voren dringt, terwij1 ide eenheid in bet woord is gegeven,
kunnen we ons gemakkelilker verzoenen met het hierboven aanvaarde
idee, dat het „cijfer" een mogelijk gemeenschappelijke maatstaf is voor
de beaordeeling van alle drie de rubrieken, het cijfer, dat, als symbool
naast het qualificatiewoord, verondersteld kan worden in staat te ziin
alle drie de elementen in zich samen te vatten of te representeeren.
Dit alles is echter te vaag om er eenig positief resultaat uit te ktinnen
halen. 't Zal daarom altijd veilig en gewenscht blijken met bet oog op de
„volledige" praestaties der rubrieken 2 en, 3 een vrij hoog percentage
voor „voldoende" aan te nemen; b.v. sit van de praestatie, welke breuk
men verkrijgt door tweemaal bovenvermelde waarschijnlijkheidsrekening
met de helften toe te passen (tot aan de helft van de tweede heift), wat
niet zoo heel veel verschilt van het zoo net genoemde 7110 deel.

De onevenredigheid van het 10-tallig systeem. Het nulpunt.

Langzamerhand zijn we nu gearriveerd bij een directe kritiek op het
systeem. Het bleek reeds, dat „voldoende" te laag in de schaal
ligt. Dat dit meer dan een hypothese is, zal later blijken, wanneer we van
een geheel anderen kant uit redeneerend, tot een resultaat komen, dat
precies het midden houdt tusschen 7110 en 314, de tot nog toe gevonden
waarden voor „voldoende". Het is ook wel waarschijnlijk, wanneer men
zich de moeite getroost de bovenaangestipte methode met veronderstelde
onderbewuste associaties toe te passen, dat de „onvoldoende" wat te
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hoog ligt, indien men ten minste „onvoldoende" opvat
wat gewoonlijk
gesdhiedt
als „slecht", „bepaald heele maal niet in orde". Zoo komen wij
door redeneering tot de feitelijke constateering van jets wat menigeen
vanzelf intuitief reeds gevoeld zal hebben, n.l. dat „voldoende" en „onvoldoende", in het tientallig systeem twee ,eenheden van elkaar verwijderd, aldaar veel te dicht op elkander volgen. leder moet voelen, dat de
marquante scheidingslijn ligt tusschen vol- en onvoldoende, dat deze
afstand grooter moet zijn dan die tusschen „slecht" en ,,onvoldoende" en
die tusschen „voldoende" en „goed". Is dat erg? Ja, heel erg. Immers
het systeem van 1 10 stelt in een schaal van 9 quantitatief gelijke afstanden, qualitatieve waardeeringsversdhillen voor, waarbij telkens de waarde
der qualificatie („goed", „voldoende" enz.) identisch gelijkmatig behoort
te verloopen met de cijferwaarde. We hebben vroeger gezien, dat elk
cijfer — ook buiten alle statistische berekeningen om — in de schoolpractijk een gemiddelde meet wezen, d. w. z. de aanwijzing van den gemiddelden afstand van verschillende andere cijfers te zamen tot het nul- en
volmaaktheidspunt. Deze gemiddelden kunnen natuurlijk alleen juist zijn,
wanneer de oorspronkelijke cijfers, waaruit het arithmetisch ,gemiddelde
berekend wort, werkelijk (qualitatief) precies op dien afstand van het
nul- en volmaaktheidspunt liggen, als de cijferwaarde in eenheden aangeeft. Is dit niet het geval, dan ontstaat er een gemiddelde, dat qualitatief
te ver of te dicht bij het volmaaktheidspunt of nulpunt ligt, hoe juist het
ook rekenkundig moge wezen. 'miners, indien b.v. 6 of 4 hooger of lager
in ‘haar schaal behoorde te figgen 'clan zij ligt, dan vertegenwoordigt zes
geen 6 eenheden meer, en vier geen 4 eenheden meer, doch quantitatief
jets meer of minder, derhalve is de som van b.v. 6 of 1 of 4 en 3 .niet
7, doch respectievelijk jets meer of jets minder; 'de eventueele gemiddelden worden alzoo tevenzeer jets meer of minder.
En dat alles is veel ernstiger dan men allicht ,denkt; want niet alleen,
dat reeds 'de verkeerde afstand „voldoende-onvoldoende" de geheele
rest van de schaal in de war meet sturen, doch ook in die rest van de
schaal op zichzelf wemelt 't van ongelijkmatige afstanden met averechtsche gemiddelden als eindresultaat, alles het gevolg van dat intellectualisfische, deductieve maakding, bekend ender den naam van het tientallig
systeem, welk systeem absoluut geen rekening houdt met de natuurlijke
groepeering van ionize oordeelen.
We durven beweren, dat de qualitatieve schaal (de afstand van „slecht"
tot „gering", van ,,gering" tot „onvoldoende", van ,,onvoldoende" tot
,,even voldoende" enz. enz.) nergens absolunt gelijk is in zijn afstanden,
terwiji de overeenkomstige quantitatieve schaal van 1 10 natuuriijk
:

-

-
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overal precies gelijke afstanden heeft : een verschil van telkens den eenheld. Het systeem mist de noodige overzichtelijkheid, mist een scherp
afgeperkte indeeling, die een afpassing van gelijke afstanden zou mogelijk maken. Noodig zijn vaste punten van uitgang, van waaruit op verschillende plaatsen van de schaal de begrenzing moet geschieden. De
twee bruikbare punten : nul en 10 zijn juist zeldzaam, terwijl het „volmaaktheidspunt" bovendien aan vaagtheid lijdt. De natuurlijke punten
van uitgang; „goed" en „slecht" hebben geen vaste plaats in het systeem:
7 of 8?, 2 of 3? De 1 zou, daar het systeem er mee begint, in theorie de
nul moeten voorstellen; neemt men echter dit aan, dan is het geheele
stelsel theoretisch meteen gesneuveld; want dan is 2 = 1, 3 =2 enz., en
dus: 5 gelijk 419 in plaats van 5110 der praestatie, zoodat minder dan de
helft nog „even voldoende" zou zijn en 519 nog voldoende! Zoo wordt
men practisoh verplioht er rekening ,mee te houden, dat (het systeem
eigenlijk met „O" begint. Doch dan stelt de 1 tegelijkertijd ook de „O"
voor, zoodat haar werkelijke waarde kan geschat worden op ongeveer
0.5. Een schoolcijfer-stelsel kan ook nooit zooals sommigen willen —
met nul beginnen, evenmin als 't met een zuiver „volmaaktheidspunt"
kan eindigen. Immers deze punten kunnen geen gemiddelden zijn, gelijk
elk schoolcijfer behoort te wezen; ze hebben een „eenzijdig", geen „wederzlidsch" gebied, m. a. w. ze kunnen sleohts aan een zijde resp. verhoogd en verlaagd gedacht worden. Derhalve eindigt ons 10-tallig
systeem uit natuurlijke noodwendigheid — Z. Exc. den Minister van Onwijs ten spijt — met 10.5 en begint met 0.5; waar immers 9 = 8.5 tot 9.5
en 2 = 1.5-2.5 is, moet 10 = 9.5-10.5 en 1 = 0.5-1.5 wezen.
Door „attractie" of „assimilatie" zal laatstgenoemde lase 1 allicht de
2 verlagen, en ideze weer de 3 (streven naar gelijkmaking der afstanden).
Al deze verlagingen blijken echter bij dieper doordenken — niet absoluut te zijn, ,doch slechts relatief ten opzichte van elkaar: .ze bevorderen
de ongelijkmatige opeenvolging der cijfers (qualitatief natuurlijk). Want
absolaut ligt het geheele complex 1-4 (1 tot en met 3) te laag in de
Immers er zijn in het grove Brie oordeelen mogelijk: „Goed",
„Sleoht" en „Twijfelachtig". Zoo'n oordeel is weer een gemiddelde, bet\yolk gelijke afstanden aan weerszUden veronderstelt. Dus moet het
„onvoldoende (slechte) gebied" (van 1-4) igelijk aan het „voldoende,
(goede) gebied" (6-10) zijn en beide weer gelijk aan den afstand van
voldoende tot onvoldoende, het „twijfelgebied" (4-6).
Bevestigd wordt dus onze opinie, dat voldoende en onvoldoende, in
verband met hun qualitatieve waarde, quantitatief te dicht op elkaar in de
sohaal liggen, of fm. a. w. omgekeerd, dat 1-3 en 7-10 dichter bij elkaar
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moeten liggen, opsohuivend naar 4 en 6: een veel belangrijker opschuiving dan de verlaging naar ide nul toe, welke daardoor relatiel moet
worden. Derhalve iigt 1-3 quantitatief te laag in de schaal en 7-10
idem te hoog, welke verschuivingen weer onderling ongelijkmatig moeten
worden, omdat er 6 cijfers liggen in het „goede gebied" en slechts 4 in
het „slechte gebied". Net gemis van de natuurlijke afpassingspunten
„goed" en „slecht" doet •meer vage secundaire afpassings-punten „voldoende" en „onvoldoende" ontstaan (zie hierna). Tien en een zijn de
twee andere afpassingspunten. Aldus worden qualitatief alle afstanden in
het 10-tallig systeem onderling ongelijk. De volgorde der afstanden, in
steeds afdalende reeks van .grootte, zal ,ongeveer z(56 zijn: 4-5; 5-6;
1-2; 3-4; 2-3; 9-10; 6-7; 8-9; 7-8. 2-3 en 7-8 zijn afgesneden
van de afpassingspunten en daarom kleiner, 8-9 idem, doch deze afstand
ligt lets dichter bij het 10-punt en heeft taalkundig een soherper qualificatie. 0 en 10 zullen scherper afperken dan de meer vage 6 en 4, nul weer
meer dan 10, omdat 't volmaaktheidsbegrip vager is.
Dat deze theorie juist is, kan blijken uit de moeilijkheld, die ieder in de
practijk motet hebben bij 't verschil maken tusschen 2 en 3, en 7 en 8,
terwijl ook 8 en 9, 6 en 7 de noodige bezwaren opleveren: bewijs, ,dat bier
de verschillen kleiner zijn.
Wanneer we in herinnering brengen, wat we hiervoor zeiden over de
berekening van gemiddelden uit ongelijkmatige grondcijfers, dan ial het
duidelijk zijn, ,dat ons tientallig systeem niet alleen bij statistieken, doch
bij elke berekening van een rapportcijfer, ja bij elke samenvattende
bij toepassing van de gewone rekenkundige bewerkincijferbepaling
totaal onbetrouwbare resultaten moet leveren. Gemi delden
gen alleen
als die van 10, 4, 4 d. i. 6 of „voldoende", van 5, 5, 10 d. i. 6 213 (of
„ruim voldoende") of van 4 en 10, en 1 en 10, d. i. 7, en 5 1/2 („voldoende")
moeten toch te denken geven; ze bewijzen practisoh de onbetrouwbaarheld der grondcijfers.
Dat ten slotte de statistische ,,vijven" bijna altijd als „onvoldoende" zijn
op te vatten, volgt le. uit het op zichzelf reeds bedenkelijke felt,. dat alle gewoon berekende gemiddelden ongetwijfeld te ihoog zijn ; 2e. nit de omstandigheid, de veronderstelling (het meest gunstige geval) : de helft der praestatie is „even voldoende" hgeen voldoende basis heeft; dit mag iop zijn
hoogst „twijfelachtig" heeten, wat niet ihetzelfde is. Rationeel ligt „even voldoende" op de helft tussehen voldoende en „twijfelachtig". Voor de riulloothenaren (zie ihiervoor) is 5 1/2 pas twijfelachtig en zou 5 3/4 „even voldoende" worden; wel mede een aanwijzing, dat de 6 in bet tientallig
systeem is gedeprecieerd, en dat zij derhalve behoort tot een van de
►
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middelen, waar de wereld wil mee bedrogen zijn. Dat de gemiddelden
alle to hoog moeten worden, iigt meest aanide vier te hoog gelegen cijfers
boven de 6. Deze vier warden slechts in geringe mate gecompenseerd
door de drie te large cijfers beneden 4: le. op grond van haar kleiner
aantal (3), 2e. 'haar mindere frequentie, 3e. haar mindere schaalafwijking,. 4e. door de gedeeltelijke „hercompensatie", die uitgaat van het relatief verlagende nulpunt (zie hiervoor).
Hiermede zij het alarmsignaal in den aanvang gereclitvaardigd.
(Slot volgt.)

Mr. Dr. L. W. R. VAN DEVENTER.

CRITISCHE REVUE.
Je kunt op 't oogenblik nergens komen, of men vraagt je naar een zekere
ongesteldheid. Ja, gezondheid is een groote schat en je beseft het pas,
als je onder de wol ligt met een temperatuur haven de normale. In (tan verbaas je je ook weer over de onnadenkendheid van sommige collega's, die
de kleuters in miezerig en nat-koud weer de school zien verlaten met hun
jekkertjes gezelligjes onder den arm en.... er niets van zeggen.
Net most niet magge. Nog niet lang geleden zag ik een modderig schoolplein, vol plasjes; 't was e'en groote modderpoel en.... de lieve jeugd
modderde er onder zoo'n tmistregentje allerliefst in om; 't was niet om
aan te zien; en het personeel was niet te ontdekken, dat stond natuurlijk
ergens ; waar 'weet ik niet en mag ik dus niet zeggen ; 't was het officieele
speelkwartier, natuurlijk, maar.... een heiden zou er zijn hond nog niet
in gewaagd hebben. Natuurlijk ook is zóó'n ondervinding een uitzondering, maar je vraagt je toch af, hebben deze menschen veer niets examen
in opvoedkunde gedaan en zelfs ,gezondheidsleer bestudeerd, en is het
mogelijk, dat zoo die .theorie kan versteenen, en de practijk een allerdroevigst staal van kinderverwaarloozing doet zien?
De allereenvoudigste begrippen van leven en gezondheid ziet men
soms verwaarloozen. En toen je examen moest doen, ken je tech heel wat
gevraagd worden over nieren en chijlvaten en .osmose en weet ik veel,
maar.... het stond alles geheel buiten de levenspractijk. Net 'heeft me wet
genoegen gedaan, idat de eecensenten van de boekjes van dr. Van der
Spek en mij — Leven en gezondheid 1 en 2 — geen aanmerking er op gemaakt hebben, dat we de academische wetenschap er geheel buiten hebben gehouden; idit wijst er op, dat het inzicht op wat de school beihoort
te geven, sinds , een kwarteeuw belangrijk gewijzigd is. Toentertijd zou het
haast niet mogelijk zijn geweest om een schoolboekje te schrijven, dat niet
compleet was; onder dat compleet zijn werd dan verstaan, ,dat het werkje
ill meer of minder kinderlijke taal volledig moest zijn. Dat is ook de
gruwel geweest bij het geschiedenis-onderwijs met at de Dirken en Florisen en Willems, met 'namen van vredes en veldslagen. Werkelijk, bij
vele vakken van lager onderwijs was werkelijkheid: door al de boomen
zag men geen bosch meer.
Zoo zijn er ook menschen die een idee-fixe hebben en dan maar raak
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redeneeren. Een eigenaardig staal er van gaf onlangs de heer Douwes te
zien in het maandblad Ons lager onderwUs. Hij beoordeelde daarin het
nieuwe werk van Visser en mij Geschiedenis van de opvoeding en het
ontlerwijs, en hij nam deze gelegenheid te baat om e •enige liefelijkheden
aan mijn adres er aan toe te voegen. Nu, dat is niet erg. Achter deze en
gelijksoortige lieflijkheden van ,enkele anderen, proef je een zekere menschelijke , ondeugd. Zand er over. Maar in dit igeval van Douwes staat de
zaak ietwat anders. Een van ,de vele lieflijkheden uit zijn, stuk
is de volgende : „Is het ook wel waar, dat de leesboeken van Wouters
de eerste waren, die alle plaatjes gekleurd gaven, en 'dat anderen dit
hebben nagevolgd? Of is het juist andersom? Is dat niet eerst toegepast
in mijn boekje Letters en woorden, en !heat Wouters het niet nagevolgd?"
Welnu, het is niet fraai als een collega op zoo een toon schrijft, zonder
dat te kunnen documenteeren, en ten minste zich eerst terdege ervan
vergewist, Tat hij geen blunder slaat. En het minder fraaie van dit
geschrijf is dan ook, idat Douwes er geheel naast is, want Vrij en blij
verscheen reeds in Juni 1917, geheel gereed en ter verkoop, zoodat
dan ook de recensies over deze boekjes, die in vier kleuren geillustreerd
waren, alle zijn van September tot December 1917; een der eigenaardigste was die in de Nieuwe school, van Thijssen en Bol, die ronduit verklaarden, dat de openbare school zoo iets moois nog niet had, en.... het
boekje van Douwes, zooeven genoemd, verscheen in.... 1918. De voorrede is geteekend Februari 1918. Ik wil met dit eerie voorbeeld maar duidelijk maken, , dat een recensent gewetensvol moet recenseeren en maar
niet wat mag insinueeren. De heer Douwes heeft jaren geleden ook eons
een geschiedenis gehad met den wader der schriftelijke cursussen, den
heer Iiolthuizen, sedert overleden, waarbij deze laatste zelfs genoodzaakt
werd om het onjuiste van des heeren Douwes geschrijf aan te toonen,
door een briefkaart van idezen te doen clicheeren. De hatelijkheden van
Douwes herinneren aan een zakkenroller, die hard wegliep, toen hij zijn
buit binnen had, en maar schreeuwde : ,,houdt den diet". Want.... in den
eersten druk van Letters en woorden — 1918 — heeft Douwes gekleurde
prentjes, zó(5 „moor, dat deze later — 3de druk '24 — weer zijn verdwenen.
Edoch... Men — '24 — heeft hij zijn boekje methodisch ook omgewerkt en
de nieuw te leeren letter rood doen drukken, en bovendien rijtjes
woorden toegevoegd, als Bier, vier, hier, v en h rood, gelijk in een zekere
methode, tdie ik nu maar niet noemen zal, in 1918 en 1919 reeds werden
gegeven. Och, namakerij zie je geregeld, vaak listig gecamoufleerd, maar
als dan daarbij nog .de houding van uitvinder door namaker zelf wordt
aangenomen, dan wordt het wel wat al te grof. Ik zou hier nog meer aan
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toe kunnen voegen, maar acht het niet gewenscht en bevorderlijk voor de
waardigheid van onderwijzersstand; maar deze hatelijkheid van Douwes
betrof niet zoozeer mid als wel het Christelijk onderwijs, dat in vele opzichten het laatste vijftiental jaren, naar het getuigenis van critici der openbare
school, in methodiek en didactiek, en Mk wetenschappelijke vorsching,
niet meer achteraan komt en nadoet, maar met en naast het Roomsche
onderwijs vooropgaat. En.... dat kunnen .de heeren niet goed zetten!
Er won't zoo ontzettend veel getheoretiseerd, waar de markt geen geld
voor .geeft. Zoo ontving ik dezer 'dagen het versiag van het Paedagogisch
congres, een lijvig boekwerk, wat onsmakelijk in zijn ongekleede dikte
zoo'n boek is zoo naakt als het niet gebonden is.... Net is een gewerdig ding dat boe'k, ien er zit een hoop geleerdheid en wetenschap en ook
wel wat voor de schoolpractijk in, maar.... ik ben tooh bang, dat er niet
veel van terecht komt voor de school. Zeker, voor academische studie's en
dergelijke geeft het een ontzaglijke bronnenrijkdom, maar of er veel
invloed van zal uitgaan voor onze eenvoudige schoolpractijk, betwijfel ik
zeer. Wat op te zoeken er in, is een haast onbegonnen werk. Thijssen,
die zelf een der meest practische onderwerpen moest heeft in
vroeger jaren eens den draak met het gecongresseer gestoken; ik geloof
dan ook, .dat hij alleen ihier heeft ,gesprOken om op ideze plaats te getuigen
van zijn beginsel.
Als zoodanig lijkt me dan ook een congres beteekenis te hebben, dat
een speciaal practisch onderwerp van alle kanten bekeken kan worden,
maar.... dan niet in een vergadering van honderden, noch met menschen
van zoo versehillend levensbeginsel. Wat b.v. voor nut had de discussie
Janse—Polak? Zoo zou er heel veel zijn aan te merken, maar waar ik
eerst het niet meedoen van de Roomschen wat vreemd vond en exclusief,
daar kan ik na .de practijk van dit congres me zeer wel indenken hun
vooruit geziene bezwaren.
Het is gelukkig, dat we niet allemaal eender denken, want dan
wend het ook een suffe boel. Stel je voor. Neen, langs allerlei wegen van
studie en probeeren, 'moeten we hoe langer zoo meer het beste en het
betere trachten te bereiken, want als we zoo tevreden zijn met het bestaande, worden Jan Salie en Jan Rap den baas.
Doch.... alsjeblieft niet kijken naar het land van den dollar. Daar is
de laatste decennien al heel wat gepubliceerd door menschen die in Amerika
hadden rondgekeken, en dat prachtige Amerikaansc'he onderwijs prezen.
Natuurlijk waren sdeze propagandisten voor een of ander onderwijssysteem
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te goeder trouw, alleen vergaten ze, idat generaliseeren naar aanleiding van
enkele en vaak nog oppervlakkige gegevens of ervaringen niet door den
beugel kan.Wat ik van , oud-Nederlandsche ,onderwijsmenschen verneem over
het massa-onderwijs daar — als b.v. hier ons geregeld openbaar en bijzonder lager onderwijs — is meer dan treurig. Daarom zijn er natuurlijk ook
wel goede onderwijsinrichtingen, edoch.... er is meer humbug dan wezen.
Stel je voor, dat in een stad als Utrecht het geheele onderwijs moest stopgezet worden, omdat er geen geld meer was. Atlanta is een zeer belangrijke
plaats, maar bijgaand knipsel uit een plaatselijk blad van Atlanta, spreekt
duidelijke taal:
JOHN J. BUBB, well known Atlanta philanthropist, announced this
morning that there would be no further need of seeking citizens to
indorse the paper of the school department to borrow $ 500.000 to pay
the city teachers' salaries.
„I will indorse the paper," said Mr. Dubb tersely. „My friend and
fellow scribe Frank Kopf is a professor at Tech High school, and rather than see a friend lose his salary I will take the chanse. If the
finance committee of city council will bring around the paper I will
endorse it."
Er is ook een Emory-universiteit, volgens de foto's die ik ervan ontving
een prachtig ,onderwijsinstituut, enne.... een liollandsch zakenman, die er
een gediplomeerde van te werk stelde op zijn kantoor, moest ervaren, dat
aan deze meest elementaire kennis ontbrak en iontslaan een kwestie van
zelfbehoud, was.
Men zal zeggen, dat ik overdrijf en eveneens onjuist generaliseer, en
gezien dit eene voorbeeld dat hier gegeven wordt, is dat ook zoo, maar het
is niet wel mogelijk alles weer te geven wat beschaafde en ontwikkelde
Nederlanders, die jaren in de Vereenigde Staten werkten, in handel en
bedrijf, mij hebben verteld. Evenwel, ik heb nog nimmer van gewone menschen- die lang in dat land leefden, hooren beweren, ,dat het onderwijs in
het algemeen er op hoogen trap stand; wel vaak het tegendeel. Men kan dit
niet bestrijden met te zeggen, dat men hier of daar 'een zoo mooi onderwijscomplex zag, wat als b.v. een Spanjaard naar wat hij te Vledderveen vindt,
het onderwijs in ons land beoordeelt, dan voelt ieder, dat dit er naast is, als
naar .de klas van Groenewegen of de school van Ligthart vroeger, of die
van Janse, te Biggekerke, tegenwoordig, een oordeel wordt gegeven over
den stand van ons lager onderwijs, dan zal het er in werkelijkheid niet veel
op lijken.
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Je kunt in ons land niet zoo klein een gehucht haast vinden, of een toerist
die er doorkomt moet een schoolgebouw opmerken. Slechts heel zelden zal
dan 't oordeel ongunstig luiden over het uiterlijk; onze Hollandsche wateren poetszucht heeft ook een goede zijde. Wie in Duitschlan ► reist, zal ook
telkens in de dorpen ieen gebouw aantreffen, dat hij met zekerheid als een
schoolgebouw determineert. Reis nu eens door Frankrijk. Zooals ik reeds
in een vorig no. schreef, ben ik niet lanes de plat-getreden toeristenbanen
door Frankrijk gereisd; tientallen dorpen ben ik ,doorgekomen, van Noordgrens tot Zuidgrens den school heb ik ontdekt in een ,dorp, maar
deze zag er z(56 uit, dat er hier in Nederland een ,groot bord tegen gehecht
zou worden met in flinke letters : onbewoonbaar verklaarde woning er op.
In de groote stad Troyes zag ik een ietwat fatsoenlijker gebouw, en op den
weg tuschen Versailles en Paths ook een, maar geen van die twee kan
uiterlijk ook maar eenigszins aanspraak maken op schoonheid en
netheid.
Nu , zit het niet in de gebouwen, , dat weet ik ook wel, en het rijmpje
met kerken van goud en bissc'hoppen van hout is mu bekend, toch moet
het een indruk geven van verwaarloozing, als het goede er zoo sporadisch
tie ontdekken is en er zoo onverzorgd ,uitziet.
In een belangrijk handelscentrum„ waar ik mijn verwondering over , deze
dingen aan een Fransch zakenman uitsprak, iemand die een fabriek met een
100-tal werklieden exploiteerde, werd het me toegegeven, idat het er niet
rooskleurigwas. De conclusie van een en ander neemt niets of van mijn
bewondering voor den Franschen geest, Frankrijk's kunst en wetenschap,
maar dat is het genie van den enkeling, dat veel schoons en oorspronkelijks gaf en zeker nog zal geven, maar ik wil alleen maar even vastleggen,
dat we iheusch niet naar het buitenland behoeven to kijken en er jaloersch
op moeten worden. Men zal het onderwijs-peil van Spanje toch zeker niet
beoordeelen naar een brochure over de Majonscholen, n.b. in een land
met een zoo'n groot aantal anaiphabeten.
Ohauvinistisch ben ik gelukkig niet, maar hoe 'Glider ik word, en hoe
meer ik van andere landen zie, hoe meer ik de overtuiging krijg, dat
de Gerniaansche landen, wat betreft een , goed onderwijs-wezen, aan de
spits der beschaving staan.
Bij ons mankeert er nog heel wat, zeker, en de positie van den onderwijzer, zijn matrieel bestaan, kan nog veel verbeterd; en ook in ons
schoolwezen mogen we niet berusten alsof we het volmaakte bereikt hebben; studie en arbeid moeten onverdroten voortgaan; maar als men ons
wil wijsmaken, dat het elders met een of ander systeem zoo schitterend
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gaat, dan is eenige aarzeling bij toepassing eisch van zelfrespect. Iedere
boom, die elders groeit en bloeit, zal hier niet altijd gedijen; landaard en
cultuur spreken ook een woordje mee.
Ik hoop niet, dat de een of andere onder mijn lezers bij deze Januari-meditatie zal mompelen: daar heb je den bezonnen en conservatieven ouderdom bij Wouters ook al aan het woord r want ik wil nog niet graag in dat
hoekje genet te worden; integendeel, ik hoop frisch en open te blijven staan
voor alles wat ons onderwijs in den meest uitgebreidsten zin zal kunnen
vooruit brengen, maar ik wil alleen slechts protesteeren tegen propaganda
van z.g.n. nieuwe zaken, die in wezen den toets der practijk nog imoeten
bewijzen te kunnen doorstaan, en tevens een beetje dankbaarheid uiten
voor wat wij in ons eigen oude Nederland reeds hebben bereikt.

Velp (G.).

D. WOUTERS.

DE MOEILIJKE TAAK.
't Is stilt in 't schoollokaal. Slechts het zachte tikken der griffels . wordt
gehoord, en nu en idan een fluisterstem van een der kinderen, die ,niet
mee kan, en de moeilijke som van ieen ander tracht te weten te komen....
Voor de klas staat de juffrouw schriften te corrigeeren. Langzaam
glijdt het roode potlood langs de zinnen, aanstreepend waar fouten
staan. —
Af en toe gaan haar oogen spiedend de klas .door, of ieder aan zijn
werk is. Maar alles is rustig....
Plotseling klinkt een zacht gefluit door de klas.
Verstoord . kijkt de juffrouw 't lokaal rond, maar ontdekt - niets. Allen
werken rustig door.
Bedaard begint ze opnieuw te corrigeeren, zich voornemend nu beter
op te letten.
Korten tijd blijft het stil.... dan opeens klinkt 't zelfde gefluit, guider
dan zooeven. Een zacht gegichel deint door de klas. Rustig, zonder op te
zien, klinkt de stem van de juffrouw:
„Wie daar fluit, moet hier komen."
Niemand verschijnt. Alle hoofden blijven gebogen over de lelen.
De griffels tikken.
Dan klinkt opnieuw van voor de klas: „Eduard, kom eens hier."
Van de achterste bank komt schoorvoetend een kleine jongen, een
blauw matrozenpakje naar voren. Het hoofd een weinig gebogen, de
handen op den rug blijft hij wvoor juffrouw ■staan.
Langzaam wendt ze 't hoofd om, en vraagt : ,,Floot iii daar, Eduard?"
„Neen juffrouw," is 't aarzelend antwoord. Met , de hand heft ze zijn
hoofd omhoog ziet hem recut aan, en vraagt nog eens: ,,Dus jij deed het
niet?"
En weer 4dinkt een verlegen stemmetje : „Neen juffrouw." ,,Ga dan
naar je plaats."
't Kleine ventje verdwijnt weer naar de achterste bank, en begint ijverig
te schrijven. Net rekenuur is bijna om.
„Leien zachtjes opbergen."
Zander veel lawaai verdwijnen alle leien van de banken.
„Ziezoo kinderen, nu zullen we vertellen. Gaat maar eens netjes zitten."
Met gespannen aandacht luisteren nu de kinderen, want vertellen .dat
hun juffrouw kan!
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Dezen middag vertelt ze van een klein meisje, dat ziek .wordt, sterven
gaat.
order 't vertellen wordt Eduard al verlegener. Met een hoogroode
kleur zit hen te luisteren, de oogen strak op de bank voor hen.
Liefliijk zacht klinkt de stem van de juf als ze zegt: ,,Marietje ging
naar den hemel, en ze loog molt." Dart zullen jullie immers ook niet
doen, kindertjes?
Al rooder wordt 't ventje op de achterste bank. Snel veegt hij met de
mouw van zijn matrozen louse over , de oogen, ziet tersluiks even naar
zijn buurjongentje, of die misschien gemerkt heeft, dat hij huilt....
Nu is 't verhaal uit en de juffrouw gaat .danken. /Vile kinderen zitten
netjes met .de handen gevouwen op de bank, de oogen gesloten. Eduard
ook. Eerbiedig en ernstig klinkt de stem van de juffrouw.
Als ze het amen heeft uitgesproken, mogen , de kinderen gaan, rij
voor rij.
Zal hij zitten blijven? Zeggen dat hij het wel deed? Hij durft bijna
niet, bang dat de anderen hem zullen uitlachen.
Maar toch.... hij blijft zitten; de armen op de bank over ellkaar, het
hoofd voorover gebogen.
Zou de juffrouw hem niet zien? 0, hij houdt anders zooveel van die
lieve, goeie juf. Maar de jongens mochten niet meenen, , dat hij niets
durfde.
Bij den uitgang staat de juffrouw, helpende de kleintjes bij 't kleeden.
Ze heeft wel gezien, 't kleine jongensfiguurtje, daar alleen in 't schoollokaal. Ze kent hem wel, haar jongen, van wien ze zooveel houdt, en die
haar nu heeft voorgelogen.
Want dat hij 't deed, daarvan is ze zeker. Om hem heeft ze juist
vandaag 't verhaal gekozen van Marietje, wel kennende zijn gevoelig
hartje.
Stil gaat ze naar hem toe, legt .de hand op zijn blonde lokken.
Dan wordt 't hem te machtig. Dieper zinkt zijn hoofdje op de armen,
opschokkend van hevig snikken.
Dan imistert zc zacht en vriendelijk: „Edu, jij floot immers, nietwaar?"
„Ja," klinkt hij.
„Maar waarom loog je dan, mijn jongen? Weet je niet, dat je me
daarmee zoo'n verdriet deed?"
Nog heviger snikt hij.
Ze heeft zoo'n medelijden met hem. Hoe graag had ze hem nu in
haar armen genomen en met lieve woordjes getroost. Maar ze doet het
niet.
►
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Ze moet nu sterk wezen.
Dan zegt ze, den arm om hem heenslaand:
„Edu, je moet nooit meer liegen, want dat vind ik nog veel erger
dan ,dat je fluit. Zal je daaraan denken?"
En dan, zijn hoofd wegduwend in de kanten kraag van haar japon,
snikt uit zijn groote leed, hoe de jongens hem een bangerd noemen,
die nooit lets durft, seen lieveling van de juffrouw.
Ze laat hem stil uitschreien, veegt zijn tranen weg met haar zakdoek.
Dan, als hij wat bedaard is, zegt ze : „Doe jij je best maar, boor
jongen, stoor je niet aan de jongens, dan durf jij nog veel meer dan zij.
Want niemand van hen durft zich laten uitlachen.
Door zijn tranen heen lacht hij, gaat dan, met kleine, haastige pasjes
het schoollokaal uit, het kiezelpad langs, den weg op naar huis.
In de schooldeur staart ze hem na, wuift met de hand, ails hij nog eens
omziet.
Even nog , draalt ze, laat haar blik dwalen door het nu ledige schoollokaal, zichzelf verwijtend, hoe ze door haar voortrekken hem meer
schade heeft gednan, ,dan ze wel meende.
Ach, hoe moeilijk is het, van alle kinderen evenveel te houden, niet . de
een voor te trekken boven den ander. De 'woorden van Eduard rijzen
als een zelfbeschuldiging voor haar op. En in stilte bidt ze:
„Ach, lleere, geef Qij mij Licht en wijsheid, om deze moeilijke taak in
FRIDA.
Uwe kracht te volbrengen."

AFDELING ARNHEM EN OMSTREKEN DER
VERENIGING VOOR CHRIST. PEDAGOGIEK.
Op 11 Okt. 1924 werd te Arnhem bovengenoemde afdeling van onze
vereniging opgericht. De eerste stoot hiertoe ging uit van een studiegroep
voor opvoedkunde, die reeds enkele jaren daar bestond. Onder de kennissen der leden van die studiegroep waren er velen, die gaarne aan de
besprekingen zouden deelgenomen hebben, vandaar , dat men tot het
oprichten ener afdeling overging. Net bestuur der aldeling werd alsvolgt
samengesteld: A. J. Schreuder, voorzitter; P. van Aalten, penningmeester-algemeen plaatsvervanger; P. G. Schreuder, sekretaris. De werkwijze
der afdeling is als volgt. Zij 'houdt zes vergaderingen per jaar. Op deze
vergaderingen wordt gewoonlik gedurende de eerste helft een groot
onderwerp behandeld, idat vaak een vervolg-onderwerp is. Na de tee
komen mededelingen van verschillende leden over gevallen, die zij 'hebben meegemaakt, •opvoedkundige biezonderheden, die zij in hun lektuur
hebben iontmoet en over andere zaken, die tot het terrein der opvoedkunde
gerekend kunnen worden. Naast de reeds bestaande studiegroep, die
zich met de karakterkunde en pedologie bezig hield, werden opgericht een
studiegroep voor wijsbegeerte, een voor pedagogiese psygologie en een
voor prakties pedagogiek. Het is onze bedoeling van het behandelde op
onze vergaderingen voortaan •een geregeld verslag in ons Christelik
Pedagogies Tijdschrift te plaatsen, in zover het behandelde niet in z'n
geheel als afzonderlik artikel opgenomen kan worden. Van de tot nog toe
gehouden vergaderingen zullen we eerst de verslagen over de grote
onderwerpen plaatsen, daarna die der korte mededelingen.
Het allereerst werd door ,drie leden van ,de karakterkunde-studiegroep
een en ander uit die karakterkunde medegedeeld. Op de vergadering van
Vrijdag 28 Nov. 1924, Voorzitter de heer A. J. Schreuder, sprak de hoer
P. van Aalten over Inleiding tot de karakterkunde. Hij zette ide verschillende betekenissen van het woord karakter uiteen aan de hand van Kerschensteiners en Los' Karakterbegrip. Karakter betekende oorspronkelik
kenmerk of teken. Zo spreken wij van Gotiese of Latijnsche karakters of
letters. Ook spreken wij van het karakter van een voorwerp of landischap,
dan wordt er ander verstaar. de som der kenimetken van z•3'11 landschap
of voorwerp. Hiervoor wordt de term agregaats gebruikt. Een agregaats
karakter bestaande uit de som der kenmerken van een objekt, is als zoda-
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nig waardevrij. De psygofysiese grondslag van het menselik karakter,
de karakteraanleg dus, werd reeds door Galenus met die naam temperament aangeduid. Los spreekt van naturel, Kersteiners van psygofysies
karakter. Dit psygofysies karakter is dus samengesteld uit de som van
bepaalde kenmerken, en dus waardevrij. De wijze waarop , dit psygofysies
karakter in haar reaktie op de buitenwereld zich uit, noemt Kerschensteiner individualiteit. Is die reaktie door konsekwent handelen gekenmerkt,
dan spreekt hij van karakter. Hierboven uit gaat de persoonlikheid, die
naar hogere waarden zic'h richt, terwij1 de autonome persoonlikheid, die
zich haar eigen waarden schept, voor Kerschensteiner het hoogst staat.
Los sluit zich in zijn bepaling meer bij het spraakgebruik aan. De zelfregering mar enige in het zelfbewustzijn vastgewortelde zedelike beginselen, noemt hij karakter. De - slechtaard, bovenal de konsekwente slechtaard, is karakterloos. Wie twijfelt tussen goed en kwaad noemen we
zwak van karakter. Spr. sluit zich meer bij Los aan clan bij Kerschensteiner. Bij Kerschensteiner is de mens autonoom, hij stelt zich zelf een zedewet, bij Los is hij aan ide zedewet gebonden. Bespreking. De hoer Verwoerd, het kenmerkende voor het karakter meer vindende in bet konsekwente .dan in het zedelike handelen, sluit zich in zijn opvattingen dichter
bij Kerschensteiner aan dan bij Los. Hij vraagt : „Was Napoleon een
karakter?" P. G. Schreuder antwoord hierop, dat z.i. Napoleon ,geen man
van karakter, wel echter een buitengewone persoonlikheid
►
was. Persoonlikheid moet idan in de betekenis, die Los aan d'it wooed geeft van iemand,
die zich soherp van anderen onderscheidt, genomen worden, niet in de zin
van Kerschensteiner. De Voorzitter wijst op de betekenis der franse
karakterologen en van Heymans, wiens grate verdienste het is, dat hij
statistiek en enquete in idienst der kara'kterkunde 'heeft gesteld. Hij dankt
de heer Van Aalten voor zijn belangrijke arbeid, deze heeft het moeilikste
en het iondankbaarste ,deel der behandeling van het karakter op zich
genomen.
Op de vergadering van Vrijdag 30 Jan. 1925, die onder leiding van
onze algemene plaatsvervanger, de heer P. van Aalten, stand, sprak de
heer Bothof over de karakterkunde van Heymans. Spr. begint met enige
mededelingen to doen uit het leven van Heymans. Hij is volgeling van
Kant en staat onder invloed van Fechner. Karakter is bij Heymans het
samenstel van alle neigingen in bun onderlinge sterkte-verhoudingen. Dit
karat ongeveer overeen met Kerschensteiners psygofysies karakter. Gewoonlik zal men in z'n jeugd tot een ander tiepe behoren dan op later
leeftijd. Heymans sluit zich aan bij het histories gewordene. De vier
temperamenten van Galenus, Sanguinies, Choleries, Flegmaties, Melan-
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cholies, vinden wij gedurende alle ieeuwen terug, ook al heeft men later de
physiologiese verklaring laten vallen. Kant heeft voor het eerst psychologiese kriteria voor psygiese indelingen ingang doen vinden. Hij vond
als grondeigenschappen emotionaliteit en aktiviteit, Wundt nam emotionaliteit en inwerking der aandoeningen, Heymans sekondaire fuaktie
en aktiviteit en emotionaliteit. Bij het behandelen van grote .mannen naar
hun biografieen vond hij zes zijner tiepen terug, bij onderzoek van groter
materiaal ook de andere twee. Onder de termen emotioneel, niet-emotioneel ; aktief, niet-aktief; primair, sekondair, (met slechts een kwantiteits-,
geeii kwaliteits-verschil begrepen warden.
Vervolgens behandelt de inleider ide drie , grondkenmerken van het
karakter. Bij de emotionele moet op de uitdrukkingsverschijnselen gelet
worden, bij de beoordeling der aktiviteit dint op de motiefkracht der tot
handelen aanzettende voorstelling gelet to worden. A. kan handelend
optreden, B. , niet, ,omdat een bepaalde voorstelling voor A. motiefkracht
heeft en voor B. niet. Als onder overigens precies gelijke omstandigheden,
dus bij voorstellingen, die voor beiden gelijke motiefkracht hebben, A.
handelt en B. niet, is A. echter aktiever. Bij emotionaliteit is het over de
aktiviteit moeilijk oordelen. Oaat de motiefkracht ider voorstellingen, , die
tot handelen aanzetten, verloren, dan :houdt een emotioneel niet-aktieve
op met handelen, een emotioneel aktieve handelt door.
De werking der bewustzijnsinhouden, zo tang ze bewust zijn, noemen
we hun primaire funktie, haar nawerking in het onderbewuste op de
bewustzijnsinhouden, haar sekondaire funktie. Sekondaire funktie veronderstelt samenwerking hisser" het bewuste en het onbewuste. Sekondair
is echter ,niet synoniem met geheugen. De sekondaire kenmerkt zich door
evenwiclitig, konsekwent handelen, de primaire door afwisselendheid.
Dan behandelt 'de inleider de acht tiepen, tdie door Heymans genoemd
zijn •
de gepassioneerden — emotioneel, aktief, sekondair,
emotioneel, aktief, primair,
de cholerisi
emotioneel, niet-aktief sekondair,
de sentimentelen
emotioneel, niet-aktief, primair,
de nerveuzen
de flegmatisi — niet-emotioneel, aktief, sekondair,
de sanguinici — niet-emotioneel, aktief, primair,
niet-emotioneel, niet-aktief, sekondair,
de apathen
de .amorphen — niet-emotioneel, niet-aktief, primair.
Lang niet alle karaktereigenschappen van een bepaald tiepe komt bij
elke persoon, die tot dat tiepe behoort, voor en gelijke eigenschappen
kunnen bij versehillende tiepen voorkomen, b.v. de emotionaliteit bevor-
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dert de leugenachtigheid en de nerveuzen zijn het meest leugenachtig,
n.l. van hen 63.8 piCt., van de mensen in het algemeen slechts 32.8 pCt.
Net ontbreken der leugenachtigheid verhindert dus niet bij het nerveuse
tiepe in te idelen, het aanwezig zijn is daarvoor oak niet beslissend. Spr.
eindigt zijn inleiding met de woorden van Heymans over zijn eigen werk:
„Ik zou niet geneigd zijn die betekenis (n.l. van de klassifisering der
karakters door hem verricht) al te hoog aan te slaan, in het biezonder
aangaande de vraag waar 'om heen zich in hoofdzaak het onderzoek heeft
bewogen, de vraag naar de klassifisering der karakters, hebben wij Been
reoht de verkregen resultaten ook maar enigermate definitief te
beschouwen.
Bespreking. De bespreking leidt vooral tot een verheldering van het
begrip sekondaire funktie. Behalve de inleider nemen ide heren Van Beynum, Verwoerd, Van Aalten en P. G. Schreuder er aan deel.
Op de vergadering van Woensdag 18 Maart 1925, voorzitter de heer
A. J. Schreuder, spreekt Mej. L. van Stralen over : „Twee voorbeelden
van karakter van Heymans, Mazes ien Jan Adam Kegge", welke lezing
wij ier in haar geheel laten volgen.
Bespreking. De Voorzitter vraagt, of Juffrouw Van Straalen ook jets
gevonden heeft over wijzigingen in Mozes' karakter gedurende zijn Leven.
De heer Verwoerd vraagt: „Was Mozes in de woestijn wet aktief?"
Deze vraag wordt aanleiding tot een belangrijke bespreking. De Voorzitter
meent, dat Mozes in die woestijn aktief was, hij leert zich beheersen en
duet Gods wil. Zo ontwikkelt hij kracht naar binnen. De vraag is nu maar,
of Heymans dit tot aktiviteit rekent.
Net twede grate ionderwerp, dat behandelid werd, was het Dalton-plan.
Hieraan waren de vergaderingen van 7 Mei en 24 Sept. gewijd. De inleider, de heer J. Verwoerd, verdeelt zijn onderwerp in 7 punten:
1. Aanl iding tot het zoeken van een nieuw onderwijs-siesteem.
2. Het zoeken en komen tot het Dalton-plan.
3. Beschrijving van het Dalton-plan.
4. Verschillende toepassing.
5. Biezonderheden van enkele onderdelen.
6. Resultaten.
7. Aansluiting aan de tegenwoordige onderwijs-inrichting.
Aanleiding tot het zoeken van een nieuw onderwijs-siesteem was voor
Miss Pankhurst de verhouding tussen opvoeding en onderwijs..De gevolgen van het klassikaal stelsel zijn: een zekere onvriendschappelikheid
tussen onderwijzer en leerling, kracht- en tijdsverspiiling. De zegen van
initiatief en verantwoordelikheid wordt igemist. Het lesrooster heeft halve
►
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kennis tengevolge. Vaak moet men ophouden, als juist het punt waar het
om gaat, begrepen zal worden. Net tempo richt zich naar de gemiddelde
leerling. De vlugge en de langzame komt te kart. Net klassikaal stelsel
is zo ingericht op het denkbeeld klas, idat het met geen leerling rekende.
Een Ideas is echter een verzameling van 30 tot 40 levende wezens, die elk
bepaald'e eigenschappen en biezonderheden ,hebben. Er moet gestreefd
worden naar eenvoudige en natuurlike ontwikkeling in de scholen. Lesroosters en klassebehandeling houden de sleur in de school. In 1913
liet Miss Pankhurst eerst het lessroaster gedeeltelik, in 1915 geheel weg.
In 1915 liet zij de klasse-indeling vallen. Tussentijds bezoekt ze in 1914
Montessori. In 1919 kreeg ze gelegenheid Naar eigen siesteem toe te
passen aan een school voor gebrekkigen. In de praktijk vond zij een lout.
Vrijheid idreigde in losbandigheid over te gaan. Om dit te voorkomen,
voerde zij het controle-kaartsiesteem in.
De beginselen van het Dalton-plan zijn: Vrijheid voor de leerlinge,
Individueel werk, Samenwerking van de leerlingen groepen, Qebruikmaken van de voordelen van het klassikaal onderwijs.
Bij bet Dalton-stelsel blijft het leerplan bestaan. De leerstof wordt voor
ieder yak verdeeld in jaartaken, .die in maandtaken, die met aanwijzing
van de bronnen aan het kind ter hand gesteld worden. De leerling andertekent een afspraak, waarin hij belooft, een bepaalde maandtaak af te
werken. Dit bevordert de waarde. Kon ide leerling geheel vrij werken,
dan was bet gevaar groot, dat aan het ene vak heel veel, aan het andere
weinig gedaan werd. Daaroim mag niet aan een nieuwe mandtaak begonnen worden, voor al de vakken af zijn. Ook worden de maandtaken
verdeeld in week- , en ddagtaken, zodlat de leerling een gemakkelik overz•ioht over het te verrichten werk heeft. De vrijheid, die de leerling op de
Daltonschool heeft, bestaat ihierin, dat hij, behalve als er gemeenschappelike lessen zijn, — waarvan de uren aan het begin van de maand vastgesteld worden, — kiezen kan, wat hij op een bepaald uur van de ,dag
.doers wit De schoollokalen zijn vaklokalen geworden, de onderwijzer
wordt vakleraar, hij helpt, controleert en geeft groepslessen over zijn
vakken aan de leerlingen, die iop dezelfde hoogte zijn. Op de controlekaarten worden de varderingen aangewezen.
Van het Dalton-siesteem zijn verschillende toepassingen mogelik :
a) De leeftijd waarop men met het Dalton-stelsel begint, is gemiddeld
9 jaar. Tooh wordt bij z.g.n. sub Dalton-onderwijs ook in de lagere klassen
bij bepaalde vakken al vrij gewerkt. De aanvangsleeftijd is ook op sommige scholen lager.
b) Ook bestaat er verschil in de vakken, die gedaltoniseerd warden.
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Zang en het aanvangsonderwijs in vreemde talen b.v. zullen ,niet gedaltoniseerd kunnen worden.
e) Men kan het klasseverband houden en dan klas voor kias daltoniseren, of men kan. het geheel verbreken, het systeem konsekwent doorvoeren en vak voor vak 'daltoniseren. Hier tussenin staat, dat men de
vakken tot twee of drie groepen verenigt.
d) Vlugge en minder vlugge kerlingen gaan bij individueel onderwijs
nog meet uit elkaar. Men kan nu versehillende maandtakken maken voor
zwakke, gemiddeld vlugge en vlugge leerlingen, terwijil de mondelinge
lessen op .de gemiddelde groep berekend worden, men kan ook voor
vlugge aanvullingstaken geven, men kan tenslotte 'nog het individuele
siesteem zuiver doorvoeren en de maandtaken •kalm laten afwerken, door
ieder in z'n eigen tempo. Dit is mooi, maar moeilik.
Een der belangrijkste punten - van het Daltonsiesteem is ide samenstelling van een maandtaak. De maandtaak is .een geschreven ,opdracht aan
het kind, rdie hem de weg meet wijzen bij het ontdekken van een trieuw
gebied van kennis. De taak mag niet te zwaar zijn, wat inhoud of hoeveelheid betreft. Eike taak imoet aanvangen met een pakkende
moet wekken.
inleiding, die belangstelling voor het onderwerp
∎
Verder moet ze bevatten een duidelike aanduiding van het onderwerp
waar het om gaat, de te verrichten werkzaamheden aangeven, b.v. teken
dit •ka.artje, stel dat schema samen; ze moet schriftelik werk omvatten
evenals memoriseerwerk, de bronnen en hulpmiddelen aanwijzen en aanvulling geven en aangeven, welk werk dubbel telt. E,en opstel over
Oeschiedenis kan b.v. gelden als een of meer eenheden voor taal.
Een moeilik punt bij het Dalton-stelsel is de korrektie. Hoe met de
onderwijzer raadgeven, controleren, onderwijzen en helpen, en nog tijd
overhouden voor correctie. Miss Pankhurst spreekt niet over idit bezwaar,
maar op Engelsche scholen voelde men het ge.ducht. Hoe staat het met
orde en tueht op Dalton-scholen? Er is inderdaad altijd onrust of gedruis
van zich bewegende of elkaar 'helpende leerlingen, maar doodse stilte •en
onbewegelikheid zijn ook niet nodig bij individueel onderwijs. De bedwinging van de leerling is minder sterk, de onvriendsohappelike verhouding tussen onderwijzer en leerlingen is opgeheven, spieken komt niet
voor. De netheid van het werk wordt Hat minder. Hieraan moet streng
de hand warden gehouden. Volgens de gebruikers van het Dalton-plan
wordt de tucht veel gemakkelijker. Luiheid en iijntrekken komt zo goed
als niet voor. Over de resultaten van het Dalton-onderwijs kan nog niet
geheel geoordeeld worden. In hoever aan .eisen parate . kennis, nodig voor
het verwerven van een diploma, voldaan kan worden, staat nog niet vast.
-
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Is echter het Dalton-stelsel in gebruik, , dan wil noch de onderwijzer, n06
de leerling weer terug naar het gewone onderwijs.
Op Donderdag 24 Sept. 1925 besprak de heer Verwoerd punt 7 onder
de titel : „Een beoordeiende beschouwing van het Dalton-plan". Hij behandelt I. het Dalton-plan heeft geen bepaalde wijsgerige grondslag; II.
de pedagogiese voor- en nadelen; III. de mogelikheid van toepassing; en
IV. de aansluiting bij het tegenwoordige onderwijssiesteem.
I. Het ,Dalton-stelsel is moeilik met enig wijsgerig stelsel in verband
te brengen. Miss Pankhurst is er niet van uitgegaan. Net Dalton-plan
heeft geen betrekking op bet zakelike, maar op 'de vorm van ons onderwijs, en staat dus buiten het brandpunt van elke wereldbeschouwing.
Maar het Dalton-plan houdt meter rekening met de aard van de leerling,
onderdrukt de neiging van bezig zijn niet door stilzitten en dempt de
werklust niet. Het breekt het rationalisme van het klassieke stelsel en
geeft naast het verwerven van kennis, gelegenheid tot bewonderen en
genieten. Met het bedrukken van het stempel christelik of onchristelik
moeten we voorzichtig zijn, maar het Dalton-plan is zeker niet ,onchristelik.
II. De pedagogiese voor- en nadelen:
Allereerst op , opvoedkundig gebied:
1. Net kind heeft meer vrijheid, ook meer vrijheid van beweging en
het zich bewegen is bij kinderen een natuurdrift. In het klassikale stelsel
meet de ,onderwijzer het winnen en de rustige aandachtssfeer handhaven.
De kinderen verwerven zo Licht een blijyende houding van verzet. Moedwil, verzet en wanorde komen bij het Dalton-stelsel niet voor.
2. De werkmethode is natuurlik. Net kind kiest zelf nit, wat het op een
zeker uur wil doen, ,daardoor worden verantwoordelikheidsgevoel, wilskracht en aktiviteit versterkt. De werkgewoonte wordt gekweekt, wat van
grate vormende waarde is. De onderwijzer is zijn helper en raadsman.
3. De leerlingen lefen werken. De fout van het splitsen der moeilikheden, waardoor onze leerlingen vaak zo stumperig zijn, vervalt. De
leerlingen worden hierdoor zelfstandig, krijgen overleg bij het werken.
Het afwerken van een werkplan is bevorderlik voor de karaktervorming.
Verder op tonderwijs-gebied.
4. Er is grate belangstelling voor mondelinge lessen, daar de leerling,
die bij zijn studie op moeilikheden gestuit is, die graag opgelost wil zien.
Hij wil wat weten en komt wat te leren. Vooral okkasioneel gegeven lessen over voorkomende moeilikheden, moeten de belangstelling wel
wekken.
5. Onderwijzer is meer geheel onderwijzer. Tat van vragen beantwoorden, taken nagaan, overzichtstaten invullen, de moeilikheden opzoe,
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ken, is alles •anderwijs. Met elk kind bestaat nauwe aansluiting, ieder
geval wordt behandeld naar yeigen aard, de onderwijzer komt nader bij
zijn leerlingen, waarvan ,hij het kunnen en kennen kent. leder kind krijgt
de voile honderd ten honderd.
6. De moeilikheden met achterliken en vluggen zijn weggenomen. De
eenzijdigen maken de goede vakken Vlug of en werken aan de slechte
vakken 'anger. De betrekkelik vluggen en achterliken kan men met verschillende vakken helpen. leder krijgt bij het Dalton-plan zijn juiste
hoeveelheid, de achterliken zinken niet weg of warden bedorven. Had men
bij het Dalton-plan klasseverband, dan krijgt het twee keer doorloDen
van een kias volledige waarde, &a" men zo'n leerling van het goede kan
vrijstellen en het zwakke biezonder verzorgen.
7. Net verbeteren van het werk in het bijzijn der leerling geeft weten
en inzien ider fouten. Dit gaat verloren als de leerling niet bij het nazien
van het werk aanwezig is.
8. Er is meer kans iop een samengegroeid geheel van kennis. De vakken worden met elkander in verband gebracht.
Bij de behandeling van het derde hoofddeel, de mogelikheid van toepassing, worden de nadelen van het Dalton-plan meer naar voren gebracht.
1. Net Dalton-plan is niet voor alle klassen geschikt. Om er meer te
kunnen aanvangen, is kennis van schrijven, rekenen, de eerste taalvorming, noodzakelik. De leeiling moet zelfvertrouwen en zelfcantrole bezitten, evenals het vermogen orn het werk te overzien. Klasse 1-3 zijn zeker
uitgesloten, ook 4 waarschijnlik. Op de lagere school met z'n 6 tot 7 leerjaren is toepassing van vaklakalen en vakleraren niet mogelik. Zo gaan
veel der voordel ► n verloren.
2. Het Dalton-plan is veeleisend tegenover de onderwijzer, hoe verder
het van het klassikale stelsel afwijkt hoe erger. Allereerst is het maken
van taken een reuzewerk, waar nooit een einde aan komt, omdat de
opgaven telkens veranderen. Verder vermoeit het aldoor bezig zijn in de
klas, gepaard met een eindeloos verspringen van de aandacht, terwijl ook
de spanning van de beheersing van het geheel niet weggenomen is.
3. Net Dalton-stelsel is voor grote klassen, van 40 leerlingen b.v., zeer
bezwaarlik. Net ieder persoonlik voorthelpen wordt zo goed als onmogelik. Zeer veel vindingrijkheid zal dan voor vruchtbare toepassing
noodzakelik zijn. Ook bestaat kans, dat dan het orde-vraagstuk terugkeert, en dan is het een lastig vraagstuk.
4. De netheid ,gaat licht verloren, een bezwaar idat door de voorstanders van all.; kanten werd gevoeld,
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5. Er zijn nog geen boeken, waar de kinderen zelfstandig uit kunnen
werken. Maar de boeken zullen wel komen.
6. Floe 'moet ,het gaan met de luie en het afkijken? Ook .hier is wel
gevaar voor, al is .dit niet zo groot als het lijkt.
Over het vierde hoofddeel, de aansluiting aan ons tegenwoordig onderwijsstelsel, meent spr. kort te kunnen zijn. Er zijn twee heel belangrijke
rnoellikheden: le. is het onderwijs wettelik in alle kleinigheden door
verplichting tot werken volgens rooster zo nauwkeurig geregeld, dat voor
vrijheid van toepassing niet veer ruimte bestaat. Net ministerie is echter
ernstige proefnemingen ter wille; 2e. hoe verwerft men zich een staf van
rnedewerkers, die tijd en lust hebben, al hun 'krachten aan hun school en
werk geven. DU is slechts mogelik, als een bezielende persoonlikheid
de leiding heeft, die al zijn medewerkers met zijn liefde en ijver kan
doordringen en aan de zaak, die hem lief is, weet te binden.
Bespreking. De heren Van Aalten, Bothof en P. G. Schreuder wijzen
op de voordelen van het klassikaal onderwijs. De heer Van Aalten
meent, , dat .de bezwaren van de hoer Verwoerd tegen het klassikaal
onderwijs voor een groot deel bezwaren zijn tegen het tegenwoordige
klassikaal onderwijs, maar niet noodwendig dit onderwijs aankleven, doch
veroorzaakt worden door de mensen, die het geven. De hoer Bothof zegt,
dat het kind graag leeft onder absolute monarchie, een kinderlike geest
vraagt niet naar vrijheid, maar naar gezag. De heer P. G. Schreuder wijst
op de grate betekenis van het klasseverband en op de waarde, die het
„onze klas" en „onze meester" voor de leerling heeft, en op de meerdere
waarde van de klasseonderwijzer boven de vakonderwijzer. Juffrouw
Van Straalen en de heren Van Beynum, Bothof, Van Ginkel en P. G.
Schreuder •doen mededetingen over individueel werken van leerlingen en
hun bekende pogingen, die in de richting van het Dalton-stelsel liepen.
Juffrouw Van Apeldoorn acht het Dalton-plan voor groteren wel geschikt.
Ook op haar ,meisjesschool is men nadrukkelijk aan een rooster gebonden,
maar met het huiswerk geeft men op een avond al het werk voor een
bepaald vak, b.v. Frans, op een andere avond het Duits, enz., terwijI weer
andere avonden de leerlingen vrij zijn om te werken wat zij willen. Niet
altijd ,kan imen de 'leerlingen elkaar laten helpen, maar een enkel uur is dit
wel mogelik en good. Er zijn bepaalde uren, waarin de leerlingen vrij
mogen werken en vragen wat ze graag willen. Zover het Dalton-plan op
de moisjesschool kan toegepast worden, bevalt het heel goed. Juffrouw
Van Straalen wijst ier op, dat het handwerk-onderwijs al lang hoofdelik
gegeven wordt. De heren Van Beynum en Bothof doen hetzelfde ten
opzichte van het tekenen. De ,heer Bothof had echter met aardrijkskunde-
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onderwijs, toen twee groepen uit een verschillend boekje moesten werken, veel ,moeite ,en bij een proef met rekenonderwijs, was vrijheid in
arbeid niet voordelig aan de afgeleverde hoeveelheid werk. De heer Van
Ginkel wees .op het artikel van Dr. Riemens „Het aanvangs-Frans en het
Dalton-plan", (Pedagogiese Studien, 6e jaargang, bladz. 193). In een klas
leerlingen, met zees uiteenlopende kennis van het Frans, werd ,dit vak
gedaltoniseerd. De uitslag was goed, maar het helper vied niet mee. Er
moet wel ,een man aan het roer staan, idie de zaken goed verstaat. De
heer P. G. Schreuder doet 'een ,mededeling over een hem bekend Lyceum,
waaruit blijkt, drat het .orde-vraagstuk bij de lessen, waarin zelfstandig
gewerkt wordt, van veel ,gewicht is. Over het Dalton-onderwijs op zichzelf
vroeg Mej. De Ruck, hoe het ging met het huiswerk„ en de heer Caspers,
of het Dalton-stelsel overeenkomt met ons beginsel naar het voldoen van
een klas, en of het Dalton-plan nu wel voor onze scholen geschikt was.
Antwoordende zet de heer Verwoerd uiteen, dat het klasseverband bij het
Dalton-stelsel niet verloren gaat, maar het klassikaal onderwijs door Miss
Pankhurst in zijn. goede kern gehandhaafd MM. Net groepsverband blijft
en de onderlinge band wordt sterker. Wordt .klas voor .klas gedaltoniseerd, , dan blijft de ,onderwijzer. Heeft men vakonderwijs, rdan kent men
de leerlingen, wat de andere vakken betreft, door de overzichtsstaten en
toonfiguren. Ook is het waar, dat een kind van een streng bewind houdt,
de leiding wordt ook niet overgegeven, maar de leerling meet leiding als
vruchtbaar en aangenaam voelen.
Bij toepassing van het beginsel van individueel werken, kan men beginnen met b.v. twee vakken te , daltoniseeren. Minder dan twee gaat niet.
omdat , de deeding keuze moet hebben. Het is waar, dat ordehouden in
vrijheid Licht .moeiliker is dan ilegettucht. Toth wil men nergens waar
het Dalton-stelsel ingevoerd is, naar het klassikale stelsel terug. De
Engelsman Lynch is een vurig voorstander en niet minder Bokhorst en
v. d. Meulen, die er in Onze Vakatures over .schreef.
Bij het Dalton-stelsel wordt geen huiswerk ,gegeven. Natuurlik wordt
bij het tweemaal door!open van ten klas ook het goede herhaald, maar
het voordeel is, dat de leerling dit 'slechts zo veal behoeft te doen, als
nodig is gam bij te blijven en de ioverige uren aan het zwakke kan besteden. Net Dalton-stelsel acht spr. niet ,onchristelik. De bezwaren heeft hij
reeds genoemd. Net goede moeten we er uit nemen.
De Voorzitter dankt de deelnemers aan .de bespreking, alsmede de heer
Verwoerd voor zijn heldere uiteenzetting en zijn uitvoerig antwoord. Door
onderlinge ..gedachtenwisseling komt men tot helderder inzicht in de dingen, die het vraagstuk raken. De bespreking zal vrucht afwerpen. Wij
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moeten het kind leren naar de eis zijns weegs, God en de Heiland zoekende individuen, en doen uitsluitend •fangs individueele weg de zegen
deelachtig worden, maar toch door middel van de gemeenschap, kerk en
gemeente. Deze studie zal vrucht afwerpen, doordat wij het individueele
zoeken, maar de opvoeding in de gemeenschap niet verzuimen.
Op de vergadering van Donderdag 19 Nov. 1925 sprak de Voorzitter,
de heer A. J. Schreuder, over een reeks minnebrieven van een debiel
jongmens. Naar aanleiding van deze brieven worden ,enkele belangwekkende zielkundige verschijnselen besproken. Eerst werd mededeling van
de omstandigheden gedaan, natuurlik met verandering van plaats en
namen. Daarna las de inleider de brieven voor (in het ,geheel 5), waarna
hij ons taliereerst wees op het bekende verschijnsel, dat erotisme en
godsdienstigheid samengaat. Komt .de verliefdheid op, dan worden de
godsdienstige gevoelens aangewakkerd en godsdienstige aandoeningen
nemen het karakter van het liefdeleven aan, b.v. bij kloosterlingen. Duidelik bleek ook, hoe erotiese fantasieen vaak een sterker prikkel opleveren
dan de werkelikheid, evenzo , dat Weltschmerz samenhangt met verliefdheid. Tenslotte kwam heel iduidelik uit, hoe de heftigste moue tot verminking van taal en schrijven van taalfouten kan Leiden. Dit toonde de
spr. nog nader aan, door te wijzen op een paar opvallende fouten in de
brieven van Truitje Toussaint, welke gepubliceerd waren in een opstel
van Me j. P. J. Meertens, De Gids 1925, of levering 3.
Bespreking. Algemeen werd door de aanwezige leden gevoeld, dat een
zo belangrijk vraagstuk, als hoe leiding te geven aan de ontwakende
neiging tot het andere geslaoht, wel degelik een onderwerp van studie en
gedachtenwisseling behoorde te zijn, 'wat door de beer De Neer nog eens
nadrukkelik uitgesproken werd.
Mededelingen van verschillende leden.
Op de vergadering van Vrijdag 28 Nov. 1924 sprak onze Voorzitter, de
heer A. J. Schreuder, over onderwerpen voor studiegroepen, en het oprichten van studiegroepen. Eerst geeft hij vier Imetodes aan, waarop men
gezamelik kan studeren. 1. Net samen lezen van , een goed boek. Deze
metode verdient vooral aanbeveling voor hen, die weinig tijd ihebben.
2. Men kan samen , een boek lezen, dit ieerst van te voren tuis lezen en
dan bespreken. 3. Een der leden kan een bepaald boek of onderwerp
behandelen en b.v. dit uit verschillende boeken bestuderen en de bevonden opvattingen onderling vergelijken.
Vervolgens bespreekt hij, wat men studeren zal. Hij noemt een vijftal
verschillende soorten van onderwerpen. 1. Zielkunde en kinderkunde. 2.
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de opvoedkundige zielkunde. 3. Wijsbegeerte. Als onderwerpen en boeken
noemt 'hij Van Dijk, Sokrates, Bellaer Spruyt, Geschiedenis en Wijsbegeerte, Binet, Windelband, Mees, Brederveld. 4. De geschiedenis der
opvoedkunde. Waarbij b.v. de studie van Jean Paul's Levana, Rousseau's
Emile en Pestalozzi in aanmerking zullen komen. 5. Praktiese onderwijskunde. Kohnstamm's Bijbel en Jeugd, de Rekenmethode van Jansen en De
Jager, Diesterwegs Orundlinien einer Theorie des Lehrplanes, noemt
spr. als mogelike onderwerpen.
Vergadering van Vrijdag 13 Jan. 1925. Juffrouw Van Straalen spreekt
over het St. Nicolaasfeest in het leven van het jonge kind. Naast veel
aangenaams, heeft het St. Nicolaasfeest voor het jonge kind ook veel
onaangenaams. Hoe dikwijls treden er geen angsten op en Millen de
kleintjes niet gaan slapen. Een andere schaduwzijde is, dat het St. Nicolaasfeest onwaarheid met zich brengt. Een kleine jongen, die hoorde, dat
St. Nicolaas niet bestond, vroeg: „Heeft u dan ook over de Heere Jezus.
gejokt?" Zo gaan onze kinderen twijfelen. Ook op school brengt het St.
Nicolaasfeest alderlei moeilikheden met zich in het beantwoorden der
kindervragen. Bij de bespreking kwam allereerst de angst aan de orde.
Bang maken is niet nodig en mag ook niet gebeuren. De heren Van
Aalten en Van Beynum zijn van mening, dat angst niet bij een kind ontstaat, als het niet bang gemaakt wordt. De beer P. G. Schreuder imeent,
dat ide kwestie van de angst bij kinderen heel wat dieper gaat en heel
veel andere oorzaken heeft, dan het bang maken alleen. Natuurlik kan
bang maken tot angst leiden, maar hij is van mening, dat angsten heel
vaak schijnbaar spontaan, uit onbewuste oorzaken ontstaan. De andere
kwestie moet naar het oordeel van de beer Van Aalten niet gesteld
warden als waar en onwaar, mar als verdichtsel en werkelikheid. De
meeste aanwezigen zijn het biermee eens en vrijwel algemeen wordt de
mening gedeeld, dat het St. Nicolaassprookje, in de tijid dat het kind in
sprookjes leeft, geen kwaad kan.
Vergadering van 18 Maart 1925. De heer Caspers deelt een en ander
mee over de pianometode. Hij noemt als voordelen dezer metode, dat de
leerlingen niet kunnen afkijken en de onderwijzer een hoop onvruchtbaar
werk, het opschrijven van sommetjes op het bord, bespaart. De metode
heet pianometode, omdat de leerlingen met de vingers moeten tellen, als
bij pianospel. De metode berust op het cijferoktaaf. De leerlingen leren de
cijfers met de vingers. In tijd van een paar dagen hebben ze de cijfers to
pakken. De beer Caspers doet ons een en ander voor en laat ons de
rekenkaarten zien, die bij de metode gebruikt warden. De aanwezigen,
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die de metode kennen, raemen alien het gemak, dat de rekenkaarten
bied'en.
Op de vergadering van Donderdag 7 Mei 1925 besprak de heer A. J.
Schreuder seen artikel van Schuyten over Funktionele Asimetrieen bij
het schoolkind. De knijpkrachtmeter van de Vosorzitter had de algemene
belangstelling.
Op de vergadering van 19 Nov. 1925 sprak de heer A. J. Schreuder
over het verschijnsel der gewichtsillusie. Iiij demonstreerde ans dit
verschijnsel aan een grote en een kleine fles, die hij even zwaar had
gemaakt. De grote fles leek echter alle deelnemers aan proef het
lichtst. Het verschijnsel moet als volgt verklaard worden: Wat groat is,
is zwaar. Om iets groots op te tillen verwacht ik dus meer kracht te
moeten gebruiken, dan am wat kleins op te lichten. De meerdere kracht,
die wij onwillekeurig gebruiken bij het grate voorwerp, doet ans dit lichter
schijnen clan, het kleine, dat even zwaar is. Dit verschijnsel treedt op z'n
vroegst op op 6-jarige leeftijd. Bij achterlikheid treedt het veel later op
dan bij normale ontvvik'keling. Dit toonde spr. aan met een staatje, dat hij
jaren geleden samengesteld had uit gegevens, die hij had verzameld bij
schoolkinderen in Den Haag. Op dezelfde vergadering lichtte de heer
Van Aalten ons het klasseboekje van fde heer Van Lennep toe. De bedoeling van dit klasseboekje is niet zoveel mogelik gegevens te verzamelen,
zodat in elke kolom wat moet ingevuld worden, maar veel meer om
slechts die dingen aan te tekenen, die op een zeker ogenblik ens van een
bepaalde leerling opvallen. De berosepsadviseur heeft niets aan een
klasseboekje, waarvan elke kolom ingevuld is, des te meer aan een, waar
slechts de duidelik uitgesproken eigenschappen in voorkomen, aangezien
die bij zijn raadgevingen de idoorslag moeten geven..
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JOHANN HEINRICH PESTALOZZI.
12 JANUARI 1746-17 FEBRUARI 1827 1).

I.
Een eeuw is het geleden, dal Pestalozzi het moegestreden en moegepeinsde hoofd ter ruste lei. Heel de opvoed- en onderwijskundige wereld
heeft zich opgemaakt, om de nagedachtenis van dezen grooten menschenvriend te een en. En al is er voor de voorstanders van de opvoeding tot ware
God-zaligheid en Christelijke wijsheid meer aanleiding om op 8 Juni a.s. het
afsterven van August Hermann Francke in 1727 te herdenken, toch mag
ook in de kringen van het Christelijk onderwijs Pestalozzi niet vergeten
worden. Allereerst, omdat hij wat zijn machtigen invloed op de volksvorming betreft bij een Luther is vergeleken en ten tweede ook, omdat in de
diepe ziel van Pestalozzi een sterke religieuse toon weerklonk, idie door de
meer positieve Christenen onder zijn leerlingen in Christelijken toonaard is
gezet en hij aldus ook op de Scholen met den Bijbel heeft ingewerkt.
Over zijn beteekenis echter spreken wij hier niet. ,Dat geschiedt door
bekwamer hand. Ons Joel is een eenvoudig verslag van de hoofdzaken uit
zijn leven te geven. Immers predikt idat leven ten minste even sterk als
zijn geschriften, zoowel in wat gedaan is, als in wat gelaten had moeten
worden.
Wie , er meer van weten wil, leze het boek van Wilhelm Schafer in de
Wereld-Bibliotheek verschenen. Het leest als een roman.

Pestalozzi, de naam zegt het reeds, stamde uit een Italiaansch geslacht.
Om des geloofs wille had het een schuilplaats in het vrije Zwitserland
gezocht. Te Zurich, het Zwitsersch Athene, werd hij 12 januari 1746
geboren. Zijn vader was ieen heelmeester en oogarts en stierf in 1752. De
zes-jarige knaap bleef ter opvoeding toevertrouwd aan de zorgen van zijn
moeder en van de trouwe , dienstmaagd MINH, Barbara Schmidt,
die volgens belofte aan haar meester gedaan, tot haar dood, al
de moeite en zorgen van het gezin — en tdeze waren vele -bleef deelen. Moeder Wilde graag haar stand ophouden en de
middelen waren weinige, zoodat Babeli alle ,zuinigheid betrachtte, °In
1 ) Voor een weekblad geschreven, loch door een misverstand ongeplaatst gebleven,
wordt het op verzoek in het „Paedagogisch Tijdichrift" opgenomen.
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rand te komen. Vaak hield ze de kinderen van uitgaan en vriendenbezoek
terug, alleen reeds om de uitgaven op kleeren en schoenen te besparen.
Voor Johann Heinrich werkte dit niet gunstig. Van jongs of had hij sterke
neiging tot een naar binnen gekeerd leven. Hij was introvers aangelegd.
Deze aanleg had getemperd moeten worden. Nu weld zij versterkt. Aan
zijn afgetrokken, droomerig leven kon hij den vrijen teugel laten. De botheid
van zijn goedhartigheid en lichtgeloovigheid had op den wetsteen van den
omgang met kameraden gescherpt moeten worden. Dit gebeurde niet en
zoo groeide uit den knaap met zijn zonderlingen aard en -overgevoeligheid
een jongeling, in het practische leven zeer onhandig, in de school onnadenkend en verstrooid. Zoo sterk naar binnen gekeerd leelde hij, dat de
brug van de zintuiglijke waarneming naar zijn dieper zieleleven vaak geheel
was opgehaald. Met de oogen open ging hij door het leven, zonder te
merken wat er om hem heen gebeurde en wat men met hem deed. In de
huiskamer voelde hij zich veilig en toch .dreef zijn onrustige geest hem de
meer dan 80 jaren van zijn leven lang, telkens het woelige rumoer weer
in, waar hij de eene dwaze daad ‘oor, de andere na duur bekoopen moest.
Toch is zijn opvoeding betrekkelijk te loven, als we ze vergelijken met de
verkeerde opvoeding, die Rousseau van zijn hartstochtelijken vader ontving.
* * *

Dicht bij Zurich, in Hongg is zijn grootvader predikant. In de studeerkamer is deze enkel eerwaardigheid, in de huiskamer echter enkel Heide.
Van dezen oude •drinkt hij in de voorkeur voor het land- boven het stadsleven. Komt uit de stad met zijn gi oote heeren niet ide ellende der bewoners
van het platteland?
Op school bezorgen zijn gebreken hem veel leed. Krachtens zijn aanleg
geeft hij geen aandacht aan het uiterlijke. Nu eens ,komt hij met ongekamde
Karen, , dan weer zonder schrijfgereedschap en boeken ter school. Aan zijn,
gedachten geeft hij den vrijen loop. En als zij uit hun afdwaling door een
vraag worden opgeschrikt, geeft hij vaak de zotste antwoorden.
Toch leerde hij goed, vooral wat zijn gevoel toesprak, en nog beter ging
het leeren bij grootvader, die hem voor het gymnasium wat bijwerken zou.
Een der diepe indrukken buiten opgedaan is deze:
Heinrich is nog maar 8 jaar. Hij mag zoo nu en dan met de arme kinderen
uit het ,dorp spelen. Onder het spelen ziet hij paardevolk, idat zijn maandelijksche jacht op de bedelaars heeft gehouden en nu een heele troep
arme stakkers, oud en jong, aan den lang touw gebonden, als minder dan
schapen voortdrijft.
En , de woorden van grootvader: „Ik zou den heeren van Zurich andere
,
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middelen dan paardevolk en bedeljachten kunnen.aanwijzen, om een einde
te maken aan de armoede ten plattelande", laten hem, Jong als hij is, ,niet
weer los.
Ook op het gymnasium spant het. Hij in koppige, schoon onwillekeurige,
hoogheid en zelfstandigheid, spint zijn eigen ge'dachten uit. Als het treft,
verbaast hij door de rijpheid van zijn antwoorden. Een uur later is hij
echter zoover weg, dat de leeraren wanhopig staan bij wat hij zest en wat
heelemaal niets met de les te maken heeft.
Hoe ouder hij wordt, hoe meer zijn ongeschiktheid blijkt om zich bij de
telkens veranderende omstandigheden van het leven aan te passen. Zijn
gedachten worden plannen, de onrust van zijn geest doet er telkens nieuwe
vormen en zijn practische onervarenheid maakt dat hij niet ziet de beste
wegen , om ze uit te voeren, of — wat nog vaker had moeten zijn niet ziet
de onmogelijkheid om ze uit te voeren.
Zijn plannen worden hem als idees-fixes, want hij is iemand van taaie
voiharding en groot doorzettingsvermogen, die zich niet kan losmaken van
het eens in de diepten van zijn gemoed opgevatte voornemen, doch in de uitwerking al door weifelt.
Op het gymnasium is Heinrich Pestalozzi no. een geweest, en nu moet
hij het gebed doen, het „Onze Vader" voor de klasse uitspreken. Bij grootvader heeft hij het prompt (in het Latijn) geleerd. Maar als hij zijn jongensstem in de plechtige stilte hoort, grijpt het komische der tegenstellingen
hem zOO aan, dat hij in een luid gelach uitbarst.... Zoo iets overkomt hem
vaker. En in zijn binnenste groeit de zekerheid , dat hij voor predikant ongeschikt is, naast , de vrees, of hij ooit voor iets geschikt zal zijn.
Als vijftienjarige gaat hij van de latijnsche school naar het „Collegium
Humanitatis", en als zeventienjarige naar het „Collegium Carolinum", waar
de oude Botmer ,geschiedenis onderwijst en , de jeugd met ,de Wean der
revolutie begeestert. In het gildehuis der leerlooiers houdt hij samenkomsten,
en Pestalozzi is een der opgewonden bezoekers, die aanklachten tegen
Overheidspersonen, wegens machtsmisbruik in Zurich verspreiden.
In dit verband leert hij Lavater kennen. Op een avond, dat Pestalozzi
wegens een val in een kelder (hij zag meer binnen zichzelf , dan vooruit), aan
de kamer gebonden is, brengt Lavater hem een bezoek, laat zonder jets te
zeggen, aldus Schafer, een pakje voor hem achter, en als hij het opent
ligt voor hem Rousseau's „Emile", het boek waarvan hij reeds veel hoorde,
doch dat in den ban was gedaan en dus moeilijk te verkrijgen. Heinrich zet
zich nu aan de studie. Hij leest het Fransch ml. zeer moeilijk. Maar als hij
zich in den geest van de Emile heeft ingewerkt, , dan bestaat er voor hem
tijd noch ruimte meer, en is het hem of hij den brand in het gebouw der
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samenleving ziet oplaaien, hij het knetteren en storten der balken reeds
hoort.
Twee maanden is hij met dit boek aan het worstelen. Het heeft zich aan
zijn leven vastgezogen, wordt er een eenheid mee.
Het leven om hem heen gaat inmiddels zijn gang, maar hij merkt het niet.
Als hij voor de derde maal Emile gelezen heeft, is er in zijn ziel een verlangen vol heimwee om mede te werken aan den ombouw der menschelijkheld op den grondslag der natuur. Voortaan is Rousseau zijn profeet. Hij
zal meewerken om .de verdrukten uit hun ellende op te heffen.
De begrafenis van zijn grootmoeder, waaraan heel het dorp Hongg deelneemt, , de stemming van zijn, eigen ziel en ide macht van Rousseau's Emile
werken nu samen. Van de groote stad imoet hij niets meer hebben, hij wil
nu toch maar predikant worden, om op ►de verwaarloosde plattelandsbevolking in haar ellende en kommer ten goede in te kunnen werken.
Ook , om de zorgen van moeder te verlichten, spant hij zich sterk tot
opmerkzaamheid in. Maar dan merkt hij, hoe hij bezig is het rationalisme
van de Aufklarung in te drinken en iditihaat hij met geheel zijn gemoedelijke
ziel. Hij verzet zich daarom tegen zijn leermeesters, doch heeft den wind
van , den tijd tegen. leder dweept met de Aufklarung, hij kan er niet tegen
op en zoo verliest 'hij opnieuw de lust in het verder stu ► eeren als predikant.
Hij moet niet werken in deze richting. Aileen wat gedaan wordt voor de
ware menschelijkheid, is onsterflijk. En daarvoor dient de theologische
stule niet.
Inmiddels komt hij in de revolutionaire kringen meer en meer op den
voorgrond. Hij houdt redevoeringen, dient aanklachten in tegen onzedelijke
toestanden in het internaat, dat de stad ten behoeve van studeerende jongelingen heeft ingericht. Dan bemoeit het stadsbestuur er zich mee en stuurt
hem voor vier weken de stad uit, naar zijn grootvader te flongg. Deze vier
weken is ,hij bij ,de boeren op het veld. Rousseau's: „Terug tot de natuur,"
arbeidend op het land, brengt hij in practijk. Zurich is voor hem niets meer
dan een molshoop.
Verrukt is Pestalozzi over den eenvoud en de natuurlijkheid van het
landleven. Dood-gelukkig komt hij, bovenop een wagen met koren zittend,
het dorp binnenrijden. Maar zijn vriend Bluntschli, uit .de stad gekomen, om
hem tot de studie terug roepen, wijst op zijn vereelte handen, waarvan
alle vingers zijn gewond en ingezwachteld. Hij vraagt hem, of dat nu een
bewijs is van zijn bijzondere geschiktheid voor het landwerk. En hoe moet
hij, de arme wees, ooit aan een boerenhofstede ikomen? Dat breekt zijn
enthousiasme. Een brief van zijn moeder brengt hem in Zurich terug.
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Zijn studie beweegt zich nu naar Demosthenes, en het voorbeeld van
dezen volksredenaar brengt hem tot de rechtswetenschap.
Hij gaat in de rechten studeeren, maar ook dit past hem, meent hij, niet.
Hij zal niet in het openbaar kunnen spreken. Vol onrust, vol plannen is hij,
maar volvoeren doet hij niets. Hij ziet den rechten weg nog niet.
Het sterven van zijn vriend Bluntschli wordt van groote beteekenis. Diens
woord vlak voor , den dood : „Ik heb zoo vele dagen als in de tegenwoordigheld van God gezeten", zin$kt diep in hem weg. Diens rand als een testament gegeven : „Gij maakt te veel plannen : de menschen zijn niet, zooals
„gij ze u voorstelt. Wees tevreden met een stillen loopbaan en laat u niet
in met grootsche ondernemingen, zonder een raadsman naast u, die de
„menschen en zaken meer nuchter bekijkt than gij gewoon zijt teidoen", slaat
hij niet in , den wind al zal hij ze op zijn idealisfische onhandige wijze in
practijk brengen en dus er geen voordeel van hebben.
Bij de begrafenis van dien vriend zal hij een der dragers zijn, doch komt
natuurlijk te laat. Verslagen dwaalt hij af, en komt op het kerkhof als
de vrienden zijn heengegaan. ,Hij blijft bij het graf, ook als het hek gesloten
wordt. Gelukkig komt de doodgraver terug, want een zusterlijke vriendin
van den doode wil enkele voorjaarsbloemen op het graf planten. Deze dame
is Anna Schulthess, dochter van een der aanzienlijke, vermogende families
ujt Zurich. Hij had ze eerder ontmoet aan het ziekbed van zijn vriend. Ook
hij koestert groote veneering en vriendschap voor , deze ontwikkelde
dame, die zoo zeer met de jongelingen meeleeft. Daaruit groeit bij den eenen-twintig jarigen Pestalozzi sterke liefde. Maar zij is negen-en-twintig. Zij
wijst zijn aanzoek af. Hij houdt vol en schrijft een brief vol zelfbeschuldiging
en zelfanalyse, opdat ze zijn vele gebreken goed zal kennen. Hij blijkt
onweerstaanbaar in zijn edele liefde en zij, de oudere, geeft zich. Zij erkent
do vastheid van, zijn wil, bij de edele fijnheid van zijn gevoel.
Haar vader heeft ernstige bezwaren. Haar moeder wil van den zwarten
Pestalozzi niet weten. Haar broer noemt hem nog knaap. Alles te vergeefs.
Zij geeft haar belofte van trouw. En zij hield , dien, ook Coen de golven der
ellende over bun beider hoofd wentelden.

Heinrich Pestalozzi gevoelt, dat hij nu afscheid van zijn verbrokkelde en
verspilde jeugd moet nemen en zich een beroep kiezen.
Het landbouwbedrijf lijkt hem het beste. En Anna Schulthess, nu zijn
raadgeefster, steunt het plan. Eenmaal op een welvarend landgoed gezeten,
zal hij voor zijn yolk en land eerst recht ten zegen zijn.
Hij trekt naar de model-boerderij te Kirchberg bij Bern, van den heer

278
Tschiffeli, die als de beste landbouwkundige van Lwitserland geroemd
wordt. Lavater heeft voor hem een portret van Anna geteekend. Dat houdt
hij in de diligence op de reds naar de boerderij steeds in zijn, handen en
merkt er niets van, dat de medereizigers hem uitlachen. Trouwens telkens
komen de bewijzen, hoe zijn gedachten hem bezighouden, meer dan zijn
waarnemingen. De laatste kunnen zelfs geheel langs hem gaan, als de eerste
hem in beslag nemen. Hij leeft, we zeiden het reeds, sterk introvers. Het
is zijn , deugd en zijn gebrek.
Een heerlijken herfst en winter brengt Pestalozzi op dit landgoed door.
Hij ziet de orde en welvaart, hij gevoelt 'den zegen die deze landontginning
voor de omgeving heeft gehad. Zó6 wil hij ook werken ! Niet om zelf rijk te
worden, maar om nooddruftigen in hun nood bij te staan, er uit te verlossen.
In negen maanden is hij een Bernsche boerenknecht geworden, wiens
vereelte handen zijn trots zijn en die in hemdsmouwen 's Zondags naar de
kerk gaat. In de week zit hij in diepe berekeningen. Ook hij wil woest land
ontginnen, daar meekrap verbouwen en groenten teelen. Zijn berekeningen
komen uit. Hij zal kunnen bestaan en ieder financier gerust zijn geld in de
onderneming steken.
Maar de ouders der bruid blijven beslist weigeren Anna 'en haar geld aan
zijn onhandige waaghalzerij of te staan. Is handigheid hun niet meer waard
dan ideeen?
Schertsend wijst een predikant hem — als hij de kunst verstaat uit
steenen brood te maken — op het Birrfeld bij Brugg. — Pestalozzi voelt
den scherts niet, en gaat er op in. Hij trekt aan het onderzoeken van het
Birrfeld. Het is woest, heeft enkele goede vlakten, en een zeer arme
bevolking. Het ieind is, dat hij besluit van deze woestenij een tuin te maken,
een-Eden ider boeren.
*

*

Doch zijn warm gevoel prikkelt hem tot meer dan hij zal kunnen.
Thans begint de ellende: Hij koopt in 1768 voor 57 gulden 4 a 5 morgen
grond, maar de boeren willen van hem en zijn goede voornemens riet
weten en gaan met allerlei vermeende rechten , op die gronden, hem in de
engte drijven. Nu Iciest hij als raadsman den sluwen kastelein en slager
Marki, die langs allerlei slinksche wegen hem het vaderlijk erfdeel afhandig
weet te maken en de bewoners der streek hem hoe langer hoe meer vijandig
gezind doet worden.
Maar in Zurich wint Pestalozzi voor zijn zaak een bankier, die voor 15000
gulden goied zegt en dadelijk 5000 gulden crediet geeft. Nog mag hij Anna
niet hebben. Eindelijk echter stemt de moeder toe met het ,bittere: met water
en brood zult gij eens tevreden moeten zijn.

279
Aileen haar kleeren, haar spaargeld en haar piano ,mag zij meenemen.
Het ouderlijk huis is voortaan voor haar gesloten. Gelukkig duurt deze
scheiding geen jaar. Haar familie erkent, dat gedane zaken geen keer
nemen.
Op zijn velden, nu bijna 40 morgen groot, bouwt hij het woonhuis en
„Neuhof" is ide naam van zijn bezit. Vader en Moeder Schulthesz komen
hem er bezoeken.
Maar de zaken gaan niet goed. De geldschieter schrijft na ernstig onderzoek, Ldat hij de onderneming als mislukt beschouwt en daarom de overeenkomst opzegt. Met de verstrekte 5000 gulden als schade, trekt hij zich terug.
Inmiddels is in Augustus 1770 hem een zoon JacObli (naar Jean Jacques
Rousseau genoem'd,) geboren. Deze geboorte brengt hem van de uiterlijke
idingen tot ide onzienlijke, tot de waarde van een menschenziel en het probleem der opvoeding.
De zorgen nemen toe. Alles wat een ontginning als de zijne Icon tegenwerken. slechte jaren met slecht gewas, slecht personeel en eigen ongeschiktheid, werkt samen. De meekrap mislukt. De klaver staat uitstekend.
Hij zal daarom maar veehouder worden. Marki neemt hem er nog eens
duchtig tusschen. Doch als Pestalozzi zelf aan het in- en verkoopen van
koeien enz. gaat, worden de verliezen nog grooter. Door zijn rechten te
handhaven, krijgt hij weldra heel de arme bevolking tegen zich. Zij haat
hem. En dat krenkt hem, die begonnen was met de eerlijke bedoeling deze
armoedigen op te heffen uit hun ellende.
Hij peinst daarover en vindt, hoe de geslepenheid van den een, de liebzucht van , den ander zijn plannen in de war brengen. Bij zijn zoontje Jacob,
nu vier jaar oud, bestudeert hij de reeds vroeg aanwezige gebreken. Door
allerlei proeven zal hij de middelen vinden om deze gebreken te bestrijden
en weg te nemen. Het moeilijkste acht hij, zoo de jonge ziel te leiden, dat ze
den moed en de vreugde bewaart. Zijn knecht deed hem de waarde er van
ontdekken en hij acht het zoo belangrijk, dat hij van nu voortaan een daghoek over de opvoeding bijhoudt. Wie den ontwikkelingsgang van Pestalozzi's leven wil volgen, hij moet van deze en meer kleinigheden kennis
nemen.

Ondertusschen gaat de „Neuhor hollend achteruit. In 1775 rust er
behalve wat is ingeteerd — een schuld van 15000 gulden op. Anna offert
zonder tranen, onder den spot van haar broers, een belangrijk deel van de
verwachte erfenis op, om de schuld te delgen.
Het knaagt aan zijn ziel, dat hij Anna en zijn kind meesleept naar de
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armoede. Nog erger pijnigt hem, dat hij de arme bevolking van Birr uit
verlegenheid en volgens contract met zijn, schoonbroers aan het spinnen en
weven moet zetten voor hemzelf en de heeren in Zurich. Zelf wordt hij
aldus medeplichtig aan wat hij met zijn gansche ziel verfoeit.
De dure tijden komen. Tientallen verwaarloosde bedelaars-kinderen
kloppen bij hem aan. Aan deze maatschappelijk onterfden wil hij zich
wijden. Niets menschelijks heeft de bittere greep van honger en gebrek ze
overgelaten. Maar ihij zal ze op den Neuhoff nemen, 's Zomers zullen zij voor
hem werken, hij zal heel het jaar voor ze zorgen en ze onderwijzen en
opvoeden. Dit gevoelt hij als zijn nieuwe roeping. Aldus zal hij de wereld
toonen, hoe de armoede en bedelarij bestreden moeten worden, niet door
geweld of liefdadigheid, maar door ontwikkeling.
„Koud water wil ik drinken", zegt hij, „om mijn melk, die ik graag lust,
aan 'de arme kinderen te kunnen geven."
In zijn liefdesverklaring had hij Anna geschreven : „De plicht aan het
vaderland gaat mij bowl' den aan mijn vrouw." Anna geeft daarom toe.
Hij neemt zijn eerste bedelkinderen op in de stellige verwachting, dat hij
den Neuhof daardoor tevens van den ondergang redden zal. Maar Anna,
de deftige poortersdochter, krijgt zwaar werk. Veel zelfopoffering wordt
er van haar gevraagd, als zij die bedelkinderen moet reinigen, met deze
half verwilderden moet meeleven.
Pestalozzi, die nu een nationaal werk ter hand neemt, durft ondersteuning
van anderen vragen. Zijn warm gesteld schrijven doet de giften
ruim toevloeien. Hij breidt uit. Laat , de kinderen spinnen en weven, verft
en bedrukt de gemaakte stoffen. Maar als hij zelf als koopman ide stof
aan , de markt brengt, koopt niemand. De waar is te slecht. En aan zijn
wagen hangt men het schotschrift: „Hier verkoopt men om Godswil
slechte waar, inplaats van goede."
De zaak is niet te redden. Een broer van zijn vrouw neemt de fabriek
voor zijn rekening, de schulden worden gedekt, maar de inrichting moet
gesloten worden. Pestalozzi moet al zijn personeel ontslaan, de kinderen
wegzenden en zelf leven van het kleine inkomen, dat het contract hem uit
de , opbrengst van het ,overblijvende van den Neuhof toekent.
In 1780 wordt de Neuhof gesloten. 36 pCt. kan hij aan de schuldeischers
uitkeeren. Broodsgebrek staat hem voor de deur. Pestalozzi gaat op reds.
Waarheen? Al wandelend trekt zijn hart naar Iselin, den Raadssecretaris
van Bazel. 's Avonds blijkt hij geen geld op zak te hebben. Bij een vriendelijken boer vindt hij logies. Aan de poort van Bazel steekt een blinde
bedelaar hem den hoed toe, en Pestalozzi werpt er in het eenige wat
hij nog bezit: zijn zilveren schoengespen.
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Berooid komt hij voor Iselin, wien hij
om niet armor te lijken dan
liij is — zijn lotgevallen vertelt.
Deze neemt hem op en geeft hem den raad aan het schrijven te gaan.
Vol moed, met teruggekeerd zelfvertrouwen, tract hij naar Anna terug.
Het noodigste, zelfs het brood, ontbreekt. Papier is er niet. Maar in een
ouden koffer is een voorraad half gebruikt, rood geruit papier en daarop
schrijft hij korte stukjes en zinnen, de wijsheid van zijn bitter leven:
„Avonduren van een kluizenaar". Bladzijden vol moet hij schrijven om
enkele bruikbare zinnen er uit te kunnen distilleeren. Dit werk geeft geen
brood en in wanhoop roept hij uit : „Als moest ik ook pruiken uitkammen,
ik zou het doen ter wille van de mijnen."
In die ellende komt een , dienstbode zich melden, die bij een overleden
oom heeft gediend. Zonder loon wil zij op den Neuhof zich aan Pestalozzi's
gezin wijden. Deze Liesbeth, een andere Babeli, pakt aan en brengt
orde in huis en hof. Ze is voor Pestalozzi een vernieuwd bewijs, welke
edele trekken en groote gaven er schuilen in de zielen der eenvoudigen, en
hoe noodzakelijk het is, eenerzijds tot dezen eenvoud terug te keeren en
anderzijds aan de ontwikkeling er van te werken. Liesbeth wordt later
in den roman „Lienhard en Gertrud", de kloeke vrouw, die igansch een
corp van allerlei kwaad zuivert, een voorbeeld van de moeder-onderwijzeres.
In plaats van de aphorismen, die veel werk en geen droog brood geven,
wil hij n.l. een roman schrijven en daardoor inwerken op , de verbetering
van het yolk. Als groot kwaad leert hij de herberg zien. Hij gaat ze bezoeken om het leven en spreken der boeren er op heeterdaad te betrappen,
de taal van zijn boeren er te leeren kennen. Zoo ontstaat „Lienhard en
Gertrud". Marki treedt er in op als de uitzuiger „Hummel", „Bonnal" wordt
het dorp. Lienhard is de aan den drank verslaafde en aan den herbergier
verkochte. Gertrud is zijn vrouw, die dapper strijdt en met hulp van den
dorpsheer, Jonker Arner, en den dorpspredikant Ernst, overwint. —
Dit boek maakt Pestalozzi in een slag beroemd, en helpt het gezin over
de ergste zorgen been. Al wat er later van hem verschijnt, valt, jammer
genoeg, bij dit boek in het niet en heeft enkel beteekenis voor onderwijs
en opvoeding. De schrijver verwacht — idealist als hij is — dat, nu zijn
roman allerwegen gelezen en geprezen wordt, er ook allerwegen verbetering in de volkstoestanden zal intreden. De werkelijkheid ontnuchtert
en ontmoedigt hem. Zeventien jaren gaan voorbij, waarin Pestalozzi zoo
goed als werkeloos. Eenzaam ►wacht hij. Welk een vreeselijke tijd moet
dit voor dezen man vol werklust zijn geweest.
Inmiddels begint hij sterk te twijfelen, of de opvoeding van zijn zoon
'
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Jacob de rechte wel is geweest. Heeft hij de wortelen der natuur wel
onaangetast gelaten? Hij heeft hem willen harden, a!s Rousseau met Emile
aanprijst. ,Doch bij het ‘opgroelen breekt de vallende ziekte los en nu
brengt .hij hem naar een opvoedingsgesticht te Miihlhausen.
Een vriend, die hem uit den nood wil helpen, wil den Neuhof koopen.
Maar Pestalozzi weigert, ter wille van Jacob, waarop de vriend verklaart,
Loch .de schulden te zullen overnemen en betalen.
Bij den dood van Anna's vader vindt Pestalozzi echter goed, dat de
Neuhof voor 16.000 Berner guldens aan Jacob wordt overgedragen. Het
geld ontvangt hij niet. Het moet de schuldeischers voldoen.
Aldus is Pestalozzi op vijf en veertig jarigen leeftijd afhankelijk van wat
zijn zoon hem tot onderhoud wil seven. Als een verkwister is hij onmondig verklaard!
intusschren ide vriend van ministers en raads'heeren geworden.
Jacob brengt nu een jonge boerenvrouw als de zijne op den Neuhof.
Daardoor voelt Pestalozzi zich heelemaal er vreemd. Vreemd op zijn
eigen landgoed, terwij1 de nationale vergadering der revolutionairen hem,
tegelijk met Washington, Klopstock, Schiller e.a. met het eere-burgerschap
van het Fransche yolk begiftigt! In zijn stille eenzaamheid peinst hij veel.
„Ik wil weten", schrijft hij vlak na den dood van zijn moeder, „wat de
loop van mijn leven, zooals die was, uit mij gemaakt heeft; ook wil 11(
weten, wat de levensloop, zooals die is, maakt nit het menschelijk geslacht." In moeders kamer schrijft hij zijn bevindingen af. Het wordt opnieuw een boek: „Navorschingen". Drie jaren heeft hij er aan gewerkt.
De aandacht trekt het tot zijn, teleurstelling niet.
De stormen der Fransche revolutie bulderen nu ook over Zwitserland
en Pestalozzi stelt zich gaarne ter beschikking van de nieuwe, jonge
Helvetische republiek. Hij weet niets beter meer, dan schoolmeester te
worden. Stapfer, de minister, wil hem — nog altijd en steeds plukkend aan
of kauwend op de tip van zijn halsdoek — directeur van een nieuwe
onderwijzers-kweekschool maken. Hij zelf wenscht aan het hoofd van een
armen-schbol te staan. De regeering maakt hem redacteur van een republikeinsch volksblad. Hij zelf trekt naar het uitgemoorde Stanz. En einde11*, eindelijk, krijgt hij van haar verlof om in een oud klooster een weeshuis
in te richten. Daar heeft hij in 1798 gewerkt, zoo hard, dat alleen de
sterke liefde voor , de verlatenen hem kon staande houden. Zonder 'nulp
van zijn vrouw, met hulp van een huishoudster, verzorgt hij er tot 70
weezen, die hij naar zelf gevonden methodes onderwijst.
Hij zegt er van:
„Iedtere les, ieder hulpbetoon ging onmiddellijk van mij
tranen
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„vloten met de hunne, mijn iglimlach begeleidd:e hun lach. Hun soep was de
„mijne, hun drank was tde mijne. Ik had slechts hen. Ik sliep in bun midden.
„Ik was 's avonds de laatste, die naar bed ging, 's morgens de eerste, die
opstond. 1k bad en leerde nog in bed met ze, tot ze insliepen."
Hij , de bruin-zwarte man, met het diepgerimpeld, pokdalig gezicht, hij
was vader en moeder der weezen tegelijk, werkte zoo hard, tot hij blued
te spuwen. Erger slag was hem, dat de nieuwe regeering, hem niet
gezind, het klooster tot hospitaal der soldaten deed inrichten, en hij zijn
weezen van zich moest laten gaan. Jaren heeft hij gewacht, dat men hem
(en ander gebouw zou geven. Het is niet geschied.
Zesduizend francs had hij voor het weeshuis ontvangen. In de vijf maanden, sdat het heeft bestaan, had hij er slechts 3000 francs verbruikt. De
overige stortte hij in de schatkist terug.
Geleerd had hij er, te zien de geheel eenige waarde van het streng
klassikaal onderwijs en van de kooroefeningen.

Een kuur in de bergen geneest hem, maar hoe schoon de natuur er ook
is, hij wil weer zijn opvoedingsproeven voortzetten. „Mijn natuur is de
mensch" zegt hij. Hij mag hulp-onderwijzer worden aan de armen-school
te Burgdorf.
Maar ,00k bier teleurstelling. Den katholieken te Stanz was hij een ketter,
den protestantsche boeren hier een nieuwlichter. E,n dat niet ten onrechte.
Zij houden hun kinderen thuis en roepen hem zijn spel-methode op straat
na : bu bu, be be, ba ba ! Het huilen staat hem nader dan bet lachen. Cook
hier menschen, die hij in hun armoede verheffen wil, en zij nemen hem niet
aan ! Twee dagen lang vertoont hij zich niet en eet hij niet.
Zijn vrienden bezorgen hem nu een plaats in de kleine-kinderschool bij
een juffrouw. Van 's morgens acht tot 's avonds zeven is hij er met zijn
proeven bezig. Zijn intuitie wijst hem den weg en doet hem spelletjes vinden
am rekenen en lezen aan de kleinen te leeren. — Bij de openbare les
verwerft hij een schoon getuigschrift van de schoolcommissie. Vijf en vijftig
jaar Gild, en eere-burger van Frankrijk, grande van Spanje, ridder in de
Wladimir-orde van Rusland, is hij er toch , erg blij mee en brengt het als
een schooljongen bij moeder Anna thuis.
En nu mag hij een burgerschool inrichten. Spoedig gaat de roep van de
wonderschool te Burgdorf door het gansche land. Hij heeft en krijgt goede
helpers in Kriisi, Tobler en Buss. Maar rust heeft Pestalozzi niet. Hij wil
weezen en armen helpen, en wijdt zich hier in Burgdorf aan de kinderen
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der meergegoeden. Zond de stervende Lavater hem niet in deze dagen
ten afscheid:
„Onvergelijkelijke, dikwijls miskend maar bewonderd door velen,
„Die snel besloten, te doen tracht, wat voor u niemand beproefde,
„Moge God u doen slagen! Hij krone uw grijsheid met rust!"
Hij heft de school voor ide gegoeden te Burgdorf op, doch houdt de arme
kinderen uit Appenzell.
Zijn „Leerboek der menschelijke ontwikkeling" maakt hem nog meer bekend. Kinderen stroomen hem toe. Het geld voor inrichting en onderhoud
vloeit mild.
***

Onder dit alles woeden oorlogen en staatsomwentelingen rondom hem.
Napoleon wil .orde ook in Zwitserland en roept afgevaardigden op. Pestalozzi is , daartoe ook, en wel op twee plaatsen, gekozen en itrekt dus ,naar
Parijs. — Even houdt Napoleon zich met hem bezig, als hij, Pestalozzi,
spreekt over de volksontwikkeling als grondslag van elke deugdelijke
staatsinrichting, doch wendt zich spoedig af : „Met uw a-b-c kan ik mij
niet bemoeien". Pestalozzi denkt: „Hij wil een heerscher zijn, die sturen
moet, en ik zou hem een betrouwbaar stuurrad willen bezorgen; maar hij
heeft geen tijd daarop te wachten."
Zijn, zending en .doe. 1 naar Parijs is mislukt, zoowel politiek als paedagogisch. Hij wacht het eind , der besprekingen , daarom niet af.
Te Burgdorf blijkt Anna heerlijk orde en huiselijkheid in de inrichting
te hebben bewaard en bevorderd. „De bijenzwerm heeft er haar koningin
gekregen", zegt Kriisi. Sinds tie fijn-beschaaide De Muralt zich aan , de
inrichting heeft gegeven, vindt de iontiwikkelde Anna Schultess iets van
het levensmilieu van haar jeugd er terug. Zij zal tot haar dood, 16 December
1815, de olie op de golven der partijschappen zijn.
Pestalozzi's roem is nu gevestigd. Uit alle landen der wereld — ook uit
Nederland — trekt men naar Burgdorf en Yverdun, om van hem in zijn
school de nieuwe onderwijskunst af to zien. De vrouw van haar zoon,
ru weduwe, helpt Anna de groote huishouding besturen, en dank mede aan
haar flinkhei'd, vermeerderen de financieele zorgen niet al te zeer.
Maar dan op het hoogtepunt van zijn roem, grijpt uit het onderbewuste
de droefheid hem aan. Hij zou een armen-weeshuis stichten, en nu? Werkt
hij aan welgestelde burgerkinderen? Opnieuw te midden van zijn succes
grijpt het gevoel der levensmislukking hem aan en op den dag van Anna's
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verjaarfeest, trekt hij zich midden uit den blijven wring in de eenzaamheid
terug en schreit bitter. Aan Anna verwijt. hij : „Gij hebt overwonnen ! De
armendwaas is .dood. Ik cheb het verloren!" Anna verstaat hem. Zij lee fde
in haar stille wereld, waarin zij al haar geld en goed afstond. En hij in zijn
wereld vol onrust, waarin hij dat alles zoek bracht. Zij wijst hem er op,
dat hij door recht aan de armen te willen doen, komt tot het doen van
onrecht aan hen, die rijk gezegend zijn. —
.

Trouwens zijn zon is al weer over haar hoogtepunt heen. De nieuwe
regeering, door Napoleon gewild, is den democraat-republikein Pestalozzi
slecht gezind. Zijn schoolgebouw wordt hem opgezegd, een oud naar slot,
oud-hospitaal van soldaten lijdend aan schurft en venerische ziekten, te
Miinchenbuchsee, wordt hem in ruil aangeboden. Maar de financieele steun,
wordt ingetrokken. Het zal weer niet gaan. Vrienden willen hem helpen,
maar zijn gekrenkte trots wijst ze barsch af, teekent eindelijk toch een
contract en besluit , dan naar Ifferten (Yverdun) te gaan, waar men hem
dringend uithnoodigt en zeer aannemelijke voorwaarden aanbiedt. Feestehij ontvangen. Maar de vreemde Fransche omgeving slaat hem
lijk
terneer. Hij trekt zich terug.
Aan de uitnoodiging van keizer Alexander van Rusland om in Dorpat
(Lijfland) het onderwijs te organiseeren wil hij voldoen. ,Maar bij een ongeval, een aanrijding, ontkomt hij ter nauwernood aan den dood, en de schrik
your den .dood heeft den trek tot Chet lever bij hem krachtig opgewekt. Hij
trekt met moed in het vaderland aan den arbeid, werkt aan zijn leerboeken
over zijn nieuwe methode en blijft te Yverdun. Heel de school van Burgdorf
verzamelt er zich om hem heen. Het doet den , ouden man goed. Hij is al over
ae zestig. Doch de onrustige kan niet in Waadtland blijven. Het Fransche
milieu wekt heimwee naar het Duitsche. Hij wil naar Aargau, waar hij
begonnen is doch viel, en daar eindigen in overwinning.
En toch moet hij blijven. Want tusschen de helpers is twist, ja haat
ontstaan. Pestalozzi weet door een toespraak, staande bij een lijkkist, op
nieuwjaarsmorgen de breuk te heelen. Maar het zeer der verdeeldheid
wroet door en breekt na eenigen tijd van rijken vrede weer uit. En de
regeeringen der 19 kantons maken zich niet op, om zijn methode op alle
scholen in te voeren, gelijk Pestalozzi ze uitnoodigde. Zij lieten zich een
rapport uitbrengen, en dat rapport stalde de gebreken van de inrichting te
Yverdun zoodanig uit, 'dat , de onwelwillende houding er door versterkt werd.
Schmid, zijn rechterhand en financier, een organisator en lesgever van
beteekenis, vertrekt wegens de inwendige geschillen. „Gij neemt den nok-
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balk van mijn dak weg," zegt Pestalozzi tot hem, maar het houdt Schmid
niet terug, hoe lief hij „Vader Pestalozzi" ook zegt te hebben. De Muralt
neemt een benoeming naar Petersburg aan. De ratten verlaten het zinkende
schip. „Mijn inrichting is nu als een uurwerk, waaruit uurwijzer en slagwerk
zijn weggenomen," klaagt de oude. „De raderen snorren al maar voort....
ynaar niemand weet, hoe laat het is."
Een campagne steekt tegen de revolutionaire school te Yverdun van alle
zijden het hoofd sop. De school zal er weg!
Pestalozzi krijgt een ongeluk door al 'rnijmerend met een breinaald te ver
in zijn oor te peuteren, en moet vier maanden tot herstel buiten de inrichting
zijn. Zes iduizend francs moet Anna opnieuw offeren, om de inrichting voor
een bankroet te bewaren, maar het restant van haar vermogen wordt op
haar kleinzoon vastgezet. Belden, man en vrouw, zijn nu arm.
Schmid wordt teruggeroepen en als redder van het instituut begroet. Het
is van de inrichting ide economische verheffing, idoch het moreel verval.
Schmid neemt de teugels, zet paal en perk aan de uitgaven en brengt weer
evenwicht. Maar Pestalozzi wil weer naar den Neuhof, naar het anvruchtbare Birrfeld, am daar zijn levenswerk, het weeshuis, te stichten. 1 -lij voelt
zich te Yverdun, met het vele bekijks, als een wagen, met de wielen naar
boven gekeerd, enkel speelgoed voor kinderen en vender tot niets nut.
Maar eerst stern na 48-jarige trouwe liefde zijin Echtgenoote. Op het slat,
waar de school gevestigd is, wordt zij onder twee lindeboomen begraven.
Naast haar blijft de plaats voor Pestalozzi over.
Eenzaam viert hij zijn zeventigsten verjaardag.
Met Pinksteren zeggen zoowat alle leeraren hun betrekking op. Schmid
alleen blijft. Allerlei geldelijke verwikkelingen zijn van , dit heengaan het
gevolg. In wanhoop werkt P. ,den steen op Anna's graf om en diep ellendig
werkt hij er zich bij neer.
Na een zwervend leven komt zijn kleinzoon zich te Yverdun vestigen
en wordt er leeraar. Maar de levenstoon der inrichting wordt ruw. Sommige leerlingen leven ver vah net.
Om Pestalozzi uit zijn gevoellooze moedeloosheid op te heffen, onderneemt Schmid de uitgave van zijn gezamenlijke werken. De Keizer van
Rusland teekent er op in voor 5000 roebels en spoedig mag Pestalozzi op
een ontvangst van 50.000 francs rekenen. Nu moet hij weer werken, en al
werkend komt de levenslust terug. Hij schikt zich tevreden in zijn Lot, hem
toebeschikt van God, en beide worden hem tot een.
Aileen beschuldigt hij zich, dat hij het leven zich te gemakkelijk maakte
en daardoor ongelukkig wend. — Als 73-jarige beschrijft hij heel zijn leven
en nimmer was hij gelukkiger, dan toen hij de toegezegde 50.000 francs
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als stichtingssom voor zijn weeshuis kon afdragen. De som was ruim voldoende.
Toch komt er van de stichting niets. De 50.000 francs komen slechts voor
1/5 deel binnen. Het instituut te Yverdun is niet te handhaven. Het wordt
opgeheven en Pestalozzi, ruim 79 jaar oud, trekt naar zijn kleinzoon op
den Neuhof. Bijna kindsch — zijn achterkleinzoon meent hij een kind van
vreemden te zijn en Liesbeth is hem Babe — komt hij er aan.
Hij kornt wel weer wat bij. Op de vergadering van het Helvetisch Genootschap wordt hij met luid gejubel tot voorzitter gekozen.
Men vindt iemand, die zeer geschikt en bereid is om op den Neuhof te
komen en op te schrijven wat Pestalozzi zal dicteeren. Zoo gaat er nog
tens een betrekkelijk gelukkig jaar voorbij.
17 Februari 1827 tegen 7 uur

avonds.

'k Heb u te brengen aan de stervenssponde.
't Is die van Pestalozzi, wiens leven, meer door krachtig gevoel dan door
bezonnen verstand geleid, den brok mislukking is geweest.
Hij heeft in den nazomer van 1826 Bazel gezien, maar de weemoed is
opgerezen in zijn ziel. Zijn vrienden van ouds zijn er niet meer. Het leven
is er uit, straten en huizen zijn als gestorven voor hem.
En daarna rijdt hij nog met een wagen naar Beuggen, om de vervulling
van zijn hartewensch te zien: hij „de vader der weezen" wordt er ontvangen in het nieuwe weeshuis naar zijn beginselen ingericht. Maar bij den
eersten klank van het lied, dat de kinderen hem toezingen, voelt hij het
wel: dezen dag doorstaat hij niet. „Dat had ik mezelf niet moeten aandoen,
het welslagen van 'een ander te gaan zien, terwijl mijn hartewensch, zelf
mijn opvoedingsidealen in een eigen weeshuis van arme kinderen in practijk
te brengen, onvervuld bleef." Had hij niet in Stanz, als 52er in den meest
letterlijken zin zijn hartebloed gestort om den ongelukkig ouderloozen
vader en moeder tegelijk te kunnen zijn?
En als nu de weezen hem, staande achter den eere-lessenaar, vanwaar
hij ze straks moet toespreken, toezingen:
„Der du von den Himmel bist
alles Leid und Schmerzen stillest,
den der doppelt elend ist,
doppelt mit Erquickung fullest,
ach! ich bin des Treibens 'nude!
Was soil all der Schmerz und Lust?
Siisser Friede
Kamm, ach komm in meiner Brust!"
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.dan ontroert4dit lied hem, den 80-jarige, zoo diep, dat de tranen hem over
de wangen rollen. Verbaasd nieuwsgierig zien de weezen hem aan. Hij kan
niet anders dan snikken.
Heeft eindelooze Liefde hem gezegend, door zooveel bitterheid hem aan
te doen.
Dit bezoek heeft hem geknakt. Wel geeft zijn kleinzoon Gottlieb toe en
begint ook bij den Neuhof een armen-weeshuis te bouwen, maar het is te
laat. Naar eigen getuigenis teert hij op het laatste deel van zijn ziel.
Dan komt in den nawinter (1826) het geschrift van Niederer, als aptwoord op Pestalozzi's Zwanenzang, met aanhangsel, dat zijn fouten en
gebreken aan den volke kond tdoet, hem s maadt en beschimpt. Net is voor
den overgevoelige de dolksteek. Hij stort in. Tot dusver altijd gezond,
moet hij nu als zieke worden verpleegd. In hevige pijnen ligt hij te bed en
smeekt den dokter hem, die al zoo lang heeft geleefd, nog een paar weken
meer te schenken.
Dicteeren kan hij niet meer. Hij wil zelf schrijven, maar ziet nosh merkt
heel vaak, dat de ganzepen zonder inkt is.
De verergering der ziekte
een blaaskwaal — maakt overbrengen naar
het ziekenhuis te Brugg noodzakelijk. Dapper neemt hij afscheid, ook van
den achterkleinzoon uit de wieg. Maar als ,de slede hem Tangs het weeshuis in aanbouw leidt, doet hij schreiend zijn oogen toe.
In Brugg leeft hij nog een week. Hij geniet er van de liefde die zijn
vrienden hem bewijzen. Handen en lippen kan hij niet meer stilhouden.
Deze bewegingen verminderen. Een bovenaardsche lach plooit zich over
zijn gelaat en om den mond. Zijn dienaar Steinmann sluit ide oogen hem
toe. Hij ziet het aardsche niet meer.
In de kist liggend, is het of „een lach van geluksdroomen zich onder de
plooien van zijn verwelkt gezicht schijnt te verbergen." „Het lichaam verheugt zich eindelijk verlost te zijn van de onrustige ziel."
Aldus leefde en stierf Pestalozzi. Zijns was de doorzettende wil van een
man, de dapperheid van een held, de teerheid van een vrouw, de naIeve
vertrouwelijkheid van een kind.
In den winter, onder massa's sneeuw werd hij begraven. Toen de lente
doorbrak, bleek de regen, stroomend van het dak der dorpsschool, zijn
graf te doorweeken. Een gedenksteen wenschte hij niet. Een rozenstruik
met witte rozen, edit romantiek, moest zijn graf beschaduwen.
In 1846 werd de kist opgegraven en tegenover de gevelzijde der school
te Birr in een ander graf bijgezet.
In het midden van den Bevel werd een nis met zijn borstbeeld en een
inschrift aangebracht. Net luidde:
:
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Redder der armen op den Neuhof,
Prediker des yolks in Lienhard. en Gertrud,
Te Stanz vader der weezen,
"Fe Burgdorf en to Miinchenbuchsee stichter der volksschoo ,
Te Ifferten opvoeder der menschheid.
Mensch, Christen, Burger.
Alles voor anderen,
Niets voor zichzelf.
Zegen over zijn naam!
*

(Wordt vervolgd).
STRIKWERDA.

DE CHRISTELIJKE SCHOOL ALS
GEMEENSCHAPSSCHOOL.
Onze Christelijke school is bij uitnemendheid een gemeenschapsschool.
Wij verstaan digit woord echter in anderen zin dan de voorstand'ers der
„Gemeinschaftsschule".
Het onderscheid list in de verschillende beteekenis van het begrip
„gemeenschap". Daar treedt de gemeenschap, die de school zelf vormt,
op den voorgrond. Voor ons gaat bij waardeering van •de verschillende
menschelifke gemeenschapsvormen niet voorop .de gemeenschap, die
onderwijzers en leerlingen toevallig samen uitmaken, maar ,de objectief
gegeven gemeenschap van kerk, yolk en huisgezin.
Hierop wijst Magdalena von Tiling in haar studie over „Die Schule der
evangelischen Glaubensgemeinschair, opgenomen in het verzamelwerk:
„Die Schule der Gemeinschafte" dat under leiding van Heinrich Deiters
bij de uitgevers Quelle en Meyer in Leipzig verscheen.
In de gemeenschapsvormen van thuisgezin, yolk en kerk — aldus de
sohrijfster — is , ons een objectief boven-indivi.dueel leven gegeven, waaraan de enkeling niet zonder meer deel heeft, doordat zijn uiterlijk leven
zich idaarin toevallig afspeelt. Gemeenschap is dieper ,gefundeerd. Zij
ontstaat idaar, waar , de zielen in denzellden bodem geworteld zijn, uit .dien
bodem .htfn levenssappen trekken en daardoor eenzelfde geestelijke structuur verkrijgen. /Dal boven-individueele leven draagt , den enkeling, maar
deze 'worth op zijn beurt weer de drager van het leven van die .gemeenschap.
Nu staat het leven van ieder der drie genoemde gemeenschappen
niet los mast dat van de andere. Er is een wisselwerking. Net leven van
de eene gemeenschap draagt en ondersteunt dat van de andere. Uit ,warme
deelname aan het kerkelijk leven vloeit een verdieping van het gezinsleven voort en zij verhoogt het besef van verantwoordelijkheid jegens de
volksgemeenschap. Zoo brengt de innerlijke saamhoorigheid met het leven
van het yolk weer een verrijking van het gezinsleven met zich mede. De
gezinsgemeenschap draagt op haar beurt zoowel ,de kerkelijke als de
volksgemeenschap. Uit haar vloeien dezen steeds nieuwe levenssappen toe.
Net wonderlijke in , ons leven is echter, dat wij zelf tegelijkertijd in deze
drievoudige gemeenschap kunnen en moeten wortelen, zonder ,dat ons
wezen daardoor verdeeld wordt; dat deze drie gemeenschappen zich
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veeleer in de eenheid van onze persoonlijkheid kunnen en moeten verwezenlijken.
De igezondheid van een yolk hangt of van de kracht en de levendigheid
van het boven-individueele leven van ideze drie gemeenschappen. Dit is
echter weer afhankelijk van de hechtheid, waarmede de menschen ieder
afzonderlijk in dat boven-individueele leven ,geworteld zijn. En ook de
kracht en waarde van hun eigen persoonlijkheid hangt daarmede samen.
In Duitschland neemt de schrijfster een verslapping van het leven der
boven-individueele gemeenschappen waar. Net heeft aan kracht mowel
als aan diepte verloren. Daarnaast en in verband daarmede is er een
groote schaarschte aan krachtige persoonlijkheden. En ten slotte valt het
verband tusschen het leven in elk der drie gemeenschappen met dat in de
andere meer en meer uiteen. Slechts weinigen gelukt het, het leven uit yolk,
kerk en huisgezin bij ziohzelf tot een eenheid te maken.
trier ligt nu onder meer de taak van de Christelijke school.
Deze is drievoudig. De Christelijke school heeft het boven-individueele
leven te versterken, den enkeling op te voeden tot een persoonlijkheid en
hem te brengen tot eenheid in .zijn bestaan. Men kan het ook zoo zeggen:
de Christelijke school wil het kind opvoeden tot een krachtige persoonlijkheid, die in 'en nit de drie gemeenschappen leeft in innerlijke zekerheid
en eenheid.
Zoo is de Christelijke school in bijzonderen en tegelijk hoogsten zin een
gemeenschapsschool. Haar bijzondere verhouding tot de van God gegeven
levensgemeenschappen zal overal tot uitdrukking komen.
In de eerste plaats tegenover het gezin.
De Protestantsch-Christelijke school zal steeds vol eerbied en begrijpen
moeten staan tegenover het feit, dat het kind voor alles deel uitmaakt van
zijn gezin. Zij weet, dat door den naasten familiekring, waaruit de kinderen voortkomen, hun houding ten opzichte van de yolks- en tde godsdien,stixe gemeenschap reeds is bepaald en dat met de vorming van hun
karakter reeds een begin is gemaakt. De school zal er op bedacht zijn de
kinderen steeds meer een te doen worden met lien kring. Zij zal daardoor
het gezinsleven verdiepen, eerder dan de kinderen daaruit los te maken.
Niet minder duidelijk dient de Christelijke school zich voor oogen te
houden, dat de kinderen, die zij .meet , opvoeden, leden eener volksgemeenschap zijn. Meer nog dan ten opzichte van , het gezin, draagt zij hier de
voile verantwoordelijkheid er voor, dat de kinderen daarvan steeds meer
deel gaan uitmaken. Zij doet dit door het taal-, geschiedenis- en aardrijkskunde-onderwijs. Maar ook wijst Magdalene van Tiling er op, dat het kind
door litteratuur en kunst in contact moet warden gebracht met zijn vader-
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land en zijn geestelijk leven in verleden en heden, en daardoor een , bodem
moet iontvangen, waarin het kan wortelen en waaruit het krachten kan
ontvangen voor de ontwikkeling en versterking van zijn persoonlijkheid.
De zwaarste verantwoordelijkheid rust op de Christelijke school tegenover de kerkelijke gemeenschap. Zij weet, , dat zij aan de vorming van het
zieleleven op directe wijze niets kan doen. Het gaat er om, dat het kind
objectieve waarden tot zijn, volkomen eigendom maakt en er uit het diepst
van zijn ziel uit leert leven. Pit , geschiedt niet slechts door thet godsdienstonderwijs
■hoewel daardoor het meest maar ook door den geest, die
in ide school heerscht en haar leven leidt.
De schrijfster — van wier werk wij thanes, niet zonder aanbeveling om
daarvan kennis te nemen afstappen, volstaat met de vermelding dezer
drie levens gemee nschapp en.
Wij ,zouden er nog een vierde aan toe willen voegen, waartoe de Christelijke school ,00k moet inleiden.
Het is ,die van het geheele menschelijke geslacht, uit eenen bloede door
God geschapien en dat in zich , de bestemming , draagt om eens te warden
tot een kurd'de, door een Herder geleid. ook Marin zal de Ievensvernieuwing imoeten bestaan, dat wij leeren uitzien haven den Ievenskring van
ons yolk op , dien breederen van heel de menschheid.
Aan ide erkenning en waardeering dezer gemeenschappen ontleent de
Christelijke school de richtlijnen voor •haar werk, ook voor haar methode.
De geest, , die in haar zal heerschen, wordt daardoor bepaald.
Zal intusschen de school haar opvoedingstaak kunnen vervullen, , dan
moet zij zelf waarlijk een gemeenschap, een geestelijke 'eenheid zijn. De
school moet zelf realiseeren, waartoe zij haar leerlingen wit opkweeken;
zij ,moet een profetie zijn van het leven, dat zij wil wekken.
In zooverre moet zij een gemeenschapsschool zijn in de tweede van de
in den aanvang genoemde beteekenissen. De Christelijke school bergt
daartoe de beste voorwaarden in zich. Immers is door de aanwezigheid
van religieuze: eenheid daarvoor een hechten , grondslag gelegd. Bij onderlinge ,overeenstemming in levens- en wereldbeschouwing avast gemakkelijk vertrouwen en waardeering tusschen ouders, onderwijzers en leerlinge n.
Toch k'omt ook in , de , Christelijke school de ware gemeenschap niet
van 'zelf. Daartoe is, behalve de hartelijke medewerking van alle betrokkenen, takt, inzicht en kennis noodig bij hen, die leiding hebben te geven.
Speciaal kennis van de schoolgemeenschap, van zijn samenstelling en
van , de krachten, die daarin werken. Pit is tot dusver nog te veel over het
hoofd gezien; stelselmatige bestudeering van het ischoialieven is nog
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slechts weinig geschied. De paedagogiek heeft zich wel met het vraagstuk „individu en gemeenschap" bezig gehouden, doch 2e ► eeft dit in
hoofdzaak vanuit den normatieven gezichtshoek gedaan. Haar vraag was:
welke moet de verhouding van deze beide zijn? Niet minder noodig is
echter de beantwoording van de andere vraag, welke deze verhouding is,
dat wil hier zeggen: teen bestudeering van d'eze n worm van gemeenschapsleven, zooals hij zich in de werkelijkheid voordoet.
Eerste vereischte .daarvoor is nuchtere waanreming van de feiten.
Daarom zijn zij, die in de praktijk van, het schoolleven staan voor de
beoefening van dit onderdeel der paedagogiek de eerstaangewezenen. Zij
ontleenen het materiaal aan hun dagelijksche ervaring. Intusschen liggen
in litteraire besdhrijving van het schoolleven gegevens, waarvan ook de
niet-schoolman gebruik kan maken. Ik denk hier aan de knappe teekening
van het Leven eener klas in Thijssen's „Schoolland".
Bij .de bewerking van het materiaal leveren de wetensehappen der
sociologic , en , der psychologie, in het bijzonder der collectieve psychologie,
waardevolle inzichten.
In den dertienden jaargang van dit tijdschrift publiceerde de heer A.
Janse, onder , den titel „Psychologie ,der schoolgemeenschap" een belangrijke studie in de aangegeven richting. Net is mijn bedoeling om in het
volgende de aandacht te vestigen op een boek, dat een eveneens belangrijke bijdrage vormt tot , de 'kennis van het schoolleven : het werk van de
hand van Adolf Kruckenberg: „Die Schulklasse" (Quelle and Meyer,
1926).
Maar : is het aberhaupt dan wel mogelijk over de schoolklas en over den
klasse-leerling te spreken en te sehrijven? De aanleg en de ontwikkelin ►
van de verschillende individuen loopen immers zoo uiteen, dat geen twee
menschen, laat staan dus twee groepen van menschen, elkaar geheel
gelijk zijn. Wie eens een aantal schoolklassen aan zijn gedachten laat
voorbijgaan, wordt getroffen door de verschillen in den geest, die er
heerschte en de wijze, waarop deze zich uitte. Men vergelijke oak eens
de eerste met de zesde klasse van een school!
Fen schoolklas is meer dan Touter een verzameling van een kleiner of
grooter aantal jonge menschen.
Net gaat ermede, zooals Sir John Adams met een aardige vergelijking
duidelijk maakt in zijn „The psychology of the class" (hoofdstuk V van
„Modern idevelopments in educational practice", 4de druk, Londen 1925),
waarvan Kruckenberg geen kennis schijnt genomen te hebben. „Op een
Bank Holiday (wanneer de banken gesloten zijn) zijn er in het Charing
Cross station een paar duizend menschen verzameld; maar alien hebben
:

,
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zij hun eigen persooniljke belangen. leder zoekt zijn eigen kaartjes-loket,
zijn eigen trein en zijn eigen hoekje en sch enkt geen verdere aandaoht
aan andere menscthen dan om hen uit den weg te gaan. Dit is niet meer
dan een verzamleing van individuen. Wanneer er echter iets buitengewoons zou gebenren, iets van algemeen belang, zooals het vallen van een
balk van het dak, wordt die menschenmassa met een gemeenschappelijke
belangstelling, misschien zelfs met een gemeenschappelijk voornemen,
bezield en hebben we een psychologische eenheid. Er is iets nieuws in
den stand van zaken gekomen. Net aantal menschen is niet veranderd,
evenmin heeft de eigen aard van de versehillende individuen een wijziging
ondergaan, ,maar .de menigte in haar geheel zal zich nu op een geheel
andere wijze gedragen dan tevoren."
In veel ,sterker mate herhaalt zich dit proces zoo , dikwijls er een aantal
jonge menschen wordt gebracht om voortaan een klasse te vormen. Zij
worden verbonden , door een bepaald doel. En daardoor ontstaat er een
sociologische igroep, die een seigen structuur gaat vertoonen. Er ontwaakt
een „wij-bewustzijn", er ontstaan begrippen als „onze" klas en ..onze"
onderwijzer. De leerlingen reageeren op bevelen als: staat op! en: gaat
zitten! Een nieuwe gemeenschap wordt in het leven geroepen.
Welke factoren dragen nu tot het ontstaan van dit saamhoorigheidsgevoel bij?
Ze zijn talrijk en van verschillenden aard. De eigenaardige bijzonderheden van de individuen zijn voor het beeld van de klasse van groot
belang; maar geWichtiger is daarvoor toch nog hetgeen de enkelingen
gemeen hebben of wat althans gemeenschappelijk kan worden.
Het leven van elken leerling wordt, of ihij het wil of niet, door talrijke
in en uitwendige factoren bepaald.
Tot de uitwendige behooren: de maatschappelijke verhoudingen, waaruit
hii voortkomt, het aantal kameraden, hun afkomst, hun aanleg en karakter,
persoon en aard van den onderwijzer, de ligging van het klasse-lokaal,
de eigenaardigheden van de school en haar traditie, de stifle mede-opvoeders thuis en op straat. Dat alles werkt op .den leerling in en vormt hem.
Daarnaast 'zijn er dan de inwendige factoren, die aan zijn leven richting
geven: driften, instincten en behoeften. Mac Dougall wijst ze aan als de
eigenlijke drijfveeren tot individueel en sociaal denken en handelen. Onder
deze .kraChten noemde Moede — en de schrijver haalt hem met instemming
aan — de , M itbewegung" als collectieve grondaandrift. Deze kan Of in
dezelfde richting gaan als de beweging van den ander, welke haar opwekt,
Of in de tegengestelde richting, zoodat of een eigenlijk mee-bewegen of
een tegenbeweging ontstaat.
'

,
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Bij de ontleding van de verschillende gegevens, welke voor het ontstaan
van het genieenschapsbewustzijn in de klasse praedisponeeren en die tot
deze rubriek van inwendige factoren gerekend kunnen worden, sluit de
schrijver zich aan bij H. L. Stoltenberg. Deze onderscheidt daarbij in
toestanden of eigenschappen eerier- en krachten of tendenties anderzijds.
Tot de eerste greep behooren de volgende:
1. De zintuigelijke waarneming, di. „de mogelijkheid am door bepaalde
zintuigen zekere ondervindingen en waarnemingen op te doen": kleuren,
geuren, smaken enz. Niet-voizinnigen zijn in meerdere of mindere mate
van het gemeenschapsleven uitgesloten.
2. Het gemeenschappelijke gelijke wetter, dat zoowel de klasse zelf
en zijn leden als de onderwezen kennis betreft. Het aankweeken van deze
kennis is de bestemming van de klasse. Daardoor wordt ze bijeengehouden.
wanneer de klasse in haar geheel het vastgestelde quantum kennis heeft
verworven, heeft zit haar bestaansrecht verloren.
3. Gevoelens, die alien gemeenschappelijk hebben: liefde en haat,
vriendschap en vijandschap, gedeelde vreugde en gedeeld verdriet, sympathie en antipathie, klasse-eergevoel, pieteit, vroomheid, veneering, enz.
zijn deze gevoelens gelijk gericht, dan is de samenhang van de klasse
sterker dan wanneer ze uiteengaan.
4. Begeerten: gelijke behoefte aan hulp, gelijk verlangen naar billijke
En zorgvuldige behandeling en beoordeeling, dezelfde verwachtingen en
wenschen ten aanzien van het schoolwerk, vacantie, examens enz.
5. Gemeenschappelijke wil: het voornemen om gewillig, volgzaam en
ijverig te zijn, planner voor bepaaide feesten en de voorbereiding daarvan, bepaalde afspraken en besluiten, algemeen bindende grondslagen en
normen voor individueel en gemeenschappelijk handelen.
6. Gemeenschappelijke neigingen b.v. tot spel, strijd, kwajongensstreken, bedriegerij, eerlijkheid, leugen enz.
7. Gemeenschappelijke begrippen, waardoor het mogelijk is om de geestelijke gewaarwordingen van een ander no te voelen, 'hetzelfde verschijnsel
bij zichzelf te cndervinden, of, als dat niet mogelijk is, ten naastebij te verstaan.
8. In het algemeen verschijaselen als gelijke aanleg, gelijk karakter,
gelijke iwijze van denken, gelijk temperament. Deze factoren maken den
dpbouw van de klasse-tndividualiteit mogelijk.
Daarnagst ,staan dan een reeks tendenzen met vereenigende en verwijderende strekking.
Samenbindende zijn de volgende:
1. Net nadoen. De invloed daarvan speelt in het leven van de klasse een
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groote rot en werkt in goede zoowel als in verkeerde richting en strekt
zich uit over ,het geiheele schoolleven. Alle vaardigheden worden daardoor
verworven, alle gewoonten van ∎ denken, voelen en willen tdaardoor bepaald.
Soms worth het nadoen tot na-apen. De neiging .daartoe is in .de klasse
steeds bijzonder groot. Zij betreft vooral de eigenaardigheden van 'den
onderwijzer in zijn gang en houding, in zijn manier van spreken en zijn
gebaren, maar ze ontziet ook de medeleerlingen niet. Aan .de oogen van de
klwse ontgaat niets, dat van het igewone en gebruikelijke afwijkt.
2. Suggestie. Deze staat in nauwe betrekking tot het n ►adoen. Bij het
laatste gaat het initiatief tot de herhaling echter uit van 1et subject, dat de
levenstuiting imiteert, bij de suggestie.daarentegen van dengene, wiens bandeling nagedaan wordt. Net kind is zees vatbaar voor suggestie. Bij tijd en
wijle voert zij tot geestelijke en lichamelijke ziekte-epidemieen. Er zijn zulke
gevallen van hysterie, waardoor h:eel e .meisjesklassen werden aangetast,
van Sint-Vitusdans, van sexueele afdwalingen bekend.
3. Nivelleeringstendens. De suggestie prikkelt, het nadoen leidt tot gelijkmaking. ► aarbij zweeft rden meesten ,klassegenooten een bepaald beeld
voor oogen, 'dat zij begeerenswaardig achten. Dat voorbeeld kan verschillend van aard zijn. Steeds gaat het er evenwel om of zich tot een bepaald
min of meer vaststaand in ► ividu op te werken, of idaartoe of te zakken, Of
zich door de klasse .daarop te laten brengen. Niemand mag buiten het gewone 'kader der klasse vallen. Simmel noemt dat
„sociologische
tragiek". Immers het peil van de klasse wordt, voor zoover haar aantal
leerlingen niet al te Bering is, in geestelijk, zedelijk en elk ander opzicht
in groote mate door de zwaikste kla ► segenooten bepaald. Daar list, naar de
meening van den schrijver, de grootste moeilijkheid van het werken in een
eenklassige school, waar zes leerjaren gelijktijdig onderwezen worden.
4. De nivelleering wordt mogelijk gemaakt door de neiging zich als
duel van het geheel, als ,,vol" klassegenoot te weten en te voelen. Zonder
wrijving gaat ,dit zich-voegen in 't geheel gewoonlijk niet in zijn werk. De
schrijver herinnert aan het van Schopenhauer afkom ► tige beeld van de
stekelvarkens, , die op een kouden winterdag bij elkaar kruipen om zich
voor doodvriezen te behoeden. Spoedig voelen ze echter elkaars stekels,
waardoor zij weer nit ,elkaar gedreven worden, tot 'de opnieuw ondervonden koude hen weer samendrijft. Dit proces herhaalt zich zoolang, tot zij
ten slotte .den juisten afstand vinden, welke (hun de weldadige warmte zonder de onaangename toegift van het gestoken-worden verzekert.
5. Ook ,de neiging om zidh under anderen to voegen, welke onzelfstan
dige naturen tegenover de klasse in haar geheel en haar aanvoerders aan
den dag leggen, werkt het nivelleeringsproces in de hand. Dat gezag van
•
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medekarneraden berust gewounijk niet zoozeer op een buitengewone kennis, als wet op hun 'doelbewust hanclelen, zelfstandigheid en opofferingsgezind'heid, in 't bijzonder ook in hun gedurfd optreden tegenover hen, die
aan de klasse niet welgevallig zijn. De onderwijzer zal zich steeds dan in
zulk gezag verheugen, als er tusschen wat hii onderwijst of van zijn leerlingen verlangt en hetgeen hij zelf doet, orvereenstemming bestaat.
Intusschen bezitten niet slechts personen zulk gezag, ook wat in de klasse
gewoonte, gebruik of recht is geworden, is voor alien verbindend en wordt
als zoodanig erkend. Wanneer er een conflict ontstaat tusschen .de klasse
en een buitenstaander, kan de keuze slechts ten gunste van de klasse
uitvallen, ook al zou zulks niet met het zedelijk oordeel van den Massegenoot in overeenstemming zijn.
Naast 'deze samenbindende tendenzen zijn er in het klasseleven krachten
werkzaam, welke in tegenovergestelde richting gaan. De schrijver noeint
de volgende.
1. De wedijver. Deze behoeft geen verwijdering te brengen. Zij kan de
gemeenschap zelfs bevorderen; wanneer alien namelijk eenzelfde doel om
deszelfs wille nastreven. Ongezond is ,de concurrentie eater als zucht om
de praestatie van den klassegenoot terwille van , eigen eer of van de gunst
van ,den onderwijzer te overtreffen.
2. Een divergeerende werking gaat verder uit van hen, wier innerliik
leven zoo rijk is, dat de vormen der gemeenschap, die alles uitwerpt, wat
niet tot haar in betrekking staat, daarvoor te eng worden. Zij willen geen
„kuddedier" zijn, vinden ,geen begrijpen voor bun persoonlijke ,eigenaardigheld, worden daardoor eenzaam en verliezen den samenhang met de klasse,
die over zulke buitenstaanders heen loopt en te pas of teonpas haar vercntwaardiging op hen lucht, tot eindelijk een volledige innerlijke en uiterlijke vervreemding ontstaat. Z.66 was het lot van meer dan een geniaal
mensch, voor wie ide klasse niet anders dan een belemmering beteekende.
3. De kliekgeest. Van het optreden van een of een paar van zulke buitenstaanders gaat op zichzelf slechts weinig invioed uit op den geest van
de klasse. Dit wordt anders, wanneer zij zich aaneensluiten tot „kliekjes",
die geen, laat ons zeggen, wetenschappelijke, sportieve of andere doeleinden nastreven, maar die voortdurend met elkaar overhoop liggen, zoodat
bij alles wat de klas in haar geheel aangaat, zich dadelijk een sterke oppositie met destructieve strekking kenbaar maakt. Zulk een klas verliest zijn
veerkracht, hetgeen dikwijls in haar werk valt op te merken.
4. Een verwijderende invloed kan ook van buitenaf in de klasse worden
uitgeoefend. Dikwijls spelen afkomst en welgesteidheid van de klassegenooten daarbij een rol. De ouders werken dit soms in de hand.
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5. Voor het volledig aaneensluiten der klasse is het voorts nadeelig, dat
de leerlingen van de 110-120 uren, die zij elke week in wakenden toestand
doorleven er ,slechts 30 a 40 in elkaars gezelschap doo rbrengen en dus
gedurende 213 van dien tied aan andere invloeden onderhevig zijn. Kostscholen hebben her \Teel voor. Vooral in de lagere klassen brengen 'de
vacanties storingen van het gemeenschapsleven met zich mede.
6. Ten slotte moet hier genoemd worden de geestesgesteldheid van . den
puberteitstijd met ,den 1(14-an tot het doorzetten van de eigen persoonlijkheid, zooals Spranger idezen beschrijft, tegen bestaande regelen en conventies in. In dien tij ► gaanvoor de klasse soms de meest waardevolle elementen geheel of ten deele verloren, wij1 zij hun idealen elders zoeken en
vinden. De jeugdbeweging werkt in haar verschillende vormen , daardoor
doorgaans schadelijk op de vorming van werkelijk gesloten klassengemeenschappen in.
Onder invloed van al deze factoren ontstaat wat wij den „geest" van de
klasse noemen.
Daaronder verstaan we de uitingen van de klasse, de wijze, waarop zij
zich in de samenleving voordoet. Maar tevens omvat dit begrip volgens
Kruckenberg al datgene, vvat voor de klasse geldt, wat bindend voor haar
is. Daaronder vallen dus de normen, zeden en gebruiken, die in de klasse
van kracht zijn. Deze Ihebben zich een bestaan verworven onafhankelijk
van tde individuen. Ze zijn geobjecteerd. Daarom zijn ze ook niet meer een
voorwerp van ,de psychologise, maar zijn ze aan andere maatstaven, van de
logica iof de ethiek bijvoorbeeld, fonderworpen. Ze zijn wat men in navolging
van Hegel ,,objectieve geest" noemt. Als draagster van dien objectieven
geest is de klasse een vorm van op-zich-zelfstaand leven, tot welks ontstaan de leerling meewerkt, tegelijkertijd is zij echter ook een Ievensvorm,
waarin hij verplaatst wordt en die hem harerzijds ontwikkelt en vormt.
De .objectieve geest van de klasse blijft in 't algemeen dezelfde wanneer
het in- en uittreden van de klassegenooten geleidelijk geschiedt. Iedere
nieuweling wordt, wanneer hij zich niet vrijwillig daarin voegt, tegen zijn
wil geassimileerd. Het geval kan zich voordoen, dat er geen van de oorspronkelijke klassegenooten meer over is, zonder ,dat de geest van de
klasse in wezen verandering , ondergaan heeft.
Daarmede is niet gezegd, dat elke klas steeds zichzelf gelijk blijft, en 'dat
haar geest zich iris 't geheel niert wijzigt. iedere klasse ontwikkelt zich, zooals elk mensch zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling vindt echter niet
sprongsgewijze plaats, maar regematig en in overeenstemming met het
wezen van de Masse. Zoo sChildert Oskar Jager aardig het verschil tusschen de eerste en de tweede klasse: „De leerlingen van de tweede klasse
hebben een jaar in een inrichting doorgebracht, waar ze met meerderen
'
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zelfs met 19 en 20-jarige hoogste-klassers
onder een dak en in ea
kleine maatschappij samengewoond hebben, ze hebben een klas onder
zich, ze staan een sport hooger op de ladder, en ze weten en genieten
nu tegenover hun medeburgers van de eerste klasse het genoegen, dat
een mensch altijd ondervindt, wanneer hij op zijn gelijken eenigszins
van uit de hoogte kan neerzien." (Aus der Praxis II, Wiesbaden 1901,
bldz. 44.)
Zulke verschijnselen kan men — aldus de schrijver — in elke school,
ook in de gewone lagere school, waarnemen.
Het is een van de gewichtigste werkzaamheden van den onderwijzer
om de wetten, die in een klasse heerschen, te onderkennen en ze in de
goede richting te leiden.
Typisch voor den geest in de klasse is gewoonlijk de solidariteit, ontsproten uit het gevoel van wederzijdsche afhankelijkheid. Reeds in de
eerste klasse .doet zij zich voor, wanneer deze tegenover de hoogere
klassen haar recht op haar speelhoekje, haar kapstokken en dergelijke
doet gelden. Er ligt in deze solidariteit een bron van geweldige kracht,
waarvan zich de meeste klassen niet bewust zijn. Tegenover een geheel
solidaire klasse falen alle gewone middelen van schooltucht en wee den
onderwijzer tegenover wien zij zich in voile kracht uit! Gewoonlijk neemt
zij toe naarmate de klassen ouder worden; de onderwijzer van de eerste
klasse vindt haar zelden tegen zich gericht, wij1 die klas hem als deel
van haar eigen bestaan beschouwt.
In nauwe samenhang met de solidariteit staat de wet der reciprociteit,
zoowel in haar negatieven zin van: wat gij niet wilt, dat U geschiedt, doe
dat ook een ander niet!, als in den positieven: verzeker iedere hulp en
bescherming, die je zelf wenscht, ook den klassegenoot! Dat is Kants'
kategorische imperatief, maar nog niet in zijn algemeenen vorm. Voorloopig
is zij beperkt tot de klasse en ide klassegenooten. Deze genieten althans een
uitzonderingspositie.
De schrijver wijst er op hoe in de klasse handelwijzen, welke aanvankelijk
plaats vinden op grond van .hun nuttigheid langzamerhand uit deze spheer
opstijgen en door regelmatige uitoefening eerst tot ,gebruik en dan tot „zede"
worden. De nakoming daarvan wordt tot plicht. We komen , daardoor in het
rijk der moraal, waar niet het resultaat van een handeling maar zij zelve
voorwerp van beoordeeling is. Deze moraal, door de klasse gegeven, is niet
dezelfde als de algemeene maatschappelijke moraal, al ontleent zij daaraan
bepaalde elementen. De criteria voor wat goed en slecht - is komen voort
uit de klas, , die zich door een zeker groepsegoisme, door haar levensinstincten en den reeds in haar heerschenden objectieven geest laat leiden.
Ook daar heet het : Right or wrong, my country. Wie wel eens voor de
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pijnlijke noodzakelijkheld heat gestaan om een onderzoek in te stellen naar
een door een kiasse begane overtreding, kan Edaarvan meepraten!
Iedere enkeling moet zich verantwoordelijk voelen voor het geheel.
Daarin list zonder twijfel een bevordering van het verantwoordelijkheidsgeN'oel. Maar aan den anderen kant ,daalt dit, zoodra een fout door 'meerderen
itiet
tegelijk of door de kiasse is begaan. Wanneer alien lets doen, dat
door de kiasse !
verboden is, wordt Ede schuld over alien verdeeld en
voelt de enkeling haar slechts weinig of in 't geheel niet. De school Tekent
vaak te weinig met die omstandigheid, inzooverre zij er bij ,een overtreding
door den enkeling .niet naar vraagt, inhoeverre Edeze door het normencomplex van de klas werd bepaald en of de overtreder naar den eere-codex van
zijn klassegenooten niet zoo moest handelen. De school behoeft — dat
spreekt vanzelf — niet Ede verdedigster te zijn van een vaak minderwaardige
klassemoraal, maar voor uitoefening van haar paedagogischen invloed is
een onderscheiding tusschen persoonlijke- en groepsmotieven van het allergrootste belang.
Het is begrijpelijk, dat zich soms aware conflicten met de klassemoraal
kunnen voordoen. Deze vinden hun oorzaak hierin, dat men deze moraal
niet meer als geldend kan erkennen of er zich uit opstandigheid tegen
verzet. Soros wordt ide nieuwe waardeschatting aan een verfiinde ethiek
ontleend, waarbij godsdienstige elementen, de invloed van een vereerd
leider of een bezield onderwijzer, beslissend kunnen zijn. Ook de hierboven reeds genoemde kritek op het bestaande, welke in het begin der
puberteitstijd ontstaat, kan zulk een, verzet in 't leven roepen. De jonge
mensch zoekt dan de hem passende vormen dat gaat niet zonder
conflicten.
Wij dienen ons artikel echter te besluiten.
Het lag niet in de bedoeling, te treden in een beoordeeling van het werk
van Kruckenberg: dit zij aan meer-bevoegden overgelaten. Wij wilden
slechts de aandacht vestigen op deze monografie, die bouwstoffen zal
kunnen leveren voor een stelselmatige bestudeering van de psychologie
der schoolgemeenschap in onze Christelijke school. Zonder twijfel zal in
zulk een studie de nadruk moeten vallen op allerlei elementen, welke in
het besproken bock niet of slechts weinig naar voren komen; andere
zullen met betrekking tot de Christelijke school geheel of grootendeels
kunnen worden verwaarloosd. In groote lijnen is in dit boek echter ook
het klasseleven in onze scholen geschetst.
Aan de beperkte strekking van dit opstel, ontleenen we ook de vrijmoedigheid om veel van het boek onbesproken te laten: de — wel wat
povere geschiedenis van het klassikale onderwijs, de behandeling van
het klasselokaal, de verschillende typen onder de klassegenooten, de
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klasseonderwijzer, het uitvoerige hoofdstuk over de scnoolklasse aan 't
werk, enz. Ook de practische gevolgtrekkingen uit 'de hierboven gegeven
uiteenzettingen, het antwoord op de vraag, door welke middelen de
schoolklasse tot een ware gemeenschap kan worden gemaakt, w'aarvan
opvoedende kracht uitgaat, kunnen wij niet alles weergeven. Slechts dit.
Zal de klasse als gemeenschap kunnen gedijen
daarop wijst de
schrijver terecht
dan zal dat niet kunnen gaan zonder , de voile medewerking van de ouders. Er is over dit onderwerp: „de school en , de ouders"
al veel geschreven en nog veel meer gesproken, zonder noemenswaardig
resultaat. Dit zal niet beter worden voor de ouders de school zien als
hun school, aan welks vorming ze niet alleen uiterlijk (bij verandering van
van leerlingen enz.), maar ook innerlijk medewerken, z66 dat ze werkelijk als helpers van de school en niet slechts als helpers bij het huiswerk
-. of zelfs bij den strijd tegen de school — optreden. Het grootste deel
van de ouders weet nauwelijks welke opvoedkundige bedoelingen de
,,, nderwijzer met hun kinderen voor heeft; zij zien in hem eigenlijk alleen
iemand die les geeft en beoordeelen zijn werkzaamheid naar de aanwijsbare resultaten van zijn onderwijs en naar de soort en hoeveelheid
van het door hem ,opgegeven huiswerk. Anderzijds waardeert de onderwijzer vaak de medewerking van het gezin te w einig, doordat hij vreest
voor kritiek op zijn maatregelen en aantasting van zijn gezag. Er is eeu
andere, betere verhouding mogelijk, die op wederzijdsch vertrouwert gebaseerd is.
Bovendien: er bestaan een aantai „ondergrondsche verbindingen" — de
uitdrukking is van den heer Janse tusschen de leerlingen van de school
en van de klasse.
We noemen: de band, die er van nature bestaat tusschen de leden van
het menschelijk geslacht; de band, die er ligt tusschen de leden van hetzelfde yolk en dezelfde cultuur, en ten slotte: de band, die hen verbindt, die
zich deel weten van eenzelide geestelilke gemeenschap.
Deze banden zijn gegeven en de school zal ze, wil zij zich waarlijk ontwikkelen tot een gemeenschap, niet veronachtzamen, maar veeleer trachten
ze bij haar leerlingen bewust te maken en, voorzoover hun aard dit toelaat,
nauwer aan te halen.
We zouden het ook z66 kunnen zeggen.
Zal de school waarlijk een gemeenschapsschool worden, z66, dat zij zelf
een hechte, nauw aaneengesloten, gemeenschap wordt, dan zal zij meer en
meer een gemeenschapsschool moeten zijn in , den zin, waarin Magdalene
von Tiling ons haar heeft geteckend: levend uit en opvoedend tot de
gemeenschappen van gezin en kerk en yolk, ja van heel de menschheid.
PHILIP J. IDENBURG.
,

DR. CYFER'S TIEN TRAWANTEN EN
HUN FIASCO.
PRINCIPIEELE KRITIEK EN ANALYSE VAN ONZE SCHOOLCIJFERS.

Iv.
Een onwillekeurige hulde aan Pythagoras: De natuurlUke groepeering der
oordeelen in het „corrigeerend" 7-tallig systeem. Invloed van de wet van
Weber? De logische onmogelijkheid van het 10-tallig stelsel.
Daa.r zitten we nu met onze , decimate gebakken peren! Deze verzuichting
zal ons van 't hart moeten — na de kritiek, die wij in het vorige nummer
op het 10-tallig systeem hebben uitgeoefend. Een recept om
de zaak weer in .orde te maken? Daarbij moeten we twee zaken onderscheiden; le. een nieuw systeem van schoolcijfers, dat in de toekomst
fouten vermodt, 2e. ;een stelsel, waarbij de grondcijfers z0:56 worden
gecortigeerd, dat er statistisch een betrouwbaar resultaat ,ontstaat. Ik
zelf heb 'deze quaesties vroeger niet voldoende uit elkaar gehouden. Net
eerste systeem moet eenvoudiger en mag minder nauwkeurig zijn dan het
tweede, omdiat grandfouten 'hier van het allereerste begin of niet behoeven
voor te komen.
Indien het ,mogelijk blijkt een natuurlijk evenredig cijferbeoordeelingssysteem te bedenken, waarin de qualificaties („goed", „voldoende" enz.)
in hun schaalopvolging identisch gelijkmatig verloopen met de quantitatieve
schaal der cijfers in hun onderlinge quantitatieve verhaudingen, dan is
hiermee een middel gegeven om het tientallig stelsel statistisch te corrigeeren. Men brenge dan , de gegeven tientallige cijfers over in het nieuwe
evenredige stelsel, berekene in het nieuwe stelsel het gemiddelde en brenge
zoo noodig dit gemiddelde weer over in het tientallig systeem.
Men zou kunnen vragen : Is dat nu zoo noodig? Mij dunkt, na al het
voorafgaande, een vraag zonder antwoord. Wel wil ik nog even verklaren,
waarom tot heden die , dwaasheid, waartoe het statistisch gedoe met het
10-tallig systeem vaeren kan en dikwijls oak voeren moet, (door overigens
scherpzinnige mannen niet zal copgemerkt zijn. Dit ligt aan 'de bekende
statistische wet (de binominale lijn van Gauss), welke constateert, dat ide
middencijfers, het verst van de uitersten (in dit geval 10 en 0) liggen,
het ,meest frequent zijn, terwijl de sterkste afwijkingen (hier ,de cijfers 1
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tot 2 en 8 tot 10) weinig voorkomen. De grootste atsta den liggen ju st
bij deze middencijfers 4-6; 'deze ontloopen elkaar niet zooveel en zullen
elkaar door ,hun frequentie voortdurend compenseeren, terwij1 bovendien,
gelijk we boven zagen, ook elders nog eenige compensatie plaats
Doch nu ons natuurlijk stelsel. Op twee wijzen vast te stellen. I. door
waarneming van de gebruikelijke oordeelen; II. door redeneering uit de
grondoordeelen of te leiden. Methode I. geeft : bijna „niks", slecht (onvoldoende), „ik weet 't niet", zwak, voldoende, good, uitmuntend (heel goed);
tusschen ihaakjes staan andere benamingen voor hetzelfde begrip. Aldus 7
oordeelen. Nu ,methode II, de grondoordeelen; 'deze zijn: „goed" en
„slecht". Beide begrippen kan men naar twee zijden resp. verzwakken en
versterken; rde taalvormen en het gebruik leveren het bewijs van de mogelijkheid van deze oordeelen: „goed", „heel goed" (,,zeer goed"), „niet zoo
best" of „wat minder goed", „slecht", „heel Slecht", „niet zoo heel slecht".
Hier hebben we de zes oordeelen, waartoe een doorsneemensch zonder
groote inspanning in staat is. In deze 6 oordeelen zijn natuurlijk under
anderen naam 'de begrippen „voldoende" en „onvoldoende" opgenomen.
Kunnen we nu nog verder gaan met verzwakking en versterking ,der gevonden begrippen? Net lijkt zoo : links en rechts krijgen we nog de begrippen : „nul" en „volmaakt". Dit zijn echter limietbegrippen, die het karakter
van gemiddelde missend, practisch samenvallend met „zeer slecht" en
„zeer good", onbruikbaar zijn. De theoretische 'mogelijkheid van deze
limietbegrippen doet echter inzien, , dat de begrippen „voldoende" en ionvoldoende &snood's nog eenmaal links en rechts resp. verzwakt en versterkt
kunnen worden. Waar „nul" en „volmaakt" eater limietbegrippen zijn,
dus een volslagen eindpunt vormen : „tot hiertoe en niet verder", .daar
moot ,een verzwakking en versterking aan de andere zijde voeren tot de
uiterste grens, , de uiterste verzwakking van het begrip „good" en de
uiterste versterking van het begrip „slecht"; m.a.w. deze beide begrippen
zullen in een punt samenvallen. Aldus wordt geconstrueerd het zevende
begrip : „twiffelachtig". Voor goed begrip zette men deze zeven ,00rdeelen,
een onwillekeurige hulde aan Pythagoras, op een rij: van links naar rechts,
beginnend met „zeer slecht", „slecht", enz. Bei'de methodes geven dus
zeven oordeelen, die evenwel niet volkomen met elkaar kloppen.
Stollen we echter voorloopig volgens de tweede methode (welke alleen
evenredigheiid kan waarborgen) een nieuw cijfersysteem , op, ,dan krijgen
twe: I zeer slecht, 2 slecht, 3 'onvoldoende, 4 twijfelachtig, 5 voldoende,
6 goed, 7 zeer goed. Net „slechte gebied" 1-3, het „twijfelgebied" 3-5,
het „goede gebied" 5-7, zijn hier gelijk, zoodat het system aan alle
eischen van logica en zelfwaarneming voldoet. Dat methode 1 het begrip
►

►

►

►
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„onvoldoende", als (buiten schoolgebruik) niet behoorlijk courant, niet
wieergeeft, is niet 'erg, Dit komt, ,omdat het „negatieve" gebied weinig
frequent is en weinig •oefening bieden kan. We zullen echter hierna — bij
de bespreking van de wet van Weber — zien, dat men in het ,,negatieve"
of , onvoldoende gebied een dergelijk verschil gemakkelijk kan leeren , onderscheiden. De usantie-methode (I) geeft echter bovendien nog het begrip
,,zwak", 1k geloof echter, fdat in de praktijk van het leven een mar boven
versterkt „slecht" niet .zooveel zal verschillen van het begrip „zwak", het
meer deftige ,ongebruikelijke woord „onvoldoende" zal daarmee wel
samenvallen. Aileen voor schoolmenschen heeft „onvoldoende" zoo'n bijzonder pessimistischen klank gekregen. Bovendien mogen wij wel aannemen, 'dat in het geheele „tusschen-twijfelgebied" een veel grootere
inspanning tot juistelwaarneming, een grootere intensiteit van waarneming
dus, in toepassing zat komen dan eliders in , de schaal; iderhalve zullen
kleinere verschillen dan gewoonlijk kunnen waargenomen worden. We
hebben dus 'het recht in de schaal op 4 1/2 (nauwkeurig 4.3) , een begrip
„zwak" aan te nemen, dat om praktische sChoolredenen kan aangevuld
worden , met een , evenknie op 31/2 (nauwkeurig 3.7), wat overeenkomt met
het , twijfelachtig" van het dagelijksch leven (niet het objectieve twijfelachtig) ; m. a. w. een begrip voor „even onvoldoende" of , onvoldoende,
maar idaar zit toch nog wel lets gouts in" (de 2 1/2 der gymnasia). De
mogelijkheid der waarnerning van deze 0.7-afstanden wordt gedemonstreerd 'door het feit, ,dat de 6 afstanden in het 7-tallig systeem 1 1/2 maal
zoo groot zijn dan de 9 afstanden van het 10-tallig voor hetzelide gebied;
312 maal 7110 is 21120 ; d. i. nog lets meer dan de eettheid in het 10-tallig
systeem : dus vermoedelijk nog behoorlijk waarneembaar.
Zoo moet het ook wel zijn, want ontwerpt men een 8-tallig systeem met
8 eenheden, wat ik vroeger meende te imogen aanbevelen, dan kunnen ide
begrippen „goed en slecht" elkaar niet in een punt raken, wat mij ibij dieper
doordenken over de quaestie een onafwijsbare teisch der logica lijkt. En
het mooie is nu, ,dat 't begrip „voldoende" in het 7-tallig systeem op
517, d, precies gelegen tusschen de breuk 7110 .en 314, welke waarden wij,
rhiervoor, langs anderen weg voor het begrip „voldoende" vaststelden.
Net is no wel aannemelijk gemaakt, dat dit 7-tallig stelsel in het algemeen evenredig van schaal is, m. a. w., dat de qualitatieve schaal identisch gelijkmatig verloopt met de quantitatieve schaal, en wel op grond
van : le. .de inductief-logische isamenstelling van de schaal ; 2e. op grond
van , de juiste Jigging van het begrip „voldoende"; en 3e. op grond van
de gelijkheid van 't „voldoende" en 't „twijfel-gebied."
Verder bewijs , der vereischte gelijkheid van alie afstanden ligt in ,de
,
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voor zichzelf duidelijke stelling, n.l.: dat
gende — b13 eenig nadenken
waarneembare minimumverschillen, in een overzichtelijk door oefening
bekend gebied, bij een gelijke (gemiddeld gedachte) intensiteit van waarneming, bij toeneming of afneming der waargenomen quantiteiten, elkaar
regelmatig op gelijke afstanden moeten opvolgen.
Men denke slechts aan waarneming van lengten in milimeters, e. d. Basis
blijft , de noodzakelijke, hiervoor aangegeven, hypothese, dat materleele
waarneming ten grondslag ligt ook aan qualitatieve (cijfer)beoordeeling,
zij dan slechts analogisch.
Nu veronderstelt de bekende wet van Weber-Fechner eigenlijk nets
anders dat een langzame relatieve toeneming der prikkels (in casu
quantiteitsvermeerdering) noodzakelijk is om intensiteitsvermeerdering , der
gewaarwording te kunnen constateeren. Daar deze toeneming proefondervindelijk verschilt naar gelang van het zintuig, en wij moeilijk kunnen
nagaan, welk(e) zintuig(en) bij de cijferbeoordeeling een rol heeft gespeeld,
zo u er omtrent ,de grootte van ide vereischte toeneming , der prikkels (om
minimumverschillen nog te kunnen waarnemen) eigenlijk niemendal vast
to stellen zijn, behalve dan, dat het wel een langzame toeneming zal zijn.
Gelukkig is Edit ook niet noodig, 'omdat de invloed van , deze wet in het
onderhavige slechts miniem kan zijn. Immers bij schoolcijfer-beoordeeling
gaat het slechts om kleine, gemakkelijk waarneembare en overzichtelijke
quantiteiten, waarbij de waarneming van verschillende bekende punten uit
geschiedt: vanuit het nulpunt, het volmaaktheldspunt, het goed-punt, het
slecht-punt en secundair het voldoende- en ,onvoldoende-punt (vanuit 1,10,
8 (?), 2 (?), 6 en 4 tdus). Aldus zullen zich , de afstanden bij voor- en achterwaartsche toe- iof afneming der ptikkels — bijna geheel assimileeren.
Op .deze wijze kan bovenvermelde stelling uit de wet van Weber gededuceerd worden. Wel blijkt nu ook, hoe verkeerd het is, dat het 10-tallig
system in het voldoende gebied (met grootere quantiteiten) 6 cijfers
heeft tegen 4 in het „negatieve", onvoldoende gebied (met kleinere quantiteiten). Ook wordt het begrijpelijk, waarom in het negatieve gebied kleine
verschillen gemakkelijk kunnen worden aangeleerd, gelijk we hiervoor
hebben aangenomen. Trouwens het is — ook buiten alle geleerdigheid om —
voor ieder gemakkelijk in te zien, dat kleine verschillen, in vergelijk en
contrast met kleine quantiteiten, door de gema'kkelijke overzichtelijkheid
better zijn waar te nemen, dan in vergelijk met grootere quantiteiten,
waartegenover ze in het niet zinken. Zoo is het ook zonder veel betoog
begrijpelijk, dat de oefening, welke bovendien in het meer frequente „voldoende-gebied'' intenser is, de waarneembare minimumverschillen overal
bijkans gelijk maakt.
t
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Wat nu het 10-itallig systeem betreft, leert de praktijk, dat de .daarin
opgenomen verschillen — bij een gemiddelde, gewone intensiteit van waarneming — niet behoorlijk waarneembaar zijn. Ook dit heeft tot ,gevalg, .dat
de gemiddelden te hoog warden. Want de werkelijk waargenomen verschillen worden 'dan grooter , dan , de verschillen, die ide cijfers aangeven,
waarbij aangenomen kan warden, dat ieen zekere humane vrees voor mistasting bijna altij ► een berekening ,der cijfers van bovenaf tengevolge zal
hebben. De ioefening kan ,bier niet veel baten, omdat alle pogingen tot
gelijkmaking der afstanden in hooge mate zullen belemmerd warden door
de buitengewoon onevenredige qualitatieve sehaal.
Een nieuw systeem motet idus , de afstanden aanmerkelijk vergrooten,
zoo, dat le. ide verschillen waarneembaar warden; en 2e. idat de verschillen
lets ruimer worden genomen , dan de minimumafstand, :die desnoods zou
kunnen warden waargenomen; ,dit heft eventueelen invloed van de wet van
Weber op. We gelooven, ,dat ,de 6 afstanden in het 7-tallig systeem, die
anderhalf maal zoo groot zijn idan de 9 (afstanden voor hetzelfde gebied
— van het 10-tallig, aan deze , eischen moeten voldoen.
Met het bewijs , der evenredigheid van het 7-tallig system is tegelijkertijd de onevenredigheid van het 10-tallig systeem buiten twijfel gesteld.
Immers gaat men wit van 2 en 8 also „goed" en „slecht" en versterkt of
verzwakt ide begrippen regelmatig tweemaal (verder kan het niet, vanaf
de „2" naar benedengaande) rdan eindigt het stelsel in het midden op 4 aan
de eene zijde en top 5 'aan die andere zijde, zoodat het kaput in het 'midden
is, of met andere woorden: de begrippen „goed" .en „slecht" kunnen elkaar
niet raken, wat huiselijk uitgedrukt zou beteekenen, dat het 10-tallig stelsel
rust op , dezen merkwaardigen grandslag: iemand, 'die , voldoende" iheeft
kan nooit „onvoldoende" warden en omgekeerd, hetgeen onzin is. Is men
zoo goedig — tegen ide qualificatie in — toch 'andere punten als ,,goed" en
„slecht" aan te nemen, b.v. 3 of 7, idan loopen de afstanden in het midden
over relkaar been of men verkrijgt een geheel gewijzigde qualificatie, hetgeen beide aantoont, idat de begrippen voldoende en onvoldoende te dicht
bij elkaar liggen : ons punt van uitgang.
Hoe corrigeeren we nu het 10-tallig systeem door het 7-tallig? In het
grove aldus : 1, 10, 6, 4, 8 worden resp. 1, 7, 5, 3, 6; 7 en 9 warden oak 6;
2 en 3 warden 2; 5 wordt 4. Een fijnere correctie in decimalen, waarbij
voor ide afstandenberekening de redeneering van afl. 9, blz. 248 1) is toegepast, en het nulpunt in aanmerking is genomen, luidt: 1 =0.73; 2 = 1.53;
3=2:25; 4 = 3; 5=4.1; 6 = 5; 7 = 5.6; 8=6; 9 = 6.57; 10 = 7.27. flierbij
warden le. de afstanden .zoo dioht mogelijk bij elkaar gehouden; 2e. wordt
aangenomen. dat het absolute nulpunt niet wordt bereikt; 3e. dat het eind,
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punt ligt op 7.5 en het volmaaktheidspunt op 8; 4e. dat de 5 even boven

het twijfelpunt ligt. Met behulp van de helften der afstanden kan .deze
methodie in twijfelgevallen vrij nauwkeurig uitmaken, wat even onvoldoende is, wat volkomen twijfelachtig is, en wat zwak is ; bij examen-beslissingen een prachtige objectieve maatstaf. 1)
V.

Bezwctren. Een nieuw 10-tallig systeem als correctie. Het 5-tallig system.
De 10 argumenten „pro".
Er is maar een bezwaar tegen de 7-tallige correctie. Wiskundig aangelegde naturen, verstokte foutentellers en quantiteitenmeters, zuilen trachten ,de afstanden ook in het 10-tallig systeem gelijk te maker, en dat zal
hun allicht lets beter gelukken dan anderen heelemaal lukt het nooit:
de uitstraling ider qualitatieve kracht is , daarvoor te groot. Deze adepten
van den he,iligen Dr. Cijfer geven op die imanier wel verkeerde cijfers....
doch ik geef toe, idat er hier wel eenige kans is, dat de correctie niet juist
zou werken. Daarom geef ik thans subsidiair nog een tweede „ver•choyen" 10-tallig systeem ter correctie, welk systeem logisch in orde is, de
eventueel oorspronkelijke gelijkheid der afstanden beter bewaart, een
noodzakelijke hoofdcorrectie aanbrengt en ook de grondcijfers leder
afzonderlijk weer kan geven, zonder evenwel op een waarneming van
natuurlijke oordeelen te berusten en 'zonder de decimale preciesheid van
het andere systeem. De uitkomsten zullen ,derhalve imisschien soms meer
in ,overeenstemming zijn met de oorspronkelijke bedoeling van den cijfergever, welke cijfergever echter onbewust een foutieve ,methode volgde, die
door zuivere quantiteitsmeting wel moest voeren tot te hooge cijfers. Net
7-tallig stelisel geeft vermoedelijk een meer , objectief eindoordeel, dat middelmatigheid weert. Net bedoelde 10-tallig system .luidt als volgt.
1, bijna niets; 2, zeer slecht; 3, slecht; 4, onvoldoende; 5, even onvoldoende ; (5 1/2, twijfelachtig) ; 6, even voldoende ; 7, voldoende ; 8, goed ; 9,
zeer goed; 10, uitmuntend (bijna volmaakt). Overbrenging van het gewone
systeem Merin: alles blijft gelijk behalve 5, 6 en 7, die worden
res p 51/2 (misschien 6), 7 en 7%. 51/2 is gewenschter ,dan 6, omdat het nulpunt ‘niet in rekening is gebracht. Net beste zal zijn beide correctiesystemen tegelijk toe te passen en bij het zeldzame geval van een sterk verschil
de 10-tallige correctie te volgen, terwij1 overigens de 7-tallige correctie als
juist wordt aangenomen.
:

1 ) De ratio van bovenstaandt decimalen nauwkeurig aan te toonen zou mij te ver
voeren. Zie echter naschrift.
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Ons rest nog een zeer kort woord over andere cijferstelsels. Ik weet,
dat , 00k 3, 4, 6 en 100 in de praktijk bestaat of bestond (zie echter 't
Naschrift) ; ik beschik echter niet over gegevens in deze. Befaamd
is ecliter de klassiek gevormde wederhelft van Dr. Cijfer, even onevenwichtig en nog onberedeneerder dan hij : het gymnasiale stelsel.
Wie mijn redeneeringen •heeft gevolgd, kan gemakkelijk ook de fouten van
dit systeem ontdekken. Overbre ►ging in een correctiesysteem is gemakkelijk genoeg. Men gebruike hier evenwel geen nul en geen decimalen,
omdat schattingsfauten bij 4dit gravere systeem niet zoo licht kunnen workmen. Statistisch gebruik van gymnasiale cijfers mast tientallige is
zonder correetie hoogst gevaarlijk, omdat onderling verschillende ongelijkmatigheden hier vermeng ► zouden warden en derhalve door rekenkundige bewerkingen zonder meer dubbel bedorven zoulden worden.
Ten slotte nog dit. „Correctie" wil zeggen : methodische overbrenging in
een logisch, opzettelijk plooibaar systeem, waarin geen enkel grondcijfer
verloren kan gaan en alit persoonlijke wrillekeur is uitgesloten. Correctie
is geen verdraaiing of verdoezeling, doch is herstel der oorspronkelijke
bedoeling. Dit zij gezegd tegen angstvallige conservatieven, 'die het reeds
bedorvene zouden willen conserveeren. Tegen deze hulptroepen van Dr.
Cijfer's 10 trawanten richten wij ten slotte, als tien Parthenpijien, 10 argumenten, scherp in hun bondtigheid, argumenten, die — al formuleeren en
resumeeren ze soms ook hetzellde in andere, allicht iduidelijker taal —
klinkende bewijzen leveren voor hen, sdie ooren shebben om te hooren,
bewijzen voor ,de ionevenredigheid, met veel te hooge gemiddelden als
resultante, van het tientallig systeem. Als volgt:
le. De onnatuurlijke deductieve oorsprong, waardoor de begrippen
„goed en slecht" elkaar in het midden van ide schaal niet raken kunnen,
een logische ondenkbaarheid.
2e. Net geringe cijferverschil 4-6 en het subjectief sterk gevoelde
verschil „voldoende-onvoldoende".
3e. Net ontbretken van een gema•rqueerd punt voor „goed en slecht".
4e. De maatstaf „voldoende", 6110, is te laag.
5e. Vier onvoldoendes tegen zes voldoendes, ook in verban ► met de
wet van Weber.
6e. De werkelijk waargenomen verschillen zijn grooter , dan , de cijferverschillen in de schaal; derhalve te hooge cijfers door de van „bovenafberekening".
7e. Valt het nulpunt op 1, dan valt het twijfelpunt op 5 1/2, niet op 5, en
worden dus alle cijfers boven 5 te hoog in qualificatie.
8e. Valt het nulpunt op 0, dan zijn alle cijfers van een of aan, te hoog.
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9e. Net twijfelgebied (4 tot 6) moet als oordeelsgemiddelde gelijk zijn
aan het „voldoende" en het „onvoldoende" gebied : zulks is niet het geval
(1 tot 4 en 6 tot 10 zijn, resp. drie en vier eenheden, yan 4-6 twee eenheden).
10e. De afzonderliike existentie van 21/2 en 3- (drie min) in het 5-tallig
stelsel, bewijzen , de quantitatieve onjuistheid vary fide 5.
Dit zijn 10 goede argumenten om Dr. Cijfer's tien trawanten
wier
aanwezigheid in de weidsche, 'doch meetbare velden ider natuurwetenschap
zeer op prijs wordt gesteld
niet, .dan onder behoorlijk geleide ter nonarbitraire correctie, plus eon alarm-signaal aan 'het hek, toe te laten in de
beemden, waar „Vrouwe Paedagogica" met haar paladijnen
voor wie
deze regelen trachten een bescheiden hulde te zijn
zich plegen te
vermeien.
Den Haag, 20 Dec. '26.

Mr. Dr. L. W. R. VAN DEVENTER.

Naschrift.
Tot slot een noodzakelijke principieele standpuntbepaling.
Volgens Prof. Dr. J. H. Gunning (Verz. Paed. Opstellen, 2e b. blz. 82) zou Ed.
Bottcher (Neue Jahrb. f. Paed. 1900 blz. 505; zie ook ibidem 1899 blz. 312 en 398)
met mathematische argumenten b e w e z e n hebben, dat cijfers als z o odanig niet in staat zijn een objectieve beoordeeling van candidaten weer te geven.
Er staat ter plaatse echter ge en e nk el b e w ij s,
wat
d a n o o k. Misschien is d i t bedoeld — wat er evenwel niet zoo staat
: dat de
e. rondslag van het cijfer, de waarneming, steeds subjectief is en dat derhalve de
grove nauwkeurigheidsgraad van het gemiddelde (als zijnde onbekend) tot op
zekere hoogte het gemiddelde onbetrouwbaar maakt. Het subjectieve van de waarneming heeft echter principieel niets met het cijfer als zoodanig uit te staan. Cijfers
bevorderen immer, als elk schematische-symbolische voorstelling, duidelijkheid en
objectiviteit.
Anderszins wordt de nauwkeurigheid zelf vergroot door drie dingen : 1 e. door
'1 7-tallig systeem; 2e door 't cijfer v el d (niet het punt) tot uitgangspunt te nemen;
3e. doordat vele gelijksoortige waarnemingen dikwijls aan een cijfer ten grondslag
liggen.
Het 4-tallig systeem door Prof. G. (zie boven en ook Dr. C. P. Gunning, Tsch. v.
Ervaringsopv. Febr. '24, blz. 61) aanbevolen, is door onlogischen bouw (schaaihiaten) en grove qualificatie statistisch onbruikbaar. Daartegenover is de juistheid
van 't 7-tallig stelsel ook praktisch te bewijzen door b.v. o.a. de voorbeelden van
biz. 248 (afl. 9) te corrigeeren in het 7-tallig stelsel. Aldus: eerst het gewone
gemiddelde, daarna het gemiddelde van dezelfde cijfers in het 7-tallig systeem.
Van 10,4,4: 6 (void.) en 4,4 (even void.) ; van 5,5,10: 6 2/3 (ruim void.) en 5,2
vold.); van 4,10: 7 (ruim void.) en 5,1 (void.); van 1,10: 5 1/2 (void.) en 4
(t
wijfelachtig); van 4,4,6: 4 2/3 (even void., als resultaat van 2 maal onvoldoende!)
en 3 2/3 (even onvold.).
v. D.

CRITISCHE REVUE.
De maand Februari is de maand van Pestalozzi geweest. Alles en leder
die wat met de ,officieele paedagogiek te maken had, heeft over hem geschreven of gesproken, van hem gehoord of gelezen. Zoo gaat het nu
eenmaal in dit ,ondermaansche rinds de drukkunst is uitgevonden, en van
onheuglijke tijden de bekoring van het woord te voeren zich van het gemeen heeft meester gemaakt. Wie de lawaaierige advertenties yin ,de
groote pers ziet van een zeker instituut voor algemeene .ontwikkeling,
krijgt den indruk, (dat arbeid niet meer noodig is, maar de materieele welvaart alleen verkregen wordt door goed' te leeren spreken, en 'clan nog wel
door ,een papieren leermeester: de wereld wit bedrogen worden; zij zij
bedrogen.
Pestalozzi is voor honderd jaar gestorven en wie thans de massa's
leer- en leesboekjes uit ,de eerste vijftig jaar der negentiende eeuw ziet
en daarnaast lest , die uit 1781 van J. H. Swildens
Vaderlandsch A.B.boek — en , de boekjes van het Nut, ,o. a. van Marten Nieuwenhuijzen, over
het Kunstmatig lezen, die vraagt zich met verbazing af, waar in 1830
tot 1850 in ions land de invloed ten goede van Pestalozzi was, , daar de vele
leesboekjes uit die jaren voor een groot .deel heel wat slechter zijn dan
de eerstgenoemde; ik heb een heele collectie — en houd me steeds aanbevolen voor aanbiedingen van oude schoolboekjes, kinderprenten en
volksboekjes, — maar het heeft , mij getroffen, 'dat met uitzondering van , de
invloedsfeer der Haarlemsche kweekschool, er zoo weinig uitkwam, .dat
men een vooruitgang kan noemen. Eerst na de 70-ger jaren 'komt er een
ander geluid in de Nederlandsche onderwijswereld, maar van Pestalozzi
in het algemeen heeft onze school weinig idirecten invloed ten goede genaten. — Rekenen, muziek en vormleer uitgezonderd Natuurlijk zal men mij trachten te beschuldigen van .on , dankbaarheid, maar
dan is men er mast. 1k heb . dezer ,dagen nog al wat gelezen in Al de
werken, onder opizicht" van Prinsen in 1827 uitgegeven en de persoon van
Pestalozzi is mij ,daardoor hoe 'anger zoo meer sympathiek geworden,
waar hij is , de onversaagde strever, ,de nooit moedelooze 'zoeker, de als
materie-mensch wet totaal mislukte, maar nooit geworden de slappeling, die
zich , door de tegenheden des aardschen levens Piet overinannen, maar die
zijn ideaal bleef hooghouden, zonder vertwijfeling. Daar is b.v. , dat stuk in het
Aan de onschuld, den ernst en de edelmoedigheid van mijn
derde
Pestalozzi,
gewichtig en langwijlig als alle kinderen der acht-.
vaderland.
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tiende eeuw, is idle titel niet genoeg ; hij voegt er aan toe : „Een wooed van
een boven tijd en eeuwigheid verheven uitzigt, met moed en ootmoed aan
zijn tijdgenooten voorgelegd, en met geloof en hoop aan zijn nakomelingen
nagelaten door eenen grijsaard, die, wars van al den strijd zijner dagen,
nog een zoenoffer wenscht neder te leggen op het altaar der menschheid,
op het altaar van alle kinderen Gods, eer hij ten grave daalt." En 'het slot
van dit stuk is een , dithyrambe op de ware persoonlijke vrijheid en de
vaderlandsliefde, zeer sterk nationalistisch gekleurd, maar daarom ons
des te liever, waar vaak Pestalozzi ons wordt geschilderd als een natielooze slappeling; maar wie deze slotalinea's leest, met telkens herhaald:
„Beschermgeest van Helvetie, doe uwe stem luider hooren en donder door
berg en dal, , dat .de vrijheid des lands voor het yolk is", die ziet wat
anders in den schrijver dan de in elkaar gezaktc oude hoer, de mislukkeling, .die zijn portretten verbeelden. Pestalozzi zal zelf zijn beteekenis
zeker niet gezien hebben als paedagoog en methoden-schrijver, maar als vernieuwer van de oude levenwekkende waarheden en de waarde van het
individu. Pestalozzi zag ook zeer stellig niet zijn werk als van directe
gevolgen; hij was te goed mensohenkenner en psycholoog, om niet te weten
dat hij schreef voor later tijden en.... nog steeds is hij onzen tijd als democraat vooruit. Typeerend is voor hem het bijvoegsel van 1782, waarin hij
schreef:
,,Ik las dit °piste] gister vier menschen voor.
0, God, zeide ide
eerste, en een traan bevochtigde zijn aangezicht.
— Oude grollen voor de dooden, zeide de andere, en nam een
snuifje.
Ha dirli, dirli dirli dom,
Zoo is 't, en anders niet,
Net kruikje gaat zoo lang ter bron,
Tot men het breken ziet.
Dat zei de iderde.
— De vierde hield Eden zanger de hand voor den mond en kuste den
man met een traan in het oog."
Net klink wat vreemd, maar ik zou Pestalozzi soms willen zetten naast
den Engelschen satyricus Wells, die in zijn strijd tegen conservatieve verdwazing en militaire waanwijsheid zeker door Pestalozzi krachtig zou
gesteund zijn. In 1815 zegt Pestalozzi nog eens : „Dat de meeste dezer bladen
reeds in 1814 gedrukt zijn, en idus daaromtrent de verdenking niet op mij
kan vallen — dat ik den mantel naar den wind hang."
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Deze levensbeschouwing zal het ook wel geweest zijn, waarom
zijn practische arbeid zoo steeds mislukte en hij ,eigenlijk voor
de arrivisten een onschadelijke 'warhoofd was. Net levensdoel van
Pestalozzi is m. i. niet allereerst geweest de school en , de opvoeding, maar de geheele menschheid, en een belangrijke factor
achtte hij daarbij, als alle wijsgeeren, een uitstekenci ,gezin, met ,een uitstekende gezinsopvoeding en een goede school, maar van niet minder
grout en overwegend belang acht hij een gezond nationalisme, •een wet
met gelijkheid voor zonder overheersching en ,dwang. Wie ,de werken van Pestalozzi zelf eens leest, zal verbaasd staan hoe veelzijdig liens
belangstelling en propaganda was en zich er over verbazen, (dat men hem
maar steeds ,alleen als opvoeder naar voren brengt. Voor rekenen, vormleer en muziek is het werk van den Zwitserschen wijsgeer 'direct hervormend geweest, maar zelfs Prinsen's leerwijze voor het lezen staat maar
in zeer ver verwijderd verband met de ideeen van Pestalozzi. Net is dan
ook wel aardig het boekje van P. L. van Eck Jr., Pestalozziana,
uitsluitend bibliographische waarde heeft, ,eens door te nemen; men leest dan
wel van veel geschrijf over P. en zijn ideeen, maar alleen voor rekenen en
zingen en vormleer wordt direct melding gemaakt van Pestalozzi.
Historisch inzicht is een 'moseilijk ding; nu reeds werd in een artikel in een
openbaar onderwijsblad den schrijvers van een Gesch. van de opv. en het
onderw. verweten, dat ze zoo iweinig plaats gegeven hadden aan den 'Chr.
paedagoog Ligthart, n.b. nadat de artikelen van Nieukerke in het Correspondentie-bladihadden gestaan; zoo scheef gaan sums de inzichten en zoo
verward is sours de feitenkennis ; hoeveel moeilijker is het dan van een
die honderd jaar geleden leelde, nauwkeurig te omlijnen wat hij bedoelde.
In een vorig nummer had ik het over het Amerikaansche onderwijs, en
kort daarop las ik weder van een hooggeleerde, , die idat onderwijs icier
vrijheid voorbeeldend achtte, en ide vrijhei ► , er van roemde. Welnu, de
Nederlandsche pers heeft een goeden naam en in ,de N. R. ct. kwam een
fraai stuk voor over een uitgezocht Amerikaansch studentencorps, dat op
kosten van , een , dollarvorst een reis ,om de wereld maakt. Ik wil dat ,hi-er
vastleggen; het kan nog eens te pas komen.
Het stoomschip Rijndam, van de Holland-Amerikalijn, maakt, gelijk hekend
is, voor rekening van de gebroeders Phelp te New-York, een reis rond de wereld
ten behoeve van de University-world-cruise. Op deze reis zal het schip, zooals
wij reeds hebben gemeld, in Maart ook een bezoek aan Rotterdam brengen.
Naar aanleiding van de berichten over deze reis heeft een lezer ons eenige
brieven ter inzage gegeven, welke hem geschreven zijn door een familielid dat
deze reis meemaakt. Aan deze brieven is het volgende ontleend:
1k zal blip zijn, als de reis voorbij is, want je scharrelt met die boot, als
mier over den aardbol en je schiet geen draad op. Maar je ziet veel op zoo'n
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manier en vooral voor de studenten is het een reis, welke zij moeilijk voor een
tweeden keer zullen kunnen maken. Alle tochten zijn uitstekend voorbereid; de
meest bezienswaardige punten zijn uitgezocht. Toch wordt er ontzettend
„gekankerd". Als universiteit lijkt het mij een groote mislukking, want studeeren is wel het minste, waar onze studenten aan denken. Wat zij eigenlijk onder
deze universiteit verstaan, is me niet recht duidelijk, want alles wat er worth
onderwezen, leer je in Nederland op de H. B. S. Het heele stel maakt sterk
den indruk van een groepje jongelui, dat goed in de duiten zit, hoewel er ook
zijn, die even „poor" zijn als ik. Maar klaarblijkelijk is het er allen alleen om
te doen, om een wereldreis te maken. Omdat het nu eenmaal een universiteit
is, loopen ze er een paar colleges bij. Als zij de beginselen van het Fransch en
de geschiedenis nemen, hebben zij al meer dan genoeg. Ze drinken als ketters
en vooral in Japan hebben zij zeldzaam huisgehouden. Zoodanig zelfs, dat het
maar weinig heeft gescheeld, of de geheele „university" was teruggeroepen.
De boot is officieel droog, maar in de hutten kan je alles vinden. Als er in
Yokohama al eens eentje nuchter aan boord kwam, dan dacht je, dat deze niet
goed in orde moest zijn. Zoo maak je hier aan boord van alles mee. Dat is
aan den eenen kant nu wel eens vermakelijk, maar aan den anderen kant komt
er van de university cruise, de educational institution, Enz. geen steek terecht
Ook van de sight - seeing komt af en toe niet veel. Ze duiken gauw hier of
daar een bar op en laten zich daar zoo zachtjes aan — naar men dat noemt —
„vol-loopen". De Amerikaansche bladen hebben dan ook al gemeld: „The university-cruisers drink their way round the world". Het is nu — deze brief is
in Batavia geschreven wat beter, maar in Japan, op een treintocht naar
Nikko, kwam bij aankomst om 10 uur in den morgen, de grootste helft al stomdronken uit den trein vallen. Gedurende de geheele treinreis, welke ongeveer
3 uur duurde, was de Fu Yami te zien. Maar verreweg de grootste helft van
de studs wist van het bestaan niet af. Uit diverse tempels zijn heel wat dingen
mee gegapt. In Nikko is in een tempel een priester met den hack van een
wandelstok dichterbij getrokken, waarna hij een klap op het hoofd kreeg. Daar
is toen heel wat over te doen geweest; acht studenten zijn naar Amerika teruggestuurd. Elders zijn zij in een hotel naar binnen gegaan. In alle kamers hebben
zij de bedden over hoop gehaald, ook al lagen er loge's in. In een Boedhistischen tempel hebben de heeren het Boedhabeeld met steenen gegooid, onder
den uitroep: „We don 't believe in Buddha, we only believe in Johny Walker."
(Wij gelooven niet in Boedha, wij gelooven slechts in Johnnie Walker (een
bekend whisky-merk). In Nikko is een heele troep studenten over de Heilige
brug getippeld, welke brug alleen bestemd is voor de Keizerlijke familie. De
groote bel van Nara hebben zij laten daveren, dat het was als of de wereld
verging.
Zoo zou ik nog menigen brief vol kunnen schrijven. Maar zooals gezegd, het
gaat nu al weer wat beter. je moet niet vergeten, dat Japan het eerste natte
land was, waar wij kwamen en dan de reis over de Pacific was nogal lang.
Toen wij op de 180ste breedtegraad voeren, heeft de marconist naar Nederland gevischt. Wij hebben Hilversum hard ontvangen. Engeland hoorden wij
elken dag, zoo ook het Hollandsche nieuws, via Nauen.
Met speciale vergunning van de Japansche regeering is met de Rijndam een
bezoek gebracht aan het heilige eiland van de Japanners: Myajima. Behalve
het heilige paard, mogen er geen dieren komen. Er zijn geen vervoermiddelen.
Geboorten noch sterfgevallen mogen daar geschieden. Het is een prachtig eiland
met ongelooflijke mooie boschpartijen en rijke kleurschakeeringen. Van daar
zijn we verder gegaan langs Kobe, Moji, Shanghai, Hongkong, Manilla en
Bangkok
Bij de brieven is een exemplaar gevoegd van The Binnacle, de krant, welke
aan boord van de Rijndam, tijdens de zeereizen, dagelijks wordt uitgegeven. Het
bevat een groot aantal radio-telegrammen, vl ot geschreven artikelen over het
land, waar de Rijndam weldra zal komen, foto's van de juist bezochte
plaatsen, enz.
.
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Een artikeltje moge hier volgen, omciat het de brieven wel aardig illustreert.
„Pas op je goeden naam", staat er boven. Het stukje luidt (vrij vertaald):
„In het hotel te Manilla zijn rekeningen tot een bedrag van een paar honderd
dollar onbetaald gelaten, door zorgelooze, kwaadwillende deelnemers van den
tocht. De bonnetjes voor de consumpties zijn op tafel achtergelaten: vele zijn
met valsche namen onderteekend. Dit is niet zoo geestig als de streken, welke
er thuis wel eens zijn uitgehaald. De naam van de University Cruise lijdt er
niet alleen onder, maar ook die van de Vereenigde Staten. Het schijnt wel,
alsof men het persoonlijk eergevoel heeft vergeten mee te nemen op deze reis.
De geest, welke uit deze streken spreekt, is nu wel niet van een kwaadaardig
karakter, maar het denkbeeld, om er stiekum met iets tusschen uit te knijpen,
zonder aan de gevolgen te denken, is toch weinig fraai. Zulke dwaasheden
kunnen, als zii worden herhaald, de geheele cruise brandmerken en de reputatie
van de deelnemers ernstig aantasten. Laat ons daarom oppassen, dat zoo
iets niet weer voorkomt".
Het stukje is onderteekend door den student-council.
Uit een ander artikeltje blijkt, dat de passagiers gezamenlijk ongeveer 50
dollar per dag besteden in de bar aan boord. Toen de boot in Japan aankwam,
was er in deze bar al voor 3500 dollar gebruikt

Een later bericht in dezelfde kraut tracht, nu , de heeren ook ons land
naderen — aankomst 20 Maart — den indruk van dit stuk te verzachten.
In Italie 'hadden ze zich netjes gedragen. Nu, , dat dank je de koekoek,
Mussolini zou korte , metten met die , drankorgels gemaakt hebben.
Legenden, als ze van mond tot mond zijn gegaan, krijgen een sfeer van
waarheid en zijn dan voor de groote menigte , daarvan niet meer te onderscheiden. Zoo is in ons goede land steeds een propaganda tegen de
toelatingsexamens gevoerd door vele leeraren der middelbare scholen
en het , dalen van het peil van het rniddelbaar en gymnasiaal onderwijs
weed niet toegeschreven aan , de wondere zucht van den modernen ,ouder,
die door de goedkoopte ervan gesteund 't gaat immers naar het inkomen — in al zijn stamhouders aanstaande geleerden ziet, zoodat ide
leeraars met het onbruikbaarste materiaal zitten, ,dat door aanleg en
milieu volkomen ongeschikt is voor een intellectueele opvoeding. Natuurlijk kreeg , de lagere school de schuld en de oppervlakkigsten zochten het
redmiddel in een clandestiene invoering van de toelatingsexamens. De
nuchtere werkelijkheid heeft echter nog zoo iets als een statistiek en waar
mogelijk, zal zeker hier een zuivere boekhouding met waarheid kunnen
inlichten. Uit 'de N. R. ct. knipte ik het volgende, dat zeker meer
spreekt, dan heel wat geredeneer.
In Utrecht wordt geregeld nagegaan, hoe de leerlingen na het verlaten van
de lagere school zich in het eerste leerjaar van de scholen voor middelbaar en
voorbereidend hooger onderwijs „gedragen". Alle rapporten in den loop van
den cursus aan de leerlingen uitgereikt, worden bekeken en met elkaar vergeleken. Dit geschiedt om twee redenen: I e om te weten welke lagere scholen
wel de „geschiktheid" der leerlingen kunnen beoordeelen, welke niet; 2e. of
de verklaring in het algemeen zoo betrouwbaar is, dat men niet naar andere
keurmiddelen moet uitzien.
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„De rapporten van de leerlingen van het eerste leerjaar van den cursus
1925---1926 der beide gymnasia zijn nu weer" — aldus schrijft de heer Van
der Hoeve in het Weekbl. v. gymn. en midd. ond. — „bewerkt en het is wellicht
niet ondienstig, hierover iets te publiceeren, omdat men te Leiden weer gaat
teruggrijpen naar het examen als deugdelijker keurmiddel dan de verklaring en
in andere plaatsen misschien daartoe de geneigdheid bestaat.
Tot de Utrechtsche gymnasia werden tot het eerste leerjaar van genoemden
cursus 72 leerlingen toegelaten die vrijgesteld waren van het toelatingsexamen
omdat zij een verklaring van geschiktheid hadden; terwijl er van de leerlingen
die door de lagere school ongeschikt waren verklaard, en dus examen moesten
dien, 13 slaagden.
Merkwaardig is het aan de hand van de cijfers het verschil te laten zien
tusschen de prestaties van de leerlingen der eerste en die der tweede groep.
Het gemiddeld waardeeringscijfer der leerlingen, die krachtens de verklaring
van geschiktheid plaats kregen op de gymnasia, was voor de wiskundige vakken
3 1/5, voor Nederlandsche taal 3 5/18, terwijl deze cijfers voor de leerlingen der
groep examen-leerlingen onderscheidenlijk 2 15/26 en 2 29/39 waren.
De verschillen in cijfers uitgedrukt zijn 51/130 en pl.m. 19/36 punt.
Tot recht begrip van het een en ander is het echter noodig hier nog iets aan
toe te voegen.
Het aantal leerlingen der groep van 72, die onvoldoende cijfers (d.i. minder
dan 2 1/2 ) en even-voldoende cijfers (2 1/2 ) voor de wiskundige vakken hadden,
was onderscheidenlijk 5 en 6, of 7 pct. en 8 1/3 pct., terwijl dit aantal voor het
vak Nederlandsche taal, onderscheidenlijk 4 en 4 was, of 5 1/2 pct. en 51/2 pct.
Voorts was er onder dezen slechts 1 leerling met onvoldoende voor beide hoofdvakken of 1 7/8 pct.
Daarentegen was het aantal leerlingen der groep van 13, die onvoldoende en
even voldoende cijfers behaalden voor de wiskundige vakken onderscheidenlijk
5 en 4 of 38 1/2 pct en 30 10/13 pct; voor Nederlandsche taal 4 en 3 of 30 10/13
pct. en 23 1/13 pct., terwijl er onder hen 3 waren met onvoldoende voor de
wiskundige vakken en Nederlandsche taal beide.
Dat ondanks dit in verhouding tot het geheel aantal (13) hoog percentage
zwakke en onvoldoende leerlingen de verschillen tusschen de gemiddelde waardeeringscijfers der beide groepen niet grooter zijn dan 51/130 en 19/36 punt, is
hieraan toe te schrijven, dat een paar scholen, die zelden leerlingen aan een
gymnasium afleveren en daarom wellicht te spaarzaam zijn met verklaringen,
er een paar hebben afgeleverd, die vrij hooge waardeeringscijfers verkregen
voor de wiskundige vakken en Nederlandsche taal, n.l. 3 2/3 en 2 5/6; en
3 en 3 1/2 .
Uit deze cijfers blijkt m.i., dat de Utrechtsche lagere school in het algemeen wel
in staat is over de geschiktheid harer leerlingen te oordeelen, terwijl er wel
eenige reden is, uit het feit, dat er nog zoovele zwakke leerlingen bij het toelatingsexamen slaagden, de conclusie te trekken, dat dit examen geenszins een
keurmiddel is van de eerste soort".

Net iou wel eens ide moeite loonen indien een statistiek werd
aangelegd, waarin kon warden vastgelegd het percentage van de
leerlingen, die volidoencle doorzettingsvermogen en hersenkracht
bezaten, en in hun studie geslaagd bleken, n.l. zij, 'die uit een
beschavings- en cultuurloos milieu in de studie waren geprest,
omdat er gelegenheid voor was; ik zeg met opzet geprest, want
het is ten alien tijd mogelijk geweest voor werkelijk begaaiden , zich een
baan te maken; daarvan zijn voorbeelden te over in onze geschiedenis,
toen er van beurzen en toelagen nog Been sprake was. Net zal dan mis-
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schien blijken, dat , deze in-studie-gebombardeerden juist in .de technische
wetenschappen nog wel wat bereikten, maar veer zelden de bespi;egelende
en aestethische vraagstukken eenige belangstelling inboezemen. In de
standen, die vroeger de hoogere werden genoemd, kan men praten over
borrels en politiek, en paarden en jacht, en verder weten ze niet veel; in
hun kasten staat wel een male Vondel b.v., maar ze weten van hem
niets; in ,de lagere standen praat men niet over peerden en
politiek, maar over arbeidsduur en weekloon, over staking en
bioscoop ; natuurlijk zijn er uitzonideringen, gelukkig, en die vindt
men vooral onder hen, voor wie het leven niet alleen een strijd
am dagelijksch brood is; die vindt men bij , de mannen en vrouwen .die in
de kerk en staat en vereenigingsleven meeleven en 'door een hooger beginsel tdan aardsch genot worden geleid ; , dat is de kern van elke natie en
naar die kern moet een yolk beoordeeld worden. En het is de taak van
;die opvoeding .en het ,onderwijs, die kern zoo sterk en groot te maken,
dat er e'en invloed ten goede van uitgaat op het volksleven. En ,dan is het
van groot belang, dat het ideeele idaarbij haven het rmaterieele nummer
een is, want alleen de ideeele waarden kunnen materieelen weerstand
overwinnen.
Op een aardig boekje wil ik hier nog even de aandacht vestigen,
n.i. op Inleiding tot de taalwetenschap, van 'dr. Ii. J. Pos, hoogleeraar
aan hde Vrije universiteit. Dr. Pos heeft den gespreksvorm gekozen en
dat doet een beetje achttiende-eeuwsch aan, en ik persoonlijk vied het
niet prettig, maar anderen denken er weer anders over. Zeer
duidelijk is , deze betoogtrant echter wel. De hoogleeraar zegt in
zijn inleiding, dat , , dit boekje wil inleiden tot methodische beschouwing der taalverschijnselen, in aansluiting aan den tegenwoordigen stand
der vragen. Het is een goedkoope waarheid geworden, dat de taal jets
levends en beweeglijks is. De moeilijkheid is, dit inzicht in toepassing te
brengen.... in tde theorie. Zoodra men dit probeert, blijkt .de theorie van
het levende rnoeilijker en abstracter dan rde schoolgrammatica er van, die
zich met het allernioodigste tevreden stelt en 'den schijn van waarheid voor
zich heeft, , doordat men er practisch zoaver mee komt; strengere ontleding leert ze bezien als dat halfslachtig product, waaruit naast een
behoorlijk pracitisch taalgebruik ieen bedenkOjke taaltheorie opkomt."
Wie zijn inzicht in
taal wil verdiepen, zal dit werkje, dat door zijn
gesprekvorm wel aan duidelijkheid heeft gewonnen, niet zonder vrucht .
voor zijn studie en arbeid bestudeeren ; het is voor ons land het eerste
op dit terrein en zal veel oppervlakkigs tegenhouden door de zuiverder
begrenzing .der begrippen.
Vein — G. —.
D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
„Verlangen en zoeken"! Dat is een kenteeken van het yolk geworden
in onzen tijd; aldus , een schrijven in het tijdschrift Pharus. Het yolk heeft
met het oude gebroken en jaagt nu rusteloos naar nieuwe doeleinden.
Maar al te zeer waant men, deze innerlijke onrust des yolks door economische behandeling te kunnen genezen. Men zal echter op deze wijze tot
de bekentenis moeten komen: „operatie goed verloopen, patient dood".
Wie alle betrekkingen in het yolk good zoekt te verstaan, en niet voor
bepaalde feiten in het volksleven met blindheid geslagen is, komt tot de
overtuiging, dat het yolk innerlijk, psychologisch krank is, en dat alleen
rnaatregelen van paedagogischen aard kunnen helpen.
Kindersmaak voor poezie. Net Educational Supplement vain de Times
wekt de onderwijzers op, een onderzoek in te stellen naar den smaak der
kinderen voor poezie. De zaak is zeer eenvoudig. Al ide leerlingen der
klas krijgen een bepaald gedicht te lezen, en moeten na afloop door een
der ciffers van nul tot 10 aangeven, welke waarde zij aan het gedicht
toekenren. Hoe meer gedichten de onderwijzer op deze manier aan het
oordeel der kinderen onderwerpt, hoe beter. Door alien kinderen een
ander gedicht te geven, wordt samenwerking en beinvloeding voorkomen.
ZOO komt er aardig wat statistisch materiaal, en wordt wel duidelijk,
welke gedichten op , dien bepaalden leeftijd algemeen gelield zijn. De meest
geliefde zijn daarom nog niet de beste gedichten; maar de enquete zal
zonder twijfel een blik gunnen in smaak en zieleleven der leerlingen, en
de verkregen kennis zou later weer nuttig kunnen warden aangewend.
De prestatie der hedendaagsche School. Een ernstige aanklacht is het,
dat de huidige School niet zou presteeren, wat de vroegere heeft gepresteerd, zoo zegt een schrijver in de Deutsche Lehrer-Zeitung, en toch waren .op een vergadering van vertegenwoordigers van handel, industrie,
handwerk en school, oniangs te Duisburg gehouden, alle aanwezigen het
op dat punt vrijwel eens!
De schrijver stelt zich de vraag, waaraan het manco is toe te schrijven.
Op verschillende zaken vestigt hij de aandacht. Vroeger heerschte in de
schoolklasse een tucht, zoo zegt hij, die we tegenwoordig helaas kwijt
zijn. Vanuit de huisgezinnen dringt een verweekelijking de school binnen,
waartegen ook de vlijtige, welwiliende onderwiizer niet op kan. Bovendien
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wordt de geregelde arbeid in de school gedurig onderbroken door allerlei
werk, dat van de school een „Madchen fiir alles" heeft gemaakt.
Voetbal en allerlei sport nemen den geest onzer jongens zOOzeer in
beslag, dat er geen tijd voor ernstigen arbeid overblijft. Ook op methodisch gebied zijn we op een sdwaalspoor geraakt; we moeten wat minder
praten, en weer zooals de ouden deden: laten oefenen! Een slager zei
tegen den schrijver : „gij experimenteert tegenwoordig te veel in de
school."
He Zeitschrift
Invloed van de gymnastiekles op het ander onderwijs.
fug Padagogische Psychologie geeft in een artikel de resultaten van een
desbetreffend onderzoek. De slotsom is, dat ook bij een matige dosis gymnastiek, de onmiddellijke werking op de geestelijke onderwijsvakken
ongunstig is. Er met eenige tijd verloopen, en ,dan komt gymnastiekonderwijs ook de andere vakken ten goede. De lichamelijke vorming is
trouwens, tegenover de vorming van den geest, man al te lang en al te
zeer verwaarloosd. Maar het zal in ieder geval aan te raden zijn, de
gymnastiekles zooveel mogelijk aan het einde van den schooltijd te doen
plaats hebben.
Lichamelijke stral. Past die nog in onzen tijd? vraagt Dr. Martin Ulbrich van Magdeburg in de Deutsche Lehrer-Zeitung. Vroeger achtte men
onderwijs zonder „priigeln" ondenkbaar ; tegenwoordig verschillen de
beschouwingen.
Of het er buiten kan, zal afhangen van de meerdere of mindere medewerking van het huisgezin, van de grootte der klas, en van verschillende
andere factoren. Voor de jeugd van onzen tijd acht de schrijver een vaste
hand zeer noodig, en van een tuchteloozen wil moet gehoorzaamheid tot
elken prijs geeischt worden. De verhouding der onderwijzers tegenover
de leerlingen is in onze dagen moeilijker dan ooit.
Volwassen misdadigers gaven soms op de vraag, hoe zij zoo ontaard
waren, ten antwoord: „dat komt van de stokslagen, die ik in mijn jeugd
niet gehad heb!" liet is opmerkelijk, hoeveel „eenige-zoontjes" er onder
de misdadigers worden aangetroffen.
Steeds is Luther's voo ►schrift in acht te nemen, dat naast de roede een
appel liggen moet. De liefde des opvoeders met ook zijn slaande hand
leiden. Maar in het algemeen moet lichamelijke tuchtiging zijn, wat het
opereermes in de hand van den geneesheer is : het uiterste remedie.
Pestalozzi. Naar aanleiding van Pestalozzi's honderdsten sterfdag (17
Februari) merkt Pharus op, dat (onze tijd veel overeenkomst heeft met
dien van den grooten Zwitser. Ook toen lag Pruisen, na de nederlaag van
Jena, verscheurd en vertreden voor Napoleon in het stof. Verziende
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mannen vonden echter den rechten weg tot volksvernieuwing. Koning
Frederik Willem III zei: „Wel is waar hebben wij aan oppervlakte verloren, maar wij willen aan innerlijke kracht winnen; en daarom is het mijn
ernstige wil, dat aan het volksonderwijs tde grootste aandacht zal besteed
worden." Hij beschouwde de opvoedingsvraag als de bestaanskwestie
voor het yolk, en in , deze omstandigheden zag men in Pestalozzi den
besten leidsman bij de oplossing van het probleem. Fichte noemde in zijn
,,Reden" het opvoedingsstelsel van Pestalozzi het ware geneesmiddel voor
de kranke menschheid, en Freiherr von Stein wees op hem als den brenger van heil en redding.
„Waarom Fransch?" vraagt het Educational Supplement van de Times.
Op een vergadering , der Engelsch-Italiaansche League werd bovengenoemde vraag gesteld. Zeker, ook in Engeland wordt het Fransch tot
nog toe tamelijk algemeen als de eerste moderne taal beschouwd. Maar
er waren er, die, althans voor sommige scholen, verandering noodzakelijk achtten, en meer voor het Italiaansch voelden. Vooral met de uitspraak van verscheidene Fransche klanken ondervindt men in Engeland
groote moeilijkheden. Men achtte daarom voor sommige scholen het Italiaansch verkieslijk, dat zich gemakkelijker laat uitspreken en een
uitstekende voorbereiding voor het Latijn is. Ook het Spaansch vond, met
het oog op handelsbetrekkingen, zijn verdedigers. Beide talen oordeelde
men vooral voor beginners gemakkelijker clan het Fransch. Gewezen
werd voorts op den rijken woordenschat van het Spaansch, en op de
litteratuurschatten der Italiaansche taal.
T. v. d. KOOIJ.
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OPVOEDING TOT ZELFSTANDIGHEID.
Er was eens een kind, dat zoo flink en sterk was, dat hij dacht, dat hij
een man was.
„Kiik, moeder!" riep hij. „Ik ben een man! Geef mij waders zwaard, en
ik zal u verdedigen tegen alles en iedereen."
Dat zal heerlijk zijn"! zeide zijn moeder; en zij gaf hem het zwaard
en zuchtte en glimlachte.
Net kind hanteerde het zwaard , met zemak

hij was zoo sterk — en
•
„Kijk, moeder!" riep hij. „Ik kan er best mee vechten. Als wij een
leeuw of een beer in bosch tegenkomen, zal ik hem met een slag doodslaan! &WA"
„Dat zal prachtig zijn!" zeide de moeder; en zij zuchtte en glimlachte.
hij zwaaide het boven zijn hoofd.

Maar toen het kind het zwaard weer in de scheede stak, gebeurde het,
dat hij zijn vinger .openhaalde aan 'een speld, die aan zijn pak zat.
„0, imoeder!" riep hij. „Die akelige speld heeft mij in mijn vinger
geprikt! O kijk eens! Daar komt een groote droppel bloed uit mijn vinger.
0, wat doet het een pijn!"
En hij huilde vreeselijk.
„God zij dank!" zeide de moeder. „Je bent nog een kind."
En zij kuste het gewonde vingertje en verbond het en huilde, maar van
blijdschap.
Aldus iheeft de Amerikaansche schrijfster Laura Richard ons in Mlle
trekjes geteekend de idroeve naieve dwaasheid van het kind, dat een man
was en ons doen voelen hoe heerlijk toch Gods ordinantie is : dat een
kind nog maar een kind is.
Wanneer we spreken over de opvoeding van het kind tot zelfstandigheid, clan is het zeer noodig, dat we onophoudelijk deze orciinantie Gods:
— dat een kind nog maar •een kind is — in 't oog houden. Wie oak maar
enkele stappen doet in ide richting van het-kind-dat-een-man-is ziet al
spoedig zijn kinderen met zwaarden zwaaien, tegen „alles" en „iedereen"
en tegen „leeuwen" en „beren" die er allemaal niet zijn. En in de practijk

322
des levens ziet hij ze dan al spoedig schelden op „'n akelige speld" en
bang warden om een druppeltje bloed en tonbedaarlijk schreien bij 'n
speldeprik.
zal dan — evenals de moeder — dat laatste Bever zien dan 't eerste
— maar z'n opvoeding tot zelfstandigheid is dan toch wel deerlijk totaal
mislukt.
Zal het kind tot ware zelfstandigheid komen, dan zal het op z ij n
a a t s moeten blijven en zich schikken naar Gods ordeningen voor
het kinderleven, dus kind zijn en geen man.
Er is ook een valsche zelfstandigheid, waarvan onze moderne cultuur
geheel doordrenkt is en waartegen we niet genoeg kunnen waarschuwen.
't Is de zelfstandigheid van den autonomen mensch, die
zichzelf de wet meent te stellen, die in z'n denken niet wil rekenen met
Gods ordeningeri over het leven en die aldus precies gelijkt op het kind,
dat een man dacht te zijn.
En met hetzelfde gemak zwaait de moderne mensch zijn zwaard onder
de schoone leuzen van vrijheid, en gelijkheid voor alien, en broederschap,
van wereldhervorming, ,oplossing van de sociale kwesties, emancipatie,
socialisatie, vrijmaking der vrouw, vrijmaking van 't kind.... enfin als
hij dat alles kon volbrengen, 't zou prachtig zijn.
Maar zie — hdaar komt de botsing met de werkelijkheid. Een speldeprikje, , een regendag b.v. als de moderne mensch net „uit" moet Akelig
weer! bromt hij. Een speldeprik: de trein heeft 'n half uur vertraging
hij trappelt van ongeduld. Een droppel bloed: 'n ruzietje van pas getrouwden — 't geeft stampvoeten en zenuwtoevallen.
0 't is zoo'n groot verschil: de moderne zelfstandige mensch als hij aan
't zwaard-zwaaien is en.... diezelfde mensch tegenover de werkelijkheid.
Ik voor mij, ik zie hem nog Bever — ails de moeder — mopperen en
trappelen en stampvoeten en 't op de zenuwen krijgen, dan dat hij als een
Rousseau of Marx of Malthusius aan de schrijftafel zit te zeggen hoe
't wezen moest, en alzoo millioenen vergiftigt.
Wij willen thans eerst de ware zelfstandigheid stellen tegenover de
v a l s c h e en dan vervolgens aangeven hoe wij de kinderen in de eerste
oeienen en voor de tweede beschermen zullen.
Net kind was zoo flink en sterk, rdat hij dacht, dat hij , een man was.
Een Rinke en sterke jongen, dat belooft wat voor het zelfstandig worden, niet waar? Slappe bleeke knaapjes met blauwe kringen onder de
oogen of dikke tonnetjes die hun buik maar steeds vasthouden, als ze
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lachen en niets kunnen, daar is niet veel verwachting van, dat ze zelfstandig zullen doen wat zij moeten doen.
Zij kunnen vaak niet zelf staan, zelf doen, zelf denken, hun willen is
zwakjes en in 't plannen maken zijn ze zoo aan 't droomen.
Een vader, , die 'n fiinken sterken jongen heeft, mag er met recht vaderlijk trotsch op zijn. Maar hij wake er tech vooral voor, dat zijn jongen niet
hoogmoedig wordt, want dat is 't begin van den val.
Ons knaapje had zeker zoo dikwijls de lofprijzing gehoord, dat-ie flink
was — en hij had al zoo vaak in zich gevoeld dat ie sterk was — dat de
hoogmoed in zijn hart zich verhief.
En toen werd het ventje blind.
Toen zag hij niet meer zichzelf als Jaapje Marinusse, lang 1 meter 25
c.m., met 'n groot hoofd en smalle schoudertjes, zoontje van Vader en
Moeder, wonende in 't 'huis zijner ouders, die hem eten en drinken en
kleeren geven op z'n tijd, maar als.... een vaag ideaal van sterke stoere
flinkheid en kracht in de lucht, als „een man".
Neen, hij is niet Jaapje, die 's morgens al zelf zijn kleeren aandoet, die
behoorlijk aan tafel zit bij den maaltijd, die netjes z'n' bordje leeg eet zonder de korstjes weg te schuiven, die vader mag helpen als hij 'n kippenhok
timmert, die voor moeder een pakje draagt als ze uit den winkel komen,
die op broertje kan passen als moeder arbeidt in huis — och, dat zijn al
van die gewone dingen, dat is niet de moeite waard am over to praten —
neen, hij is.... „een man."
En zoo is zijn heerlijke concrete zelfstandigheid van een flinke sterke
jongen te zijn vervaagd en verbleekt tot rde zelfstandigheid van „een
man" in de fantasie.
Maar een ding heeft hij gewonnen. Zijn flinkheid en sterkte zijn nu
gerezen tot het onbegrensde, zijn flink-zijn en sterk-zijn is gewassen tot
iets goddelijks, tot alles aandurven en alles kunnen en alle goeds over
moeder willen. Moeder beschermen tegen „alles" en „iedereen". Is dat
niet flink? en sterk? en edel?
De moderne mensch kan oak heel wat. Sinds de Renaissance heeft de
natuur hare schatten geopend als nooit te voren. De flinke en sterke
moderne mensch heeft macht verkregen over de schepping. En de
inenschheid is gegroeid in kennis en macht.
En dat is een hoog te waardeeren voorrecht.
En we hebben dezen cultuurschat over te geven aan het volgende geslacht. Maar wee onzer als de hoogmoed komt.
En die is gekomen.
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Met de Renaissance reeds.
De moderne mensch heeft zijn macht en flinkheid gevoeld. En then
is het booze hart gaan zwellen.
En toen (zag 'die mensch zich niet meer als Jacob Marinusse, lane
1 meter 72, wat lichter van bouw dan z'n vroege voorouders, machinist
bij de spoor, die zoo heerlijke macht heeft over zijn machine, die de
alstanden verslindt en lange treinreeksen vol menschen vervoert in
nauwgezette plichtsbetrachting, met scherp oog oplettend en toch kalm,
met vaste hand remmende en toch zonder overhaasting, de man, die
heerscht over natuurkrachten — maar hij voelt zich hooger, hij is een
mensch, een mikro-kosmos, met onbegrensde rechten en ‘krachten in zich,
een Persoonlijkheid, die 't maar voor 't zeggen heeft, die kan doen wat hij
wil en denken zooals hij wil, die weet hoe de wereld en ,de staat en de
familie en zijn leven moesten zijn, volgens zijn oordeel.
Neen, niet op de machine — dat is niet de moeite waard — maar in z'n
vrije uren in de bioscoop, op de meeting der Socialisten, daar is hij eerst
onbegrensd zelfstandig da,ar kan eerst goed de vrije mensch in hem,
het vrije moderne subject, opbloeien. War eerst blijkt de flinkheid en de
macht in het bandeloos doen van eigen zin of het aanheffen van de meest
schoone en edele en krachtige leuzen tot hell der menschheid.
Edoch ik houd het er voor, dat dit hoogge Io ofde inwe ndige vrije moderne subject op een lijn staat met het
man-ideaal van den knaap. 't Is een iflusie, eon zelfbegoocheling.
En de ,onbegrensde zelfstandigheid is een waan.
Dat het jongetje zijn schoenveters goed kan dichtknoopen en dat de
machinist ,precies op tijd de seinen zien kan, is er m.i. veel dichter bij.
En als Jaapje 'z'n zin kan verzaken en kan gehoorzamen, en als Jacob
zijn machine niet verlaat als ze uit de rails vilegt, maar blijft remmen uit
alle macht, op gevaar van zijn leven, dan zijn ze er nag dichter bij.
Dan mogen ze waarlijk /link en sterk en zelfstandig heeten.
Dan is Jaapje een veabelovend kind-en Jacob een man — een echte dam
Dan rdoen zij niet „alles" en werken ze niet tegen „alles" en „iedereen"
maar dan doen ze wat in de wereld. En dat is al veel in dit geval.
Dan kunnen ze niet „alles", maar dan /amen ze wat.
Ms wij in de Christelijke opvoeding onze kinderen willen brengen tot
echte zelfstandigheid, dan zullen we vier k a n t t e g e n o v e r het
ideaal van den modernen vrijen geemancipeerden
mens
moet en staan en dat beginsel ook op eigen erf en — in
eigen hart met alle macht — en vooral met Gods Woord als wapen
moeten bekampen.
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De moderne idee is deze : zeltstandig is de mensch, die zichzelf tot wet
is, die geen hooger gezag erkent, dan zijn zoogenaamd „beter-Ik", die zijn
wereld (de mikro-kosmos) beheerscht naar zijn willen in zijn binnenste zit
als een god, en die van uit dit autonome, vrije, zelfstandige subjekt meent
alles te mogen, alles te willen, alles te overzien en Ales te kunnen regelen,
en die de w e r k e 1 ij k h e i d ider idingen vaak aanvoelt als 'n weerbarstig
ding, idat zich eigenlijk moest voegen naar zijn wil — als „'n akelige
speld"....
d e e stellen wij deze w a a r h e i d:
Tegenover deze moderne w a a
zelfstandig is de mensch, die op de plaats die God hem toebeschikte zeli
srtaat in gehoorzame onderwerping aan Gods •ordeningen; die zelf doet
wat hem als levenstaak is opgelegd ; .die dat zelf ook wil; die zelf ook
weet wat hij wil ; die (daarbij let op Gods ordeningen over elk levensterrein; die zichzelf regelt naar Gods leidingen in zijn leven; en die zijn
misslagen niet toeschrijft aan „'n akelige speld", maar vaak aan eigen onbedachtzaamheid en zonde; en ieindelijk, die in zijn levensleed niet ziet een
weerbarstig iets, maar het werk van Gods voorzienig bestel en die gehoorzamen kan aan de machten die over hem gesteld zijn.
Deze mensch lijkt niet zoo ionbegrensd vrij en zelfstandig — overal
vindt hij grenzen voor zijn kunnen en mogen en willen en doer. En telkens
weer voelt hij zich veer afhankelijk van vdle dingen waarover hij niet
eens macht heeft. Deze mensch kan lang niet alles ,en weet lang niet alles,
en heeft het niet maar voor 't zeggen, maar hij heeft dit voor, dat hij van
een ontzettend zedfbedrog, van een ,geweldigen waan bevrijd is. En dat hij
in de werkedijkheld waariijk zelfstandig optreedt.
Het zwaard laat hij stilletjes staan als er niemand te zien is die moeder
bedreigt. En van leeuwen en beren in 't bosch praat hij niet eens als hij
veilig thuis zit — maar ads er een speld prikt, zal hij probeeren die speld
beter in z'n pak te steken en voor 'n bloedenden vinger zoekt hij een
doekje — zonder lawaai.
Bij hem hoort ge niet het moderne refrein, dat hij goed is, maar dat de
wereld niet deugt.
Deze mensch begint niet als een god, om straks te eindigen als een
stumperd — eerst zwaarden-zwaaien en straks gebroken door een speldeprik — maar hij begint met de kleine dingen, met wat hij kan en wat hij
moet.
Deze mensch iwil niet alierlei onbereikbare idealen — dat is geen willen, dat is maar wenschen: hij weet wat hij echt wil ook te bereiken en
overwint daarvoor vele bezwaren. En wat geheel onbereikbaar is, dat wil
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hij ook niet. En wat wel bereikbaar is voor hem, maar wat God niet wil,
ails hij een Christen is — ook niet.
dat wil hij
De zelfstandige mensch der wergild gaat hier dOOr met
zijn sterken wil — tegen Gods wil in —en als hij dan acht geeft op Gods
ordinantien in de natuur, brengt hij het in wederstreven heel ver.
Maar de zelfstandige mensch, die Christen is, wil niet
meer tegen Gods Wet handelen. Want hij weet, idat rdie Wet nog Cheerlijker
is dan de mooie natuurwetten van God — en dat het ingaan tegen de
zedewet even doodelijk is als het eten van zand in ons natuurlijk leven,
omdat Gods vloek iden zondaar treffen zal.
De Christen wil niet meer zondigen.
Daarin komt de heerlijke zelfstandigheid uit, die Christus Zijn yolk
geeft — hun koningschap.
Hoe zullen we nu onze kinderen in die ware zelfstandigheid oefenen en
hoe zullen we ze voor de valsdhe beschermen?
De titel van mijn onderwerp was : Opvoeding tot zelfstandigtheid. Weldu, de beste opvoeding om van het kind een zelfstandig mensch te zien
opgroeien is wel deze: nu reeds oef e n en in e en z e 1 f s t an di g heid, die bij het kind op dit oogenblik past. Oefenen in
kinderlijke zelistandigheid en bewaren voor kinderlijken hoogmoed en
ijdele zelfverheffing en dwaasheid, door ze te onderwijzen uit Gods
Woord.
Oefenen in kinderlijke zelfstandigheid.
We kunnen .daar heel vroeg mee beginnen, omdat God in Zijn Schepping den .drang tot zelf handelen, zelf verzinnen, zelf aanpakken, zelf
willen, reeds van de eerste levensweken aan in het kind heeft gelegd.
Wij hebben hier maar gelegenheid te geven en te leiden en te
beschermen.
We laten den z u i g e 1 i n g naar hartelust spartelen en geven hem
bewegingsvriitheid in z'n wiegje. Maar als 'hij moe wordt en huilerig van
slaap en niet kan slapen van kou, omdat hij in z'n dwaasheid z'n dekens
wegtrappelt, dan bakeren we hem stevig in en leeren 'hem van lieverlede
zich wennen aan vaste regels en tijden van slapen.
We laten den k 1 e u t e r zelf spelen met z'n blokken, we geven daar
immers geen voorschriften voor? Maar we leeren hem ook gehoorzaam
zijn doos ,opbergen als 't etenstijd wordt.
Zoo is telkens de opvoeding gereed om zelfstandigheid te geven b i nnen bepaalde voor 't kind gestelde grenzen en meteen
is daar de tucht, de leiding, de straf desnoods, om te leeren g e h o o r -

327

z a ,m e n. De opvoeder stelt zelf de grenzen; wel hem, als hij daarbij
vraagt naar Gods wet en ordening, en niet eigen nukken volgt.
Er zijn opvoeders, die den zuigeling maar laten bl 00tliggen en huilen
en hem z'n gang maar laten gaan tot hij van ellende in slaap sukkelt.
Er izijn opvoeders, die niet durven gebieden en zoo 't kind in den waan
brengen, dat hij alles mag.
Dat zijn sleohte opvoeders.
Meestal raken ze er straks zelf mee verlegen, worden dan opeens heel
boos en dan den wantoestand ineens goed slaan. Maar dat gaat
zoo niet. En 't is ook onrecht. Wie drie weken lang z'n hondje toelaat
het brood van de tafel wog te kapen, moet de vierde week het beestje niet
onbarmhartig er voor gaan ranselen.
Maar er zijn ook opvoeders, die angstvallig het gansche kinderleven
zelf bedisselen. Die geen vrijheid willen geven tot zelf doen en die dan
ook liefst maar zelf de blokkendoos opbergen voor 't kind als 't etenstijd
is. Dat gaat immers vlugger en beter?
En bij elken hulpkreet van ihun 'leveling staan ze gereed hem het werk,
dat mooie werkje voor 'n kind, uit de handen te nemen. Zoo kweeken ze
hem regelrecht op tot een godje, idat maar te gebieden heeft en 't gebeurt.
Net is steeds imijn ervaring geweest; Breng van die zeltstandige kindertjes, die thuis den boel regeeren, in 'n vreemde omgeving, en ze zijn
totaal van streek. Terwijl kinderen, die thuis leerden gehoorzamen, al
spoedig zich aanpassen en ook op school zelfstandig worden, blijven de
kleine goden maandenlang schuw en onzelfstandig.
En dat is zeer wel te verklaren. Net kind, dat boven vader staat thuis,
is op zichz elf a an g e w e z en en voelt zich straks ook eenzaam in
de groote wereld. Maar het kind, dat op z'n plaats staat, weet altijd
vader en moeder boven zich, die hem beschermen en zeggen hoe 't moet.
Een gehoorzaam kind, dat met z'n vader door een drukke straat gaat,
houdt waders 'hand igoed vast en vreest geen trams of auto's. Maar een,
die op zichzelf staat en die zou moeten zeggen, ik en vader zijn uit wandelen, zulk een is vaak vol angst voor komende gevaren van links en
rechts.
Zoo is 't ook in de drukke gevaarlijke straat, die het groote leven heet
— en 't is ook nog voor ouderen zoo: Zijn we gansoh eigen heer en
meester, wat al verschrikkingen — gaan we aan de hand van den hemelschen Vader, rdan kunnen we zelfstandig en toch rustig zijn. Niet 1k en
Vader. Maar Vader en ik.
Op z'n plaats blijven is toch zulk een allereerste vereisolite voor de
echte zelfstandigheid.
.

328
'k Heb kinderen gezien, die nog prettig speelden 's avonds. Moeder
zei: aCOM jongens, naar bed. En zij bergden izelf hun speelgoed op — 'n
beetje bedrukte gezichten, e vonden 't niks prettig! maar ze gingen
zelf. Zelfstandig de trap op.
En 'k heb er gezien, die zeiden 'k wil Wet — en die bleven zitten op hun
stoel, al krommer van rug, en eindelijk als 'n kat ineengekrold van ellende
in slaap vielen. En dan bracbt vader den kreunenden slaper in bed.
Waar is hier 'de zelfstandigbeid?
Aare welke jongens zult ge eerder kunnen overlaten om zelf te bepalen
wanneer ze zullen slapen gaan?
Neen, de , duidelijke uitspraak van Gods Woord : „G ij kinder e n,
zijt uwen ouders gehoorzaam in alles, want dat is den
Neer e w e l b e h a a g l ij k" (Col. 3: 20; Ef. 6: 1), is niet een onwaardige band, gelegd aan vrije wezens en alleen noodig om ze naar hun beter-ik
te leeren luisteren, maar het is een Goddelijk bevel, en God weet nog
altijd het best hoe een kind moet opgevoed worden. Dit houden wij Christenen vast tegenover alle schoonschijnende moderne leuzen van de vrijmaking van 't kind, die in de practijk op de ergste slavernij uitloopen.
En ook op de school geldt deze regel: het kind dat leert gehoorzamen
van harte uit zichzelf — ook al is het tegen zijn „zin" — dat kind is het
verst op den weg der zelfstan . digheid.
Dat kind is nog maar een kind — geen „man". Maar 't wordt een man
gf vrouw als 't God belieft.
En wij hopen — door Gods genade
een man of vrouw, die wil wat
God wil. En klagende : het goede ,dat ik wil doe ik niet, en 't kwade, dat
ik niet wil, doe ik, zullen ze meteen opstaan en strijden den goeden strijd
des Elevens, en ontvangen een koningskroon — die ze voor Jezus' voeten
zullen leggen. Want Hij maakte ze waarlijk tot koningen.
Maar — vergeten wij dat Loch nimnier — wij o pv o e d e r s moeten
ook gehoorzaam z ij n. Wij mogen evenmin autonoom handelen als
het kind.
Neen, wij moeten niet het kind gehoorzamen. En ook niet de natuur —
en al evenmin de natuur van het kind, die boos en verdorven is door de
zonde.
Maar wij moeten God gehoorzamen.
En nu heeft Hij tot ons gezegd : G ij vader s, t e r g t u w e kind er e nniet, opdat ze niet moedeloos worden (Col. 3:21).
Wij tkunnen door eigenmachtig handelen onze kinderen moedeloos maken, zoo dat ze gelmakt worden, dat hun
∎
veerkracht breekt, dat ze
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verslagen van geest met trage handen en slappe knieen door het kinderleven gaan. Z66 breken wij hun zelfstandigheid, die God hen gaf als
saheppingsgave.
Wij kunnen ionze kinderen lasten opleggen, te zwaar om te dragen voor
'n kind, waaronder ze ineen zijgen. Wij kunnen onze kinderen ook alle
zelfstandig doen beletten, alle zelf willen knotten, alle zelf overleggen
ontnemen.
Dan gaan we niet in tegeri hun booze natuur, maar ook tegen de
natuur van het kind, !zooals God die heeft geschapen. Tegen Zijn scheppingsorde gaan wij dan in.... en :clan kunnen we veel in 't kind breken.
Dat heeft vaak de o u d e 1i b e r a 1 e school gedaan met haar streng
klassikaal schoolstelsel.
In de consequent doorgevoerde schoolinrichting van dat slag werd de
zelfstandige handeling tier kinderen teruggebracht tot de kleinst-mogelijke
a fmetingen.
Onder 't alziend oog des meesters kwam (het kind uit de schoolgang in
de bank terecht. Eerste commando : netjes zitten! Niets doen. 't Kind
moest gaan werken, dus lei halen, griffel opzoeken. Maar dat kon zoo
maar niet. Een — handen onder de tafel. Twee — lei vastpakken en op
de bank vasthouden. Drie — neerleggen. Vier — netjes Izitten. Stil was
het weer. En de ijverige leerling, die al begon z'n lei , schoon te vegen,
kreeg een klap 'op de wingers. Stil, zeg ik je, kraakte de harde meesters
stem.
Dan: oogen naar 't bard. Werktuigelijk moesten al die oogen igerlcht
op het belangrijke aan nuttige kundigheden, dat de meester namens den
Staat daarop geschreven had. Stukje voor stukje werd het , dan besproken,
behandeld, voorgekauwd, en dan mochten de leerlingen — helaas dat
kOn niet op commando — het nakauwen op hun lei.
Die klaar was mocht weer netjes zitten. Viel zijn griffel per ongeluk:
netjes zitten en vinger opsteken: Meester, mag ik m'n griffel even
oprapen? 0 wee, als hij 't in zijn ijver zoo maar deed, als hij zelfstandig
dit ongemak wou overwinnen.
s h „n a a r a c h t e r" m o e s t, weer netjes zitten, vinger opsteken, meest zaten er een vijftal tegelijk te hengelen met steeds omlaag
zakkende armpjes. En dan werd de meester boos en duurde 't nog langer.
En 'k weet nog heel goed, hoe dat zien van zoo'n aantal vingertjes, die
allemaal vroegen: Meester, mag ik als 't u blieft naar achter? bij de anderen aanstekelijk werd, zoodat ze óók moesten.
En dan dat teekene n.
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Netjes zitten. Kinderen doen handen samen op de bank, teekenpapier
voor zich, potlood er op.
Meester ►zet een lijn. — Bespreekt. Nu jullie doen. Pas op, een lijn ► oor.
Weer netjes zitten. Allen klaar? Potlood neer. Meester komt controleeren.
Goed. Opletten. Kinders staroogen naar 't bord waar meester sierlijk
een tweede lijn trekt. Weer bespreken. He jongen, leg dat potlood eens
neer, zeg ik je.... Wacht tot ik het zeg.
Ziezoo, nu kunnen ze weer een, lijn zetten. En zoo voort.
Dat was geen teekenen. Dat bracht nooit een teekening als ontwerp in
de vingers zoo'n schets voelde je niet in .de vingers. Je zette machinaal
lijnen op commando. Teekendurf verboden. Eigen opvatting verderfelijk.
Eigen uitvoering afgekeurd.
Bij r e k e n e n moest je niet zelf probeeren om de sommetjes te maken
— de meester legde ze uit, deed ze voor, liet ze nog eens oplossen op 't
bord, terwij1 de anderen toekeken. En 'dam maakten we ze na. En 't kon
ons bitter weinig schelen of ze goed waren of niet ja toch, als ze fout
waren moest je schoolblijven. Maar anders! Als je 't gedaan kon krijgen,
schreef je 't antwoord er maar onder. De som was toch niet iets van je
zelf. 't Was een ding van den meester, dat hem in de eerste plaats
interesseerde.
Onder ►dit zware schooljuk hebben iduizenden kinderen gezucht. En telkens weer is er botsing en verzet en moedeloosheid geweest in kinderharten.
Want hier werden kinderen getergd. Gediwongen tot dingen, die tegen
Gods ordinanties voor 't kinderleven ingaan.
Zie, .deze liberale school, met haar ideaal van een afgepaste dosis kennis, die iedereen moet weten of 't hem interesseert of niet, of hij 't kan
verwerken of niet — met dat ideaal van algemeene ontwikkelin g deze
school heeft de kinderen getergd en hun de zoo noodige kinderlijke zelfstandigheld ontnomen.
En zoo zijn kinderen 'gekweekt, die niet uit zichzelf in hun bank gingen
zitten, als de 'meester per ongeluk niet in 't lokaal aanwezig was. Schoolkinders, die niet uit izichzelf hun potlood konden oprapen als het viel,
maar de kans waarnamen om hun buurman aan de beenen te trekken.
Kinderen, die niet zell konden probeeren om mooi te schrijven, kinderen, die thuis geen teekening durfden aanpakken, die zelf geen sommetje
konden oplossen, die uit zichzelf nooit een geschiedenisboek zouden opnemen, die uit zichzelf geen landkaart konden bekijken,
in een woord : kinderen, die op school niet hun eigen werk deden, tnaar
.
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den indruk hadden, dat het al om den meester was, dat het zijn werk was, en
dat ze onmogelijk lets zouden kunnen als de meester er niet bij was.
Tegenover deze school, die Been rekening hield met Gods ordeningen
over het kinderleven, dat een kind ook een zekere vrijheid
van b e w e gin g, een zekere mate van eigen belangstelling, van eigen
aanpakken, van eigen overleg, van eigen willen t o e k o m t, is 'nu opgekomen de z.g. nieuwe school, die in dat opzicht vierkant tegenover de
oude staat.
De nieuwe school beeft igezien wat het kind behoeft. Zij diirft weer een
groote mate van kinderlijke zelfstandigheid geven aan den leerling. Zij
laat hem weer zelf overleggen, zelf aanpakken, zelf werken, zelf willen
ook.
En zij bereikt daarmee in den regel heerlijke r e s u l tat e n, die in
de oogen van ouderwetsche schoolmeesters ongeloofelijk zijn.
Zij kunnen niet gelooven, dat een kind uit zichzelf een p 1 a a t s j e zal
ovzoeken in de bank — maar thuis gaan ze toch ook uit eigen beweging
op 'n stoel zitten?
Zij gelooven niet, dat 'n kind uit zichzelf naarstig zijn s o m m e t j e s
zou maken als de antwoorden achter in 't boekje tot zijn beschikking
waren. En toch — alleen idioten zouden thuis zoo maar antwoorden er
achter plaatsen, zonder hun krachten aan de oplossing te beproeven.
Zij gelooven niet, dat een kind uit eigen beweging iets zou willen leeren
van a a r d r ij k s k u n de — maar thuis zijn de meesten den koning te
rijk als St. Nicolaas een atlas brengt.
Zij gelooven niet, dat een kind uit zichzelf wat om j a a r tallen zou
geven en de ervaring leert, dat ze er heel graag mee spelen.
Zij gelooven niet, dat een kind ook maar iets van een te e k ening
terecht brengt, als men 't niet voor doet. En ze vergeten, dat bijna alle
kinderen eenmaal graag teekenden en dat verscheidene teekentalent hebben.
Zij gelooven niet, dat een kind van mo o i e 1 e t t e r s houden kan en
probeert uit z'n eigen om 't ook zoo te doen — zoo ingespannen, dat 't
puntje van z'n tong uit z'n mond komt, en z'n teentjes krom staan van
inspanning.
Ze kunnen zicth niet voorstellen, dat het mogelijk is, dat kinderen v r ij
n a a r a c h t e r gaan mogen. Ze , denken nota bene, dat ze dan allemaal
tegelijk naar die kwalijk riekende plaats zullen loopen. In hun school zou
dat wel eens wadi- kunnen zijn, wat niet pleit voor de gezelligheid in het

,
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lokaal! Maar thuis moet Moeder ze wel eens naar achter brengen, omdat
ze 't vergeten, wat zees schadelijk is voor hun gezondheid.
En ze kunnen heelemaal niet begrijpen, hoe er or de kan zijn in een
klas, waar de kinderen vrij uit de bank mogen gaan als ze wat noodig
hebben en zelfs lets uit de kast mogen 'halen ‘zonder vragen en zelfs op
een andere bank mogen gaan zitten als ze last hebben van de zon op ,hun
schrift. Dat zou bij hen een spektakel worden. En toch.... thuis doen de
kinderen het immers ook zonder spektakel?
En dat de kinderen permissie krijgen om lets te zeggen
t e g e n e 1 k a n d e r, over 't werk, over de sneeuwbui •daarbuiten, over
vader, die een nieuw paard heeft gekocht — dat is toch wel alle nuttig
schoolonderwijs met voeten treden, vinden zij. En toch kan het in , de
nieuwe school. En 't gaat zelfs beter dan in de (Hide.
Neen, ik wil de moderne nieuwe school niet in alles verheerlijken.
Waar zij 't gezag aantastte en Gods gebod : Gil kinderen, weest gehoorzaam, op zij schoof, daar heeft zij zich ernstig vergrepen ook aan de
zelfstandigheid van het kind, maar vooral aan Gods wet.
En daarom blijft 66k tegenover de moderne nieuwe school van Montessori, Kerschensteiner e.a., onze eisch van Christ el ij k e scholen,
waar God g e e e r d wordt en Zijn Wet geeerbiedigd, van kracht.
Maar wij moeten toch de nieuwe school de eere geven, die haar toekomt, dat zij rekent met Gods ordeningen in het kinderleven.
En die Christelijke scholen, , die eenzijdig georienteerd zijn aan de oude
libel ale schoolinrichting, mogen zich wel haasten om van de nieuwe te
leeren hoe God wil, dat wij Zijne kinderen zullen behandelen. Wij zullen
hen geven de zelfstandigheid' die het kind past opdat het geoefend worde in zelfstandig werken en zoo opgroeie tot een, zelfstandig
rnensch in het groote ileven.
Want dit is toch een ernstige waarheid: al's een kind z ij n kinde rgedoe en kinderlessen en kinderlijk handelen niet
zelfstandig leert doe n, dan is er groot gevaar, dat hj straks
geheel ionvoorbereid in het groote leven k'omt te staan.
tioe meer deze zelfstandige arbeid op de school beoefend wordt, h o e
minder de ,holle ieuzen der revolutie en emancipatie
invioed zullen uitoefenen op onze kinderen.
Wie zelf bezig is met veel moeite een kastje te timmeren, is niet in de
stemming om eens haarfijn te bedisselen hoe nu eigenlijk de wereld
moest ingericht worden. Net kastje geeft al zooveel moeite, dat het
wereldbestuur niet bijzonder aanlokkelijk schij nt.
Zoo heeft de Neere eens Zijn knecht Job, die niet Gods bestuur over
'
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zijn leven kon billijken, aan 't werk gezet om den Behermoth en een
Leviathan te temmen. Wanneer Job dat volbracht, kon thij weer eens
verder zien.
Welnu, zetten wij onze baasjes aan 't werk. Vooral ook de grooten, die
als echte 20ste-eeuwsche kindertjes — denken, dat alles electrisch gaat
in de wereld, of per vliegmachin.e — zetten wij ze zelfstandig aan 't werk.
Laat ze maar eens knoeien en wurmen en zuchten en zweeten — dat is
zoo'n mooi gezicht — daar zou je, als de Moeder in 't verhaaltje, dat ik
voorlas, om huilen van blijdschap. En waardeeren we dan hun werk
ook als eigen werk, dat is ook met in acht nemen van de „eigen" fouten
en gebreken.
Die kleven immers aan alle eigen zelfstandig werk?
Uri mensdh is er maar geweest, die in volmaakte gehoorzaamheid en
zelfstandigheid v o 1 k o m e n werk heeft gedaan: Christus Jezus, naar
Wien onze scholen zijn genoemd.
Hip leere ons, Hem als zelfstandige menschen, als koning e n te leven en Hem onze kronen aan te bieden, want Hij heeft ons die
koningskronen bereid.
Onze zelfstandigheid in den hoogsten zin — als beelddragers God's —
waren wij smadelijk verloren, slaven der zonde zijnde — maar Hij heeft
oils v r ij g e k o c h t, opdat wij weer niet anders zouden willen 'dan Hem
te eeren. Door Gods genade zullen ook onze kinderen — het zaad der
Kerk — dat willen.
En als wij hen dan oefenen in zelfstandigheid in het voile eleven, dan is
er straks weer hoop, dat allerwege de juichtoon gehoord wordt: Pro
Rege, voor den Koning en.... dat daarvan in de practijk lets zal gezien
worden, zoowel in de maatschappij als in den staat als in ,de kerk. Over
elk terrein des levens. Want Hij is Koning over alles. ook over onze
zelfstandige scholen en ook over onze zelfstandige kinderen en ook over
onze zelfstandige ,onderwijzers.
Dienen wij Hem, een leder op zijn eigen plaats.

Biggekerke, Jan. 1927.

A. JANSE.

JOHANN HEINRICH PESTALOZZI.
12 JANUARI 1746-17 FEBRUARI 1827 1).

II.
ZIJN WERK.
Met iopzet zijn we, vooral aan de hand van het genoemde
bock van Schafer, het uitvoerigst geweest in de beschrijving van het
Leven van Johann Heinrich Pestalozzi. Immers dat leven der zelfopofferende liefde is als de brandende fakkel geweest, , die zichzelf verteerde,
daarbij licht verspreidde ja, maar meer nog door zijn warmte velen voor
ideeele goederen ontvonkte en deed branden.
Zijn leven en werk was als water, .dat uit zijn sterke zielefontein
opspoot en kletterend in het bekken der omringende zielen weer neerviel.
Groot is het getal Pestalozzi-vereenigi gen, Gall& noemt er als in 1905
bestaande een en zestig, in Anholt, in Baden, in Beieren, in , de Palz, in
Brunswijk, in Bremen, in Elzas-Lotharingen, in Hamburg. in Hessen, in
Lippe, in Mecklenburg-Schwerin en in Strelitz, in Oldenburg, Lubeck,
Saksen enz., enz.
Bovendien wijst hij op vier Pestalozzi-stichtingen, waar arme, verweesde kinderen naar Pestalozzi's grondstellingen door arbeid en onderwijs verzorgd en geholpen worden, of ook verweesde, hulpbehoevende
dochters van onderwijzers op den ouden , dag ieen toevlucht vinden.
Hij zelf was met zijn sterke liefde-impulsen, levend in ide weeIg zoete
lucht der Romantiek, overgevoelig geprikkeld. Hij leelde en werkte als
iemand tdie voortdurend in angst, sours in hevigen angst, verkeert. Hij
ziet overal ellende, ondergang, vernietiging. Hij wil, moot en zal redden.
Maar de angst jaagt de bezonnenheid op de vlucht. Voor dip verstandig
beraad mist hij de rust, neemt hij niet den tijd, is zijn geestestoestand niet
geschikt. Zoo werpt hij zich van het eene avontuur in het andere, zonder
dat de overpeinzingen op den Neuhoff, achttien jaren van mannelijke
kracht lang, zonder ,dat zelfs de Avonduren van den kluizenaar, bezinning
geven. Schoon klinkt een der honderd tachtig aphorismen : „Het voornaAmste idoel van de vorming tot mensch is inwendige rust en stifle
vreugde", maar het is niet , de jubel van hem , die bezit, doch de snik van hem,
►

Voor een weekblad geschreven, doch door een misverstand ongeplaatst gebleven,
wordt het op verzoek in het „Paedagogisch Tijdschrift" opgenomen.
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die 'ziet wat hij mist. Zijn mijmeringen immers zijn die van het gevoel, van
de intuitie soms, niet .die van het nuchter beredeneerend verstand.
Als voorbeeld van liefdebetoon en van zichzelf vergetenden ijver hou ► t
Pestalozzi waarde. Men vertelt, dat hij eens (bij bezoek) zoo idruk bezig
was met onderwifzen, idat hij zijn pink danig bezeerde. Ze was stuk. Hij
merkte het niet, totdat de les was afgeloopen. — In , dien ijver zij het voor
ons alien, onderwijzers bij grootere en kleinere kinderen: Pestalozzi fur
immer ! Maar als didacticus beteekent hij voor onzen tijd weinig meer. In
zijn eigen tijd was hij een lichtende ster.
Tijden van geestelijke beroering, van politieke vera ► deringen en staatkundige 'omwentelingen vooral, maken izich .druk met iopvoeding en onderwijs. Men wil de school gebruiken tot het inprenten van eerbied, ja enthousiasme, voor td, e eigen, nieuw gepropageerde beginselen. Dat wilde de
Revolutie, dat wilde Stapfer, de minister in Zwits er!and, en fdat deed
Pestalozzi voor ze. En zooals God met den krommen stok der Omwenteling menigen rechten slag sloeg, zoo ook heeft Pestalozzi niet voor
niemendal geleefd.
Locke, Rousseau, ide Philanthropijnen hadden in hun streven het kind
der welgestelden op het oog. Pestalozzi ,dacht aan de armsten der armen.
Hoe armer, hoe meer recht ze op hem konden .doen gelden. En voor hen
vroeg hij , de algemeene volksschool, ter wille van de sociale beteekenis
van good .onderwijs. Zij zal ide armen opheffen uit hun ellende en zoo
heel het volk ten zegen 'zijn.
En aan , die volksschool moest voorafgaan een goede moederschool in
het gezin of in de bewaarschool.
Hij wil vereenvoudiging van de volksschool en deze vereenvoudigde
school voor ieder kind zonder uitzondering.
Huiselijke schoolopvoeding, met de moeder als onderwijzeres, is hem
ideaal en hij acht, cdat het met zijn algemeene methode, uit zijn, werken to
lezen, voor verwezenlij ► ing vatbaar is. Maar een consequente, harmonisch
gesloten geest is .deze gevoelsmensch niet. Zijn boeken rammelen van
tegenstrijdigheden. Ook hier. Want even warm als hij pleit voor de school
in het huisgezin, met de moeder als bezielend centrum, even sterk dringt
hij aan op het uitschakelen van het ‘gezin, door het stichten van bewaarscholen, waar zulks maar even kan.
In , de menschelijke natuur, zijn uitgangspunt in onderwijs en opvoeding
gelijk Comenius .dit vond in de natuur als schepping, als samenvatting
van al het geschapene, — had Pestalozzi een diepen blik geslagen. Daardoor is hij voorstander van .de algemeene worming tot mensch boven die
,
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tot burger, voor een bepaalden rang of stand. Er moest toch gelijkheid,
vrijheid en broederschap zijn?
Niet het aanbrengen van veel kennis van buiten af, het vullen van de
kindersdhooltasch met geleerdheid, maar de ,ontplooling van de aanwezige
krachten van lichaam en ziel van binnen uit, is hem de ,hooidzaak.
Zoo krijgt hij inzicht in ,de waarde van ,den arbeid bij het ,onderwijs, van
de zelfwerkzaamheid der kinderen.
Te Stanz wordt hij als vanzelf tot het klassikaal onderwijs geleid, met
het voor- en nazeggen in koor als voornaamste leermanier. En de kooroefeningen, in haar niet geheel bezighouden der leerlingen, brengen hem
er toe leien in te voeren en ander het nazeggen op +deze leien te laten
teekenen en schrijven. Ook laat hij er telkens twee kinderen door ieen ander
kind onderrichten.
Te Yverdun heeft hij zooiets als een kweeksdhool voor onderwijzers,
d. w. z. ,een soort model-leerschool, met enkele uren afzonderlijk les voor
de kweekelingen. Zoo althans waren de eerste kweekscholen, naar het
voorbeeld van Pestalozzi, hier in Nederland opgericht.
En iondertusschen bracht hij in de methoden allerlei verbeteringen aan.
Vooral het schrijven was streng methodisch. Hij gebruikte hoornen plaatjes waarop ,onberispelijke lettervormen zijn ingekrast. Elke geschreven
letter moot er mee bedekt worden, om te constateeren of de gemaakte
vorm idaarmee overeenkomt.
Het aanvankelijk rekenonderwijs maakt hij voor ide kleintjes geschikt,
door ,op aanschouwelijke manier met kleine hoeveelheden en getallen te
laten werken.
Oak werkte hij Rousseau's gedachte uit van een, aanschouwelijke meetkunde, door hem vormleer genoemd. Hij gaat uit van punten en lijnen.
Eerst wanneer , de combinatie van twee lijnen is uitgeput en afgehandeld,
begint men 'met driehoeken enz. Pas na de vlakken krijgen , de lichamen
een beurt. En het teekenen volgt dit ionderwijs op den voet, even streng
synthetisch. Jets , dergelijks kenmerkt zijn zangonderwij's, dat zeer goed
heet. In idezen wordt Pestalozzi , doctrinair. Zijn meening, dat de kinderlijke
geest synthetisch zijn kennis en vaardigheden opbouwt, houdt hij vast,
werkt hij in imethodes uit, hoe on- ja tegen-kinderlijk het oak is.
itlierin is Pestalozzi te vatten. Net is concreet. Maar overigens zijn zijn
denkbeelden zeer vaag, en niet gegrond volgens deskundigen — in een
sterk wijsgeerig systeem. Kind van zijn tijd, is hij in zijn betoogen zeer
langdradig, in zijn verhalen sentimenteel, in alles wijdsprakig. Zijn stij1
wordt iontsierd door een opeenstapeling van tweede-naamvalsvormen, een
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eigenaardigheid, waarvan hij zich nooit, evenmin als van zijn schulden,
heeft kunnen losmaken.
Net wage, onbelijnde Mint zelfs uit in wat hij betoogt ten opzichte van
de aanschouwing, het terrein waarop hij nog het meest is geprezen en
gevolgd, en die als voornaamste punt van zijn arbeid naar voren is gebracht. De aanschouwing is hem het uitgangspunt van alle kennis, grondslag daarom van alle , onderwijs. In enkele elementen van aanschouwing
kunnen alle vormen warden iontleed, zooals een bock in 26-letters uiteen
valt. Dat A. B. C. ider aanschouwing moeten ,de kinderen aan alle ,dingen
leeren opmerken. Aldus wend geboren zijn aanschouwingsonderwijs.
Meestentijds verstaat hij echter onder aanschouwing niet de zinnelijke,
maar de intellectueele, ja zoo iongeveer de intultie, „den onmiddellijken
indruk die de physieke en moreele wereld top ionze uitwendige en innerlijke
zinnen maakt". Maar later, oud man, en. waarschijnlijk onder den invloed
van Schmid, verwerpt hij zijn philosophisch-dogmatische stellingen en
acht de aanschouwing iets zinnelijks. Nog later, in 1820, in de nieuwe uitgave van Gertrud, handhaaft hij echter , de eerste meening.
Zoo moest Pestalozzi wel worden misverstaan. Hij zelf onderkende de
beginselen van zijn 'methode niet en zijn discipelen tro'kken er op uit,
Europa in, ieder met een eigen uitleg.
Godsdienstig-zedelijk is hij geweest de man die een natuurlijken godsdienst en moraal predikte. Het geloof in, .de liefde tot vader en moeder,
gelouterd, verheerlijkt, wordt het geloof in en liefde tot .den naaste en
eindelijk in en tot God. Van het Semen religionis in den zin van Calvijn,
van , dat wondere zaad van den godsdienst, door God zelf in het teere
kind geplant, groeiend onder zon en warmte en vochtigheid van de verkwikkende bijbelsche opvoeding, in den bodem van het verbond , der genade, weet hij niet. Openbaring in .de Heilige Schrift heet niet noodig. Wat
de natuur bij het Licht , der rede te aanschouwen geeft, is voor , de menschheid vokloende. Aileen moet het meer ordelijk voor de aandacht worden
gebracht. Daarom moet niet het kind in de natuur leeren, maar msoet „het
kalf" in school worden gebracht.

In de practijk en vooral in het organiseeren is Pestalozzi slecht. Ondanks de parade, die in Ifferten met de beste onderwijzers en de beste
leerlingen wordt gemaakt, is het bekend. Allereerst is hij zeer slordig,
gaat hij soms over de straat als een halfwijs landlooper, met de leelijke
hebbelijkheid, we wezen er reeds op, op de tip van zijn halsdoek te zuigen.
De kwajongens roepen hem na: Pestilenz!
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Geld is hem niet betrouwd. Liefst loopt hij iederen bedelaar met een
gulden na, ook al zijn de guldens van een ander .geleend.
In de klas had hij wei ►ig geduld. De kinderen, die hem na moesten
spreken, liet hij niet uitpraten. Dadelijk schreeuwde hij weer tegen ze in.
Van 8-11 uur .duurde de les, maar om tien uur was hij iheesch, had hij
van de ijverwarmte de jas sours uit. Zijn hoogloopende drift deed hem
vaak oorvegen uitdeelen. Tegen lichamelijke straf was hij uit principe niet.
Neen practisch paedagogisch ,didactieus was hij niet. En theoretisch
ontbrak hem ook zeer veel. Maar hij zacht en hij vond, hij , dacht na over
en leelde gansdh in zijn werk. Als zoodanig was hij een droomer, doch
ook een ziener, ,die zijn .geestverwanten den weg wees en het Christelijk
onderwijs , dwong zichzelf te toetsen aan het beginsel en te herzien.
En voorts moeten er verzachtende omstandigheden worden gepleit. De
toestanden van het lager schoolwezen waren in zijn dagen wezenlijk bedroevend slecht. 0 zeker, we laten de verklaringen van schrijvers in , De
Menschenvriend" en dergel. niet .de voile 100 pCt. wegen. De „Menschenvrienden" waren vaak haters van God en Zijn Woord, en een school,
waar de Catechismus van het Christelijk geloof werd geleerd, en de kennis van 's menschen ellende, zijn verlossing in Christus en de dankbaarheld daarvoor de hooidzaak was, kon in de •oogen der Aufklarung, met
haar menschen goed van natuur, geen genade vinden, ook al was ze
overigens goed. — Maar er bestonden wantoestanden, vooral door de
ongeschiktheid der onderwijzers.
Krtisi, de medewerker van Pestalozzi, vertelt er van, hoe hij in 1793,
achttien jaar oud, als rondzwervend ,koopman zoo maar werd aangesproken met , de vraag, of hij schoolmeester wilde warden. — „Maar ik weet
niets!" was zijn tegenwerping. Net antwoord was : „Wat een schoolmeester bij ons in het ,dorp 'moet weten en kunnen, zul je gemakkelijk leeren."
Krtisi deed met een concurrent een vergelijkend examen. De voornaamste op-gave was, het Qebed des Heeren op te schrijven. „Ik", vertelt
Kriisi vender, , deed er mijn best op. Het veelvuldig gebruik der hooldletters in het Duitsch was me opgevallen, daarom schreef ik ze overal, tot
midden in de woorden toe." En het gevolg was, dat hij, hoewel zijn concurrent beter las, om zijn schrijven benoemd werd. Er zijn erger benoemingen
gesdhied en , de benoemden waren meest geen Kriisi's.
In zoo'n milieu moest het zaad van Pestalozzi's woorden en daden vallen.
Onwetenden, vaak eigen-wijs er bij, trachtte hij tot goede onderwijzers te
vormen. Waarlijk hij had geen ongelijk te zeggen : „Het tegenwoordig
onderwijs leek me een groot moeras toe. Ik ben het doorgeworsteld, enter
niet zonder me vastbesloten in de madder te begeven."
,

,
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En het was niet zonder vrucht. Ook voor Nederland niet. Dat getuigen
mannen als Prinsen, Brugsma en Rijkens. Dat getuigt de wet van 1857.
Doch hun methodes zijn voorbij.
Het voorbeeld van Pestalozzi blijft. Hij was groot in zijn liefde tot het
kind. Een parel van groote waarde had God hem daarin gegeven. Laten zij
die roemen in de bijzondere genade, zijn voorbeeld volgen. Maar dan bij
hooger licht, verstandelijk gelouterd en echt Christelijk geheiligd.
Die het idoen, zullen van Pestalozzi een zegen ontvangen.
Wie meer ontvangen heeft, hebbe meer lief en toone de grootere genade
in grooter tdankbaatheid en voortreffelijker werk.
STRIKWERDA.

CRITISCHE REVUE.
Het onderwijzen is een grootsche zaak
En geeft het menschdom veel vermaak.
Dit zonderlinge kreupelrijm schoot mij te binnen, toen ik dezer dagen
bepaald werd bij een nieuwe uitgaaf, het Volksschoolboek, waarvan het
cerste duel in 1922/23 verscheen, en het tweede in de laatste helft van 1926.
Als er over eenige honderden jaren in een archief of bibliotheek nog een
,,los" voorbericht dezer uitgaaf gevonden wordt, dan zal dat aanleiding zijn
tot een studie, naar dat voorbericht gedocumenteerd, die een zeer onjuist
beeld geeft onzer hedendaagsche volksschool.
De Nederlandsche school gaat tegenwoordig gebukt onder allerlei
vreemd getheoretiseer en gepropageer van buitenlandsche vondsten ; het
groote publiek hoort de Lange vertoogen der theoretici, en moet wel zeer
den indruk krijgen : ,, het gaat niet goed met onze school ; het roer moet
omgewend, indien we niet stranden willen".
Wat wil men toch met onze school en het onderwijs?
In 1913 heb ik in een critiek op de Montessori-methode reeds gespot met
deze door-en-door vermechaniseerde individualiteitsmethodiek, en voorgesteld een gramaphoon-mechaniek zoo te construeeren, dat na het inwerpen
N an een geldstuk de mechanische onderwijzer begint les te geven.
En.... uit Amerika komt het wondere weer — we lezen in de N. R. crt.:
Het ministerie van onderwijs van de Canadeesche provincie Ontario, is met een
merkwaardige proef begonnen. De scholen liggen daar wijd uit elkaar, het bezoek
ervan brengt daar, vooral in den winter, groote moeilijkheden mede. Maar het
departement wil nochtans voor behoorlijk lager onderwijs zorgen.
Daarom heeft zij aan ervaren schoolmannen thans opgedragen, onderwijs per
brief te organiseeren.
De lessen worden geregeld per post verzonden en wanneer zij terugkomen, zijn
er verbeteringen in het gemaakte werk aangebracht en inlichtingen bij gegeven.
Hoewel deze cursussen gratis zijn en ook boeken en schoolbehoeften om niet
verschaft worden, zegt men dat de kosten per leerling volgens dit stelsel geringer
zijn dan die van het gewone lager onderwijs — sic, lager onderwijs, dus
yolks onderwijs — in Ontario. Men is zeer voldaan over de uitkomsten ervan
en men verwacht dat de leerlingen die op deze wijze zelfstandig hebben leeren
werken en kennis vergaren, meer zelfvertrouwen en een breederen kijk op de
dingen zullen krijgen dan het kind dat op school onderwezen is.

Wie nu nog twijfelt aan den vooruitgang is een driedubbele conservatief,
die waard is ergens opgeborgen te' worden. Men verwacht, wel zeker, verwacht maar raak, maar ik twijfel niet, of van al dat verwachten zullen we
niets meer hooren; er zijn al zooveel verwachtingen als rook vervlogen, er
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kan nog wel een bij. Maar het beriohtje is wel erg van oppervlakkige berichtgeverij; het gevaar zit vooral in de werking ervan op de niet deskundige
menigte, die ervan in hun geheugen bewaren : beter en goedkooper dan
hier ! Voila tout ! De legende dat ons onderwijs — lager onderwijs —
duur is, moest nu maar eens en vooral de wereld uit. De onderwijzers zijn
niet duur ; hun salarissen zijn weer voor een groot deel beneden peil; het
assistenten-stelsel is van een zeer groote onrechtvaardigheid en immoraliteit; de leermiddelen — leer- en leesboekjes, platen, etc. — zijn uitgaven
voor veel jaren ineens en loopen voor elke school niet in kapitalen; wel
duur waren de gebouwen , der laatste tiental jaren, maar dat is de schuld
der o-weeende bouwers, architecten, schatters, grondverkoopers, speculanten, enzoovoort; zeer duur is de ambtenaarderij met alle staten en
modellen; hoe vele collega's heb ik de laatste maanden niet hooren klageri
over het buitenissig gedoe dier administratie ; maar .. de ambtenaarderii
mot ervan en hoe meer „modellen" en „staterr, hoe meer ambtenaren
er noodig zijn ; och, het probleem is heel eenvoudig, tenzij — tenzij er
eens een Mussolinistisch geinfecteerd minister komt, die met een geweldigen bezem dien Augias-stal zuivert.
De beroemde Engelsche romancier en Christen-socialist Charles Kingsley
— een van 'zijn sprookjes De water-kinderties gaf de Wereld-bibliotheek
laat daarin een van zijn phantaisie-helden zeggen:
uit
„I thank my stars,
That nought I know save those three royal r's:
Reading and writing sure, with arithmetic,
Will help a lad of sense through thin and thick."
Maar dank zij de zucht tot vervolledigen, tot afronden, tot compleet-zijn,
is onze school overladen met allerlei kunsten en kunstjes, en als je ten slotte
eens tegenover alle mogelijke zelotisme voor allerlei zonderlings je fel te
weer stelt, dan ben je achterlijk, of je weet er niets van, of je bent niet
verdraagzaam ; maar ik hood het met Charles Kingsley, die idealist
en practicus was, droomer en dader, die het Evangelie verkondigde als
hebbende niet alleen de belofte des toekomenden, maar ook des tegenwoordigen levens. Kingsley — de baanbreker der moderne hygiene,
tevens visscher en romanticus, practicus en fabuleerende ; Kingsley
sprak van de idrie r's, en zoo was het, zoo is het en zoo zal het blijven.
Maar de heeren van het Volksschoolboek vinden dat het anders is. Het
zou misschien wel nuttig zijn dat ze zich met den minister van onderwijs te
Ontario in verbinding stelden, 'clan kon hun boek vertaald worden en in
eenige honderdduizenden exemplaren over de jeugdige bevolking van
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Ontario iiitgedeeld worden ; als de diverse vaders, moeders en voogden
zich dan belasten met het doen van buiten leeren van het Volksschoolboek,
dan was voor tientallen van jaren de intellectueele verzorging aldaar
gewaarborgd en.... op een koopje!
Maar ik ben altijd gewend te bewijzen wat ik zeg. En daarom.... wat
tusschen aanhalingsteekens staat is letterliike citeering van het voorbericht van het Volksschoolboek
„Bijna alle onderwijzers der yolksschool hebben een afkeer van leerboekjes voor de lagere school, en dit
te meer, naarmate zij beter hun yak verstaan."
Dat is het begin van het Roman-voorbericht, maar het is niet waar; want
het enkele leerboekje dat bij een vak als aardraskunde of geschiedents of
kennis der natuur, op de volksschool, let wel volksschool, soms wordt
gebruikt, is van een dergelijken kleinen omvang, dat het eigenlijk geen
naam hebben kan als zoodanig. Maar de heeren Van Bruul, Eymers en
Vermaas, , die dit vo/ksschoolboek wilden schrijven, moesten het wezen
ervan wat vastigheid geven, en daarom gaan zij voort: , de papieren
lesgever, gelijk men het leerboekje terecht heeft genoemd, neemt hun
taak over. De onderwijzer wordt gedegradeerd tot !es-opgever en lesoverhoorder." Merkt men, hoe listig hier gespeculeerd wordt op het zelfstandigheidsgevoel van den klasse-onderwijzer?
Hoe ten eenenmale onjuist de schrijvers hier de volksschool-practijk fotografeeren, behoeft geen nader betoog. „Van schoolmeester daalt hij of tot
den rang van corrector en controleur. Aan zijn eigen oordeel wordt niets
,meer overgelaten, noch keuze der stof, noch volgorde, noch wijze van .
behandeling. Hij wordt geheel verdrongen door het leerboekje. Onderwijzen,
uitleggen, verklaren, toelichten, en bovenal: belangstelling wekken, dat alles
moet het boekje doen, thuis bij den leerling. Onnoodig te zeggen, dat het in
deze taak verre te kort schiet."
Nu vraag ik toch! Waar is de gewOne volksschool, in de stad of op het
platteland, waar zoo een carricatuur van onderwijs-geven bestaat?
Hoe komen die drie heeren ,er bij? Is het in Arnhem en Utrecht zoo? Ik
geloof er niets van!
Maar het portret van de volksschool, dat de heeren geven, wordt nog
afgrijselijker. Noodgedwongen grijpt ook de goede onderwijzer naar het
,,door hem verfoeide leerboek". Maar dan de „inconvenienten". Voor de 4de,
5de, 6de en 7de klas telkens een ander „uitgebreider leerboekje".
Stel u voor, lezers, op de volksschool, voor b.v. aardrijkskunde! Letterlijk zeggen de drie heeren: „Zoo heeft het kind een boekje over de aardrijkskunde van Nederland, een over Indie, een over Europa en de vreernde
werelddeelen, en elk dezer in verschillenden omvang, al naar de klasse
,
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waarvoor het bestemd is." Dus voor een leerling plm. 6-tal alleen al
boekjes over aardrijkskunde! Bestaat gewoon niet. De heeren fabuleeren
en phantaiseeren.
Volgens hen : zoo ook voor de vad. gesch., natuurl. hist. en natuurkunde.
Het kost — volgens hen — „een kapitaal". Al weer een legende, en nog
wel door de slachtoffers zelf als een waarheid verkondigd. Verder zeggen
ze : „Het kind zeult dagelijks een zwaarbepakte schooltasch naar huis,
en bemerkt dan sours nog, als het aan het leeren wil trekken, dat net
de dierkunde — sic, op de volksschool — in plaiats van de geographie
van Indic heeft meegenomen, waardoor het den volgenden dag zijn les
niet kent."
Nou, nou, het is erg. Ik heb het nog nooit gezien, maar 't is wel erg,
heel erg; ,droevig is het lot van het Nederlandsche volksschoolkind; de
historieschrijver, die later deze inleiding als bron zal gebruiken, stort dan
nog tranen bij kommen vol over zooveel schandelijks ; maar.... ik verklaar — en ik hoop dat ide nazaat-historieschrijver ook dit lezen zal —
al deze rechtpraterij van dit zonderling volksschoolboek voor pure fantaisie. Het is niet waar; enkele zonderlinge buitenissige schooltjes, gedirigeerd door wondere schoolmeesters, uitgesloten.
De drie heeren vonden eerst een oplossing in hectograteeren van aanteekeningen, maar
dat is een „reuzenwerk".
En nu de uitvinding : die aanteekeningen voor alle vakken gedrukt en....
het volksschoolboek voor de vakken vad. gesch., staatsinrichting, a,ardrijkskunde, Ned. taal, rekenen, tang, plantkunde en dierkunde was gereed ; twee
dikke deelen van I 2.60 ingen. elk, gec. I 2.90, geb. I 3.25.
Tot mijn spijt ontbreekt lezen en zedeleer. Ik geef de heeren in overweging een Hanebock of Trap der jeugd te , doen bijdrukken naast een
der vele zedelessenboekjes uit het begin der negentiende eeuw, dan is ook
dat in orde.
„De leerling krijgt het in het vierde leerjaar in handen. Hij moet er dan
bijy. de plaatsen en rivieren van Nederland, en misschien ook enkele partallen uit leeren. De onderwijzer laat hem in zijn boek aanstrepen, welke."
Wat zal zoo'n boek in het 6de of 7de leerjaar er fraai uitzien, om als
z.g.n. „Nachschlagebuch" — dit woord is van de samenstellers — mee
te nemen.
En nu de inhoud! Die is vreeselijk, afgrijselijk; antiek en onjuist in vele
gedeelten van de vakken Ned. taal en geschiedenis. En de rest zal wel
net zoo zijn. Wie er meer van wil weten vrage eens een present-exemplaar
en oordeele.

Dat er heden ten dage nog zoo een boek kon verschijnen is mij een
diep raadsel.
De heer Douwes is gekomen met een anti-critiek op mijn recht-zetten
van zijn valsche beschuldiging. Inplaats dat hij ruiterlijk amende honorable
maakt, draait hij er om heen, met verzuchtinkjes en uitvluchten. Zelfs heeft
hij de brutaliteit nu hij zelf geteekend is als valsche beschuldiger, nog aan
te komen met de bewering dat Ons Nederlandsch in het Voorloopertje en
Douwes — boekje — in
de deeltjes A en B van het eerste stukje zijn
navolgde. Zoo'n uitvinder! Hij, als schrijver van een geschrigletter
schiedenis der opvoeding moest weten dat ver voor hem reeds door Mulder
in de tachtiger jaren zoo iets wend uitgegeven, en ook door Bouwmeester
en Berendsen, terwij1 er ook nog andere voorbeelden van vroeger zijn.
Maar hier ziet men het gevaarlijke van een dergelijken criticus. Hoewel
wij Douwes' boekje niet kenden, toen wij op verzoek van eenige collega's
de genoemde deeltjes in schrijflettr gaven, kunnen wij niet bewUzen, dat
zijn boekje ons niet op dat idee bracht, omdat het een jaar of zoo eerder
verscheen. Met Lezen leeren reed hij een verkeerde schaats ; nu zit ik vast,
zal hij denken. Och, acme. Wat is dat alles toch goedkoop en inferieur
van gehalte. Maar nu zijn uitredding op zijn valsche beschuldiging. Wij
nemen alleen het zakelijke uit zijn brief op.
Omtrent gekleurde plaatjes in leesboekjes beweert hij, dat de reeksen „L e z en
1 eer e n", „Vrij en blij" en de „N evenseri e" de eerste in ons land wai en,
waarbij de illustraties geheel in kleur werden uitgevoerd.
Dit nu kwam mij onjuist voor, en het i s ook onjuist. Want mijn „L et te r s en
w o o r de n" met enkel gekleurde plaatjes verscheen eerder dan „L e z e n l e e r e n"
en dan de „N e v e n s e r i e". En doordat Wouters zelf bij zijn opsomming „Vrij
en blij" plaatst n a „Lezen leeren", maakte ik daaruit o p, dat „Vrij en blij"
ook n a mijn boekje was verschenen. Nu heb ik enkel een vraag gedaan, nl. of W.
niet mij had nagevolgd inplaats van ik hem. Inplaats van nu even kalm te zeggen:
neen Douwes, i k was met „Vrij en blij" toch de eerste, maakt hij hierover een heel
misbaar. En beweert dat i k hem toch heb nagevolgd. Ach neen, ook al mis. Want
toen „Vrij en blij" verscheen, was mijn boekje al lang bij Wolters in de maak.
En dan zou ik van hem ook de roode letters in mijn 3e druk hebben nagevolgd?
Vvvel neen, die gebruikte ik al voor 25 jaar bij 't aanvankelijk lezen aan de Rijksleerschool te Groningen. 1k vond ze bij de gekleurde plaatjes le en 2e druk te bont,
bij de bruine in de 3e druk juist mooi.
En eindelijk moet Wouters nog wat hatelijks zoeken, dat ook al 25 jaar geleden
is. Neen W., ge kunt mij niet verleiden, om aan 't adres van een doode hier wat
onaangenaams te zeggen.

De historicus Douwes, maakte daaruit op; vergewiste zich dus eerst niet,
of hij maar wat blameerde en loog, en deed enkel maar een vraag. Je
reinste onschuld. Douwes is in deze verdediging weer onjuist, want ik verwijt hem alleen, .dat na lezen leeren de omwerking van zijn boekje met
roode letters kwam en de volgorde der woorden als in Lezen leeren; het
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is wel jammer, dat waar hij die goede practUk al voor 25 jaar had, hij
deze ook niet in den eersten en tweeden idruk van zijn boekje gaf. Maar zand
er over. Een dergelijke verdediging is erger dan een aanbieden van verontschuldiging. De slotalinea doet de deur dicht. Laat men deze zin eens
goed doordenken. Douwes wil immers niets hatelijks zeggen. Het is fraai.
Welnu : als Douwes Mutt te ontkennen, dat hij Holthuyzen beschuldigde van
verandering van zijn Douwes ingezonden, en dat Holthuyzen zich niet
anders kon verdedigen — maar toen ook afdoend — door het ingezonden
schrijven van Douwes te doen clicheeren in facsimile, waaruit bleek dat
Douwes ook Holthuyzen valsch had beschuldigd, dan zal ik de moeite en
kosten nemen om opnieuw die pagina's te doen reproduceeren. Tegenover
insinuaties als Douwes plaatst is men niet anders beveiligd dan door afdoende maatregelen. Het zakelijke hebben we letterlijk weergegeven. Voor
het geval Douwes mij beschuldigt dat ik dit niet heb gedaan, zal ik zijn
kopij bewaren om ook deze desnoods — evenals Holthuyzen deed — te
doen clicheeren. Natuurlijk is dit geen precedent voor andere ingezondens.
Anti-critieken schrijven is ,dwaasheid. Je Icon wel aan den gang blijven.
Zoo las ik onlangs — nog wel van een dr. — een recensie over onze
— Vissers en mijn Gesch. van de opv. en het onderw., waarin deze zin:
dat Erasmus niet .doodgezwegen had mogen worden; n.b. terwijI er een
stuk aan hem gewijd is; nog wel met zijn naam boven aan den kop der
pagina! Maar ,daarover schrijf je geen anti-critiek! Wel was dit noodig
toen Douwes ons van navolging beschuldigde, terwill hiervan geen sprake
Icon zijn; zoo iets raakte de eer van ons Chr. onderw. dat met deze geheelin-kleur-geillustreerde uitgaven het eerst kwam, en daarom kwam ik
tegen Douwes fel op. Het is heel jammer, dat een en ander hem niets
geleerd heeft, maar.... wie zal al de roerselen van iemands gemoed
peilen!
Laat ik eindigen met iets bijzonders. Er bestaat een Bibliotheek voor
Bijbelsche Opvoedkunde; daarin heeft A. Janse — van Biggekerke —
een nummer gegeven getiteld Vader; het is klein, maar 16 pags. druks,
maar rein ; het is subliem ! Ik heb nog nooit over dat onderwerp jets zoo
recht practisch, ,daarbij ook zuiver ideeel, Christelijks, gelezen. Dat boekje
moest, als de vermaarde groene preeken van Hoenderloo, in duizenden
gratis verspreid worden. Laat het eens komen, adres drukkerij Stichting
Hoenderloo, prijs 20 cent. Dit slot is wat banaal, maar ook Hoenderloo
moet leven, en doet er goed werk mee.
Velp (G.)

D. WOUTERS.

UIT DE PAEDAGOGISCHE LITERATUUR.
In hoe ver zijn wij zell schuldig aan den achteruitgang van de prestaties
onzer leerlingen? Het onderwerp blijft vooralsnog zijn voile actualiteit
behouden. De hoofdonderwijzer H. Lotter, te Frankfurt aid. Main, schreef
er over in Jugendpllege, en de Deutsche Lehrerzeitung , deelt er een en
ander uit mee.
Wat ide opvoedkundige kracht betreft, zoo mangelt het in , de school
dikwijls aan de rechte eenheid in de beoordeeling van kindervergrijpen,
van schoolverzulm en verlof.
Gedurende de inflatie is in het volksge -voel de zin voor nauwkeurigen,
zorgvuldigen arbeid verloren gegaan. Dit heeft zijn nawerking in de school.
Er is geen vreugde meet - aan (doelbewuste oefening, en men vergeet het
kleine, allernoodigste.
De idrang naar vrijheid, die vooral in den na-oorlogstijd op den voorgrand trad, heeft verslapping van orde en tucht gebracht. De tijdgeest
heeft zelfs in vele Duitsche scholen tuchteloosheid veroorzaakt. Maar
vaste schoolorde is , de noodzakelijke voorwaarde tot 'het welslagen van
het onderwijs.
Men► g ionderwijzer heeft in eigen binnenste een confict doorgemaakt
tusschen vrijheid en plichtgevoel, en ook al is .dit met goed gevolg doorstaan, 'clan heeft het toch tijdverlies en schade veroorzaakt.
De leerplans zijn
te overladen en te theoretisch ; met de „levenswarmte" ,der 'ervaring is niet genoeg rekening gehouden.
Als een voordeel der hedendaagsche school wijst de schrijver er op, dat
er meer aansluiting aan het leven is. Belangstelling en geestelijke bewegelijkheid zijn toegenomen. Maar — zoo besluit hij — de rechte synthese
tusschen het beproefde Oude en het ten leven dringende Nieuwe, meet nog
wo ► den .gevonden.
,

Kinderarbeid en kinderexploitatie. Die (zijn in Saksen tegenwoordig weer
in vollen gang. Men heeft berekend, dat niet minder idan 94.000 kinderen
aan den arbeid zijn. Zelfs 8-jarige kleinen zijn in blik- en andere metaalfabrieken aangetroffen. Half uitgeslapen, zitten ze op de schoolbanken; ze
rusten clan althans een poosje lichamelijk uit. Dikwijls gaa n 'de oogen
dicht.... En levenslang zullen ze .de gevolgen van den fabrieksarbeid
:
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aan hun gezondheidihebben to dragen. We zien het, het is niet alles verbetering, wat het , democratisch regime brengt.

De Psychologie van den Boer. Daarover heeft het tijidschrift Pharus
een artikel. De boerenbevolking ,onderscheidt zich, zoo lezen wij, door , een
innig gezinsleven; fdit verbreedt zich bij het opgroeien tot liefde voor de
nabuurschap en voor ide dorpsgemeensc'hap. De boer is trotsch op zijn
voorvaderen, en hecht zich aan de traditie, meer dan aan mode en conventie. Vreemdelingen bejegent hij echter met wantrouwen. Bij wisseling
van predikant of onderwijzer, bliift hij op een afstand.
In zijn denken is de beer meer organisch, , de stedeling mechanisch. Vandaar, dat het bijgeloof op het land soars vast geworteld is.
Wat de waardeering der economise:he goederen betreft, heeft .de
stedeling meer oog voor geld en geldswaarde der goederen, de boer voor
de goederenwaarde van he geld. Voor den boer is het: waar, geld, waar,
voor den stedeling: geld, waar, geld. Ook schat de boer het zelfverworvem; gering tegenover dat, wat hij koopen en betalenimoet.
De boer moet minder met machines, meer met levende ,dingen rekenen.
Dat leidt zijn gedachten ook meer naar den levenden God. Zijn wereldbeschouwing is meer , afgerond dan die der stedelingen.
.Fen dieper indringen in ide boerenpsyche zal ongetwijfeld vingerwijzingen geven voor de Paedagogiek. Zooals men roept om een afzonderlince
Industriepaedagogiek en groote-stadspaedagogiek, zoo zal ook aan een
plattelandspaedagogiek behoefte gevoeld 'worden, besluit de schrijver.
Hier liggen inderdaad onbegrensde mogelijkheden.
Beperking of betere keuze der leerstof? Hetzelfde tijdschrift bevat een
artikel over , de nieuwe officieele leerplans der verschillende Duitsche
Staten. De sohrijver wenscht, , dat er meer nadruk gelegd worth op de
formeele waarde der leervakken. Voor het Formalisme was de stof zelf
onverschillig : in , den eersten revolutietijd deed het opgeld. Tegenwoordig wordt ingezien, dat ,de leerstof zetve meer moet worden gewaardeerd.
Met instemming maakt hij van het Beiersche voorschrift melding:
confessioneele scholen imoeten inzonderheid die onderwijsstoffen worden
benut, die gelegenheid bieded tot ,opvoeding in den geest der belijdenis. De
leerstof moet leven in de ziel der onderwijzers; zoo alleen kan zij in de
jeugdige ziel leven ontsteken".
Niet in (de menigte of inIde beknoptheid der leerstof ligt ,de redding, maar
in de wijze, ,hoe de leerstof het kind wordt bijgebracht. De vraag moet
ook zijn, welke leerstof 'het doelmatigst is voor tde ontwikkeling. Niet
,,stof-opruiming", maar „stof-keuze" moet worden nagestreefd.

De huidige Frartsche Paedagogiek. Daarover begint Dr. P. Frieden, te
Diekirch, een reeks brieven in het tiidschrift Pharus. De Fransche Paedagogiek, die vroeger (vooral in de dagen van Montaigne en Rousseau) veel
heeft iopgeleverd, bele:eft tegenwoordig onmiskenbaar een tijd van onvruchtbaarheid.
Verschillend.e oorzaken sormt ,de schrijver op.
Men heeft meer oog voor de practijk dan , voor , de theorie der opvoeding;
schat het gezin hooger dan de school. „Zijn huidige onversthrilligheid
voor school en paedagogiek is als het gebaar van . den sterke, die het versmaadt, over kracht te spreken". Dem houding is niet zonder gevaar, zij
houdt .den waren vooruitgang tegen.
Een ► weede oorzaak is de verbinding van politick en school. De groote
meerderheid der openbare onderwijzers (75.000) zijn bij de socialistische
organisatie aangesloten; 15.000 zijn ingeschreven bij de communistische
partij. De partijleiding der socialisten gal in April van het vorige jaar
iederen onderwijzer .eigenma.chtig aanwijzingen betreffende de viering van
den 1 Mei-4dag in , de school. Onder zulke 'omstandigheden is er geen aardig:he ►d voor paedagogische vraagpunten : , de politieke strijd neemt alle
aandacht in beslag.
Op , de groote onderwijzersvergaderingen ging het de laatste jaren al
maar over de salariskwestie en , de Eenheidsschool. De maatschappelijke
Crisis , drukt zwaar op het yolk, vooral op .de onidervvijzers. De geestdrift
wordt er 'door verlamd.
Wat er nog op paedagogisch gebied verschijnt, zoo verklaart onze
Luxemburgsche schrijver ten sl ►otte, vertoont een gemeenschappelijke
grondgedachte : afkeer van metaphysische fundeering der opvoeding,
tegenzin in systematisch denken, ,overheerschend „klein gedoe" en
dtailonderzoek.
Vlaardingen.

T. v. d. K.

DE BROERTJES.
Oroote, heel diep fluweel-donkere oogen in een geel-bruin schrompelgeziChtje. Glanzend-zwart dik haar en een mager armoedig lijfje. Dat is
de oudste van 'de broerties. Hun ,moeder is een Indisohe. Als ze aan
school komt om de kinderen te halen, staat ze altijd alleen, klein figuurtje,
met in het sonde kindergezicht ide groote melancholieke oogen. Als ze weggaat, aan elke hand een klein schriel kereltje, met je vanzelf even lachen,
een ,verteederde glimlach om het kind-moedertje met ide baby-kindertjes.
Ze zijn zoo lief, ,de broetjes. De juffrouw op school, van den eersten dag
af, then ze stiff tegen elkaar gekrop.en bij elkaar bescherming 'ziochten
tegen de vreemde kinderen .en de vreemde juffrouw, heeft ze onder al haar
kinderen een, heel bijzonder plaatsje gegeven in haar hart.
Net was een koude winter, he jaar ,dat ,ze ,de broertjes in de klas had.
Dan zagen hun gele geziatjes soms zoo verkommerd met , de .dunne
blauwige lipjes en de bruine afgebrolikelde tandjes, .dan zaten ze zoo
hulpeloos 'half tegen .elkaar geza ►t in de bank. Ze zijn allebei erg ,droomerig. Maar de oudste is heel ijverig en gehoorzaam. Soms, als hij iets niet
begrijpt, begint hij zachtjes te schreFen, winder snikken.
Den .eersten keer, idat de juffrouw het zag, tontroerde het haar zoo, , dat
ze zelf even tranen in haar .00gen voelde. Ze nam hem op haar schoot,
droogde zijn tranen en zachtjes, als een geheimpje, zoen ► e .ze hem op zijn
haar en in zijn bruine nekje. Broertje keek er mar met groote 'droomoogen.
Van .lien dag af verlangde zij heel erg, hem nog eens op haar schoot
te hebben en zich te verliezen in de diepten van tdie wide kinderoogen.
't Kleine broertje is niet ijverig en inlet gehoorzaam. Maar hij is een
mooi gaaf kindje, met roode wangent en een heel mooi nekje. Als hij sommen maakt of zit te schrijven, gaat de juffrouw vaak achter hem staan en
kijkt naar het ,gebogen lijntje onder het dikke zwarte haar. Z'n
sommetjes en z'n letters zijn vaak erg leelijk, maar als de juffrouw boos
wordt, komt ,er een warme fdonzige blos op z'n wagen en zijn oogen warden
als bestoven fluweel. De oudste kijkt met angstige oogen van de juffrouw
naar broertje, en hij trekt met z'n magere schoudertjes.
„Op jou ben ik niet boos, hoor vent. Zullen we broertje maar eens
helpen, ja?
Dan lacht hij dankbaar naar haar op en met nieuw geduld buigt 'ze zich
over broertje en stuurt zijn onwillig handje.
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Maar als broertje echt stout is, worth de oudste boos. Eerst stoat hij
hem aan met z'n puntig elleboogje en wijst naar ide juffrouw, en dan °peens
geeft broertje een schreeuw en roept: „juffrouw, hij klapt op mij", en de
oudste, zijn mager snuitje rood van verontwaardiging: „juffrouw, hij tout,
hij paat!"
Nog een heelen tij ► later zit ide ►oudste met broeiend donkere oogen te
kijken, en broertje droomt weer, het heele ronde gezichtje verheerlijkt
door den glimlach van 'zijn zwarte kijkers.
De juffrouw heeft veel melte om ze mee te krijgen met de kias. Telkens als ze langs , de then loopt, glijdt een bruin, mager klauwtje even
langs haar japon en zoekt haar hand.
„Juffrouw, weet niet." Dan 'karat ze rmaar weer naast ze zitten, 'haar
arm om de twee kinderlijfjes 'been op broertje's ronde schoudertje.
Then ze grooter werden en ide juffrouw al lang weer andere kinderen
had, bleef ,er de stille, innige iherinnering aan de twee ,gebogen donkere
kopjes en den ontroerenden glimlaoh van hun fluweel-donkere oogen.

EMMA KLEIN,

BOEKBESPREKING.
Educational Advancement Abroad, with an introductory
essay, by F. J. C. Hearnshaw M. A. L. L. D., Georg G.
Harrap, London 1925, 200 blz., 5 sh.
Net zoeken van dezen tijd openbaart zich zeker niet 't minst pop het
gebied der opvoedkunde. Wie zich be zig houdt met 'de bestudeering van
hetgeen er op het gebied van onderwijs en opvoeding in de verschillende
landen wordt gedacht en gewerkt, ziet zich geplaat ►t voor een rusteloos
streven, dat zich uit in een bonte verscheidenheid van vorm en inhoud.
Zoo is dit dan ook de eerste indruk, welke de kennisname van deze reeks
schetsen bij den lezer achterlaat. Wie zich aan de hand van de bekwame
schrijvers van dit boek laat rondleiden in de opvoedkundige wereld van
de Vereenigde Staten, Canada, Frankrijk, Nederland, Duitschland, Italia,
Scandinavia, Oostenrijk, Indic, Japan en Australie, zal echter, zij het dan
misschien wat overweldigd door de veelheid der indrukken, met dankbaarheid op deze reis terugzien. Het is buitengewoon boeiend, al dit
woelen en werken gade te slaan.
Het inleidend artikel van Professor Hearnshaw wijst in die veelheid
eerrige groote lijnen aan. Ik noem er een paar in willekeurige volgorde.
Algemeen vindt men een krachtig streven naar uitbreiding van de onderwijsgelegenheid en van het leerplan; een neiging tot meerdere erkenning
van de eischen van het geestelijk leven en de noodzakelijkheid der karaktervorming van de leerlingen; een verlangen naar meerdere vrijheid voor
den onderwijzer en een krachtig verzet tegen de pogingen hetzij van de
zijde van den Staat, hetzij van vereenigingen en instellingen, om de school
in dienst te stellen van propagandistische doeleinden. Belangrijk is daarnaast ook de toenemende belangstelling van de ouders in het onderwijs
hunner kinderen, gelijk onder meer in Duitschland en Oostenrijk valt op
te merken. Voorts vraagt een krachtiger wordend streven naar volksontwikkeling, zooals men b.v. in Denemaken en Japan vindt, de aandacht.
Terwijl eindelijk alom wordt getracht het onderwijs aan te passen aan de
inzichten, welke de nieuwere psychologie in den geest van het kind heeft
gegeven, welk pogen heeft geleid tot een menigte van opvoedkundige
experimenten: de „Arbeitschule", het Daltonstelsel, enz.
Uit den aard der zaak gaf elk der schrijvers in , dit werk, wat h e m in
'
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't bijzonder belangrijk voorkwam en is de wijze van voorstellen door zijn
subjectieve opvatting gekleurd. Dit bezwaar was bij den opzet van het
werk onvermijdelijk.
Voorts spreekt het van zelf, dat binnen het bestek van het boek niet diep
op de verschillende verschijnselen kan worden ingegaan. Voor een grondige behandeling daarvan dient men elders te zoeken. Het had m. i. beter
aanbeyeling verdiend een kleiner aantal landen wat uitvoeriger te bespreken.
Het artikel over Nederland is van de hand van den heer P. A. Diels,
hoofd eener openbare school te Amsterdam.
Ik heb het boek, gelijk ik deed uitkomen, met belangstelling gelezen. Het
zij den lezers van dit tijdschrift ter bestudeering aanbevolen.
's-Gravenhage.

PHILIP J. IDENBURG.
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Binnenkort verschijnt de 4e druk
van IAN MACLAREN

I

BOVEN ALLES DE LIEFDE
Dat that's de 4e druk van dit werk verschijni
behoett niemand to verwondereu.
Zij, (lie de andere werken van Ian Maclaren gelezen hebben, en zich dit boek niet aanschaffen,
ontnouden zichzelt een groot genot.
Heett elk boek van Maclaren aanspraak op be
langstelling, dit boek zeker niet het minst
Bet is *en van de werken die nooit hun waarde
verliezen, en voor het lezend publiek steeds een
bijzondere bekoring behouden.
De groote verdienste van Maclaren ligt daarin,
dat hij niet bij de oppervlakte van het !even stilstaat, maar tot op den bodem afdaalt. Ook dit werk
is vol van bewijzen welk een goed schilder, welk
een warm vriend der natuur, welk een fijn keener
van het menschelijk hart hij is De nieuwe figuren
die er in optreden zijn al van 't zelfde maaksel,
stoere karakters, vol zin voor humor, trouw en oprecht in al hun doen en laten, menechen, zooals wij
zelven ze graag wat weer zouden ontmoeten.

Be Frijs is slechts

f 1.90 Ingenaaid en f 2.50 Gebonden
Men kan nu reeds bestellen WI den Boekhandel
of de Administratie, Dagblad „DE AMSTERDAMMER",
N Z. VOORBURGWAL 62, AMSTERDAM
Al■••11MIN

VERSCHENEN:

HET KIWIS IN DE WOLKEN
DOOR

L. PENNING
Met portret van den schrijver

PRIJS . . . f 1.75 — GEBONDEN f 2.35
Verkrijgbaar IA den Boekhandel of bij de Ultgeefster:

N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ „DE STANDAARD"
AMSTERDAM
N. Z. VOORBURGWAL 58.62
GEMEENTEGIRO N. 705
POSTGIRO 10919

D. WOUTERS EN W. J. VISSER

Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwijs
vooral in Nederland
Rift gelllustreerd met 117 portretten en platen near oude gra•nr••
Formant 16x26. Prijs f4.90. Geb. in zwart lissom baud met gouddruk 16.—
OORDEEL DER PERS:
En wanneer men deze prentjes bekijkt en bier en dear een pear bladzijden
leest — een bock ale dit van bijna 400 pagina's leest men niet achter elkaar uit —
wordt men aangetrokken door de prettige wijze, waarop de schrijvers allerlei
bijzonderheden meedeelen, doch tegelijk een helder overzicbt geven van de voortschrijdende ontwikkeling van bet onderwijs in den loop der tijden.
Zoo is dit werk van Wouters en Visser allerminst een seal en droog geschiedenls-boek geworden, maar verachaft het ook can hen, die hoewel buiten het
onderwijs staande er wel iets van begeeren te weten, interessante lectuur. Voor
de studie der onderwijzers voor en na de „hoofdakte" schijnt het one bijzonder
4dschr. v. Ervaringsopvoedkunde, Februari, 1927.
geschikt.
Ze bebben one een goed bock gegeven van 361 paginia's, dat door den uitgever
uitnemend werd verzorgd.
Een van de goede eigcnschappen van het bock is er eene, die dadelijk opvalt:
het bock is rijk geillustreerd, en dat ook met portretten, facsimile's, afbeeldingen
van boeken, enz., die werkelijk zeldzaam zijn. Nu zou het kunnen zijn dat ondanks
dit goede, er toch overigens niet veel in het bock te prijzen viel, maar dat is
niet het geval.
De groote deugd van dit bock is m.i. deze, dat de schrijvers zooveel mogelijk
gepoogd hebben, zich te wenden tot de bronnen. Vooral voor de 17e en 18e eeuw
is daardoor iets verkregen, dat elders vergeefs most worden gezocht.
J. W.
We zijn een mooi bock rijker geworden.
De Ref ormatie, 3 Dec. '26.
Over de uitgave niets dan lof. Zoowel druk els illnstratie trekt can. Zulk een
werk lokt tot studie.
't Werk geeft meer dan de meeste andere soortgelijke uitgaven. Vooral in de
oudheid worden interessante bijzonderheden near voren gebracht. De ontwikkeling
van het schoolwezen in de Middeleeuwen wordt kort en zakelijk geteekend, waarbij
tevens gelegenbeld gevonden wordt crop te wijzen welt een grooten invloed
daarbij van de groote Rerkhervormers is uitgegaan. Wat one verhaald wordt
omtrent den toestand van bet onderwijs in vroeger eeuwen en bet ontwikkelingspeil
der ondenvijzers, lokt ons niet uit terug te verlangen near het oude. De ecbrij vers
hebben geen moeite ontzien om de groote paedagogen, die door hun werk invloed geoefend hebben, voor ons te doen !even. Hier due geen dor, beachouwend
leerboek, maar een studie-boek, dat onze belangetelling wekt. Ook het nauwe verband
tuaschen de wetenschappelijk-wijsgeerige richting in een bepaalden tijd en de
invloed die d aaaaa n uitgaat op het paedagogisch denken wordt kort maar helder
Boekenketta, Febr. 1927. v. N.
aangeduid.
Het werk van Wouters en W. J. Visser heeft toch weer een eigen van de andere
onderecheiden karakter. Allereerst al door de platen ; dat is ook lets van beteekenis.
Het bock doet ons iets stets en dat op keurige wijze, portretten, maar ook afbeeldingen van oude scholen, leermiddelen enz. Wat den tekst betreft. komen bier
al de deugden aan het licht, die we ook in andere boeken van Wouters m.n.
vinden. Groote kennis der literatuur, aangename levendige wijze van voorstelling,
bet letten op de hoofdzaken. Daardoor kregen we een bock dat zich prettig
last lezen.
We mogen niet nalaten er op to wijzen. dat het karakter van dit bock het
ook bijzonder geschikt maakt voor hen. die buiten den engeren kring der onderwijsmannen 'wade zich eene van een en ander, bet onderwijs en opvoeding rakende,
De Heraut, 16 Jan. '27.
op de hoogte willen stellen.
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AURELIUS AUGUSTINUS ALS
PAEDAGOOG.
Als we de wereldgeschiedenis goed nagaan, moet het ons wel telkens
opvallen, dat God in Zijn groote barmhartigheid nog telkens weer uit het
kwade het goede doet voortkomen. Net geldt niet alleen de geschiedenis
van Israel en de Egyptenaren, als Jozef tot zijn broeders zegt: „Gijlieden
wel, gij heft kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft het ten goede
gedacht, opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot yolk
in het leven te behouden." Dit herhaalt zich telkens in de wereldgeschiedenis, in de geschiedenis van een enkel yolk, ja ook in het leven van den
enkeling: we zullen het ook zien in het vele, dat nu de Gereformeerde
Kerken beroert, ja iets ervan is nu reeds te zien en wel dit, dat bij vernieuwing de aandacht is gevestigd op den Kerkvader Aurelius Augustinus.
Te verwonderen is dit niet. Augustinus staat daar als een reus, op wien
heel de Christenheid, zoo Roomsch als Protestant, zich of en toe beroept.
,Dr. J. H. Gunning Wzn., noemt hem de derde in de gescheidenis van het
Christendom: Christus zelf is dan de eerste, Paulus de tweede en Augustinus de derde. Dezelfde hooggeleerde rekent hem tot de vijf allergrootste
mannen, die de wereldgeschiedenis heeft opgeleverd. De hooggeleerde Dr.
Harnack noemt hem een „unerschopfliche Personlichkeit", waarbij men
bedenke, dat deze Dr. Harnack verklaart meer dan. een halve eetpx met
hem te hebben omgegaan. Van Karel , den Uroote wordt verhaald, dat hij
eens den wensch uitsprak twaalf zulke geestelijken te bezitten als Hieronymus en Augustinus, waarop Alcuinus antwoordde : „De Schepper van
hemel en aarde heeft er niet meer dan twee gehad en Karel verlan'gt een
dozijn!"
't Is dan ook te begrijpen, dat meer dan eon academisch proefschrift
zijn stof ontleend heeft aan het leven en de geschriften van dezen Kerkvader. 'k Noem slechts dat van Dr. J. H. van Haeringen: „De Augustini
anti baptismum rusticantis operibus", en Dr. Haitjema : „Augustinus'
Wetenschaps-idee.
Men kan over Augustinus een verhandeling schrijven als theoloog, als
apologeet, als redenaar, enz., maar ook over Augustinus als paedagoog,
en op , dat terrein alleen kan ik me eenigszins wagen. Net blijft wagen,
omdat een groot .deel van de werken, die Augustinus schreef en ook vele,
die over hem handelen, in het Latijn geschreven zijn, zoodat ik me bepa-
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len moet tot de geschriften, die in onze moedertaal of in een der moderne
talen zijn geschreven of overgezet. Gelukkig zijn , er dat tamelijk vele,
daar Augustinus ials paedagoog juist in den laatsten tijd veler aandacht
getrokken heeft. De reeds genoemde Dr. Gunning las over hem in de
jaarvergadering van het Nederlandsch Schoolmuseum, en die lezing is
opgenomen in ide „Verzamelde Opstellen"; R. Buschik schreef „Die
Padagogik Augustins"; doch vooral van beteekenis zijn: F. X. Eggersdorfer : „Der Heilige Augustinus als Padagoge and seine Bedeutung far
die Gescbichte der Bildung", en H. Robbers S. J.: „De Heilige Augustinus
als paedagoog". Dit laatste werk verscheen als deel XV in Malmberg's
paedagogische bibliotheek.
Voorts komen hier in aanmerking de 541 „Reflexionen und Maximen aus
den Werken Augustinus, gesammelt und tibersetzt von Adolf von Harnack"
en voor hen, die Latijrr kunnen lezen, de 366 spreuken, dus voor iederen
dag een, die in 1912 verschenen te Stuttgart, onder .den, titel: „Flores quos
in hortolDivi Augustini •decerpsit et in fasciculos redegit E. Z."
Uit de iwerken van Augustinus zelf komen voor ons del het meest in
aanmerking zijn Confessiones, , die in bet Nederlandsch vertaald zijn door
Mr. Frans Erens en uitgegeven bij S. L. van Looy, te Amsterdam ; voor :ts
„De catechizandis rudibus", en , , de doctrina christiana". Van .de Confessiones zegt Dr. Gunning: „Wanneer vele eeuwen later Rousseau, zich
verbeeldende, dat hij in de voetsporen van Augustinus treedt, zijn autobiographie „Confessions" noemt, dan richt hij zich tot het publiek en
zonder het te willen poseert hij ; maar Augustinus richt zich niet tot de
menschen, maar tot zijn God alleen; aan , de menschen heeft hij nets te
vertellen, niet eens voelt hij de behoefte Urn hun de geschiedenis van zijn
eigen afdwalingen als een spiegel en een waarschuwend voorbeeld voor
te hoaden; voor zijn God, die dat alles Loch al zooveel beter weer, voor
Hem moet hij zijii gansche hart uitstorten, aan Hem moet hij het nog eens
vertellen en met ide uiterste uitvoerigheid in alle bijzonderheden vertellen,
hoe slecht hij van nature is, hoe iongelukkig, hoe diep rampzalig hij is
geweest buiten Hem, ,om Hem goed te doen gevoelen, hoe onuitsprekelijk
dankbaar hij Hem is, dat zijn onrustig hart bij Hem rust gevonden heeft,
„bij Wien", zooals hij het zelf uitdrukt, , onze zaligheid zonder eenig gebrek 'woont, 'onze zaligheid, ,dat zijt Gij zelf, en wij behoeven niet angstig
te vragen, waarheen zullen wij wederkeeren? omdat wij weggeloopen
zijn en ons in het verderf gestort hebben: want al zijn wij uithuizig,
daarom stort ons huis niet in, ons huis, Uw eeuwigheid, o , God!"
De Confessiones zijn een onderhoud ionder vier oogen van , de ziel met
Ood, waarbij echter de ziel alleen aan het woord is. Dit werk stempelt
,
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Augustinus tot een mysticus van den eersten rang, die voor de geheele
christelijke mystiek de melodie aangeeft."
Vergelijk hiermee, wat Rousseau zegt van zijn Confessions : „Met dit
boek in de hand zal ik mij vertoonen voor 'den OpDersten Rechter. Ik zal
onverschrokken zeggen: Ziehier wat ik gedaan en gedacht heb; ziehier
wat ik was. Net ,goede en het k'wade, dat ik deed, heb ik beide met dezelfde ,openhartigheid gezegd. Ik 'heb me geteekend, zooals ik werkelijk
was: verachtelijk en laag, edelamedig en verheven, als ik dat geweest ben.
Ik heb imijn binnenste opengelegd, zooals Oij, Eeuwig Wezen, zelf het hebt
gezien. Verzamel rondom mij de ontelbare menigte van mijns gelijken;
laat ze luisteren naar (mijn Belijdenissen, zuchten over mijn laagheden,
beschaamd iworden over mijn ellende. Laat ieder op zijn beurt voor Uw
troop met , dezelfde ioprechtheid zijn hart open leggen en laat er dan e'en
zijn, die durft beweren : ik was beter , dan die mensch".
Net tweede genoemde werk handelt over het onderricht aan hen, die
in de Christelijke Kerk wenschen te worden opgenomen, en is geschreven
op verzoek van diaken Deogratias, die vaak over zichzelf ontevreden, aan
zijn eigen imethode bij het catechiseeren der nieuPwelingen twijfelde en
daarom aan Augustinus gevraagd had am met eenige wenken uit 'diens
ervaring hem te hulp te komen. „De Doctrina Christiana" is teen handleiding voor uitleggers van , den Bijbel. O6k dit boek bevat tal van voorschriften, die ,00k op ander , onderwijs van toepassing zijn, zij het ook
alleen iop , die leervormen, .die men gewoonlijk de akromatische noemt. In
vier boeken wordt bier behandeld al wat men weten imoet van , de Schrift
en hoe men die kennis aan andere mededeelt.
't Is mijn voornemen in deze artikelen eerst jets te igeven uit het leven
van Augustinus en ,daarna de voornaamste punten uit zijn werken, die
betrekking hebben op onderwijs en , opvoeding, 'om dan nog enkele van
zijn uitspraken afzonderlijk te noemen, die ,dienst kunnen idoen op ouderavonden en andere 'gelegenheden 'die men .zelf nader kan uitwerken.
Uit het leven van Augustinus.
De dichter van Gezang 19 heeft gezongen:
„Gij hebt,, o albestierend Koning!
De plaats bestemd voor ieders woning,
Den kring, waarin hij werken moet;
De maat bepaald der zegeningen,
Die wij uit Uwe hand ontvingen:
In al, wat Gii bepaalt, is goed."
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Dit is volkomen waar, en igelukkig is hij, die dit niet slechts nazingt,
maar ook met zijn heele hart gelooft. De , dichter had zelfs nog jets verder
kunnen gaan, of — beter gezegd — iets vroeger kunnen beginnen en
getuigen, dat God ook de plaats bestemd heeft, waar ieder onzer geboren
moest warden. Ook dit
voor heel het leven van groote beteekenis
zijn. Men lette b.v.
Augustinus. Deze werd 13 November 354 te Tagasta
geboren. Deze plaats lag op de Noordkust van Afrika, waar de Punische
oorlogen waren beslist, en dat sinds lang een kweekplaats van Latijnsche
beschaving was geworden. Dat deel van Afrika was het vaderland van
Martianus Capella, aan wien de Middeneeuwen de= zeven Vrije Kunsten
ontleenden. Net was ook het vaderland van de Kerkvaders Tertullianus
en Cyprianus : het was tevens de kweekplaats van menige ketterij, die de
Kerk gescholkt heeft. Als we hier nu aan toevoegen, 'dat de vader van
Augustinus een heiden was, Patricius genaamd, terwill zijn moeder was
een vrome Christin, Monica, dan zullen we kunnen begrijpen, dat deze
Augustinus heel fang een dualistisch leven heeft geleid ; , dat hij met zijn
hoofd een heiden 'en met zijn hart een Christen was, totdat het hem eindelijk, na veel strijd, na veel gebed, na veel studie, gelukt is die tweeheid
tot eenheid te verbinden en te worden4de groote Kerkvader, maar ook de
groote Paedagoog, die hij later is geweest, en dien wij kennen, ja die in
de Roomsche Kerk als een heilige vereerd worth.
Reeds dadelijk bij zijn geboorte werkte op Augustinus de verschillende
invloed van vader en moeder: de profaan-wetenschappelijke en de Christelijk-godsdienstige. Van zijn vader erfde hij , diens neiging tot het wereldsche leven; zijn 'moeder trachtte steeds op zijn gemoed te werken. Die
moeder blijkt wet een buitengewone vrouw geweest te zijn : we weten dit
'doordat Augustinus een groot deel van het negende boek zijner „Belijdenissen" aan haar gewijd heeft. Zij led& in een waarin de man
beschouwd werd niet ,slechts als het hoofd der vrottw, maar als haar
meester, haar heer, , die naar welgevallen over haar beschikken Icon en
ook het recht had haar te slaan, van welk recht vele mannen een , gretig
gebruik maakten. Patricius was heftig en wreed en toch heeft hij Monica
nooit geslagen, zelfs is , er molt ruzie in haar huis geweest. Dit was
alleen te danken aan de buitengewone kalmte en zachtmoedigheid van
Monica, die haar man nooit tegensprak als hij tegen haar uitvoer, maar
een gunstig oogenblik afwachtte om hem rekenschap te ,geven van haar
laden. Ze hied ook niet op voor hem te bidden en haar echt christelijke
wandel iheeft dan ook glansrijk de overwinning behaald, , daar haar man
op het eind van zijn leven nog bekeerd is en als Christen is gestoTven.
Patricius was in Afrika begTaven en Monica heeft lang gewenscht haar
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laatste rustplaats mast hem te zullen vinden. Zij is echter in Italie gestorven; voor haar omgeving kwam dit onverwacht, doch zij zelf was er
geheel op voorbereid, zoo zelfs, dat ze kort voor haar dood een langdurig
gesprek met haar won had, dat door dezen in zijn „Belijdenissen" is
opgeteekend. Onvoorziens werd ze door hevige koortsen aangetast en
toen bleek, dat ze ook haar wensch om in Afrika naast haar man begraven
te worden, had opgegeven. Zij hoorde, dat de broeder van Augustinus
over dat graf in Afrika sprak, waarop zij antwoordde: wat hij zegt:
leg dit lichaam, waar gij wilt; laat de zorg ervoor u niet beikommeren;
dit alleen vraag ik u, 'dat gij mijner gedenkt voor het altaar des Heeren,
waar gij ook zult zijn." Op de vraag, vlak voor haar sterven, of zij niet
bang was haar lichaam zoo ver van haar vaderstad achter te laten,
antwoordde zii: _1\Tiets is ver van God; en het is ook niet te vreezen, dat
op het einde der eeuwen' niet zou weten, waar Hij mij zal op4wekken."
..es en vijftig jaar was zij oud, toen zij stierf.
Net onderwijs, dat Augustinus genoot, was natuurliik geheel in overeenstemming met den tijd, waarin hij leefde. Volgens den wensch van zijn
varier werd hij opgeleid voor de welsprekendheid en dus kwam hij eerst
bij den litterator en later bij den grammaticus op school. Alles werd aan
die opleiding tot redenaar ondergeschikt gemaakt en Quintilianus wilde,
dat de gedachte daaraan zelfs de keuze van de kindermeid en de speelmakkers zou beheerschen.
Daar zit in die gedachte van Quintilianus inderdaad jets goeds : hij
begreep, , dat allen, die invloed kunnen uitoefenen op de opvoeding der kinderen, ook op hetzelfde doel moeten aansturen. En , dat moesten ook wij
meer beseffen en bij het aannemen van dienstbaren allereerst onderzoeken
welken invloed ze vermoedelijk zullen uitoefenen op onze kinderen, daar
dit van veel meer belang is, dan de vraag, of ze goed kunnen schuren,
boenen, enz.
Augustinus. ,moest , dus rhetorica bestudeeren en reeds toen stond die
kunst in kwaden reuk, daar men er meer werk van maakte iemand te
overreden dan hem te overtuigen. Dit blijkt o.a. uit hetgeen Maximus van
Madaura aan Augustinus schrijft, n.l. dit: „Ik bid u, dat gij, zonder de
hull) van uw machtige welsprekendheid, waardoor gij bij alien beroemd
zijt, en ook zonder , de Chrysippeische argumenten, waarmee gij pleegt te
strijden, en met terzijdestelling van de dialectiek, die haar krachten gebruikt om alles omver te praten.... maar , onomwonden mij .duidelijk
maakt, wie die God is, Dien gij, Christenen, als uw eigendom vindiceert."
Op dit .doel was heel het ‘onderwijs ingericht en over zijn eerste onderwijs is Augustinus niet best te spreken, zooals op meer dan een plaats in
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zijn „Belijdenissen" blijkt. Lust tot studie had hij toen niet, maar hij werd
gedwongen. Zelfs drukt hij het aldus uit : „Ik hield niet van studie in mijn
knapentijd, en .daartoe gedwongen te worden haatte ik, en toch werd ik
gedwongen en dat deed mij goed, maar ik deed niet goed". Of ook op een
andere plaats : „Gad, mijn God, welke ellenden moest ik idoorstaan en
welken spot, omdat mij als knaap het richtsnoer weird voorgehouden hen
te gehoorzamen, 'die mij aanzetten op de redekunst mij toe te leggen, om
aldus wereldsche Jeer en valsche rijkd mmen te vergaderen. Vandaar werd
ik naafi' school gezonden am de wetenschappen te leeren, .waarva ik,
ellendige, het nut niet begreep, maar waarvoor ik toch, als ik lui was,
geslagen werd."
Eigenaardig is het, en het geeft .ons een bilk op zijn karakter, dat hij
steeds de schuld op zich neemt en niet zijn leermeesters aanklaagt, want
als hij schrijft over het haten van die lessen, dan vraagt hij : „Waardoor
kwam dat toch?" Net antwoord daarop luidt : „Niet anders immers dan
van de .zonde en de ijdelheld des levens. Omdat ik vleesch was en een
waaiende wind, die niet iterugkeert."
Had hij dan geen oog voor het verkeerde in dat onderwijs? Ongetwijfeld, maar tdan zocht hij idat in de stof, , die onderwezen werd en keurt af,
dat jeugdige leerlingen als het ware leeren, hoe ze ontuchtig kunnen
leven, door hetgeen ze hooren van „den donderen ► den , en echtbreukigen
Jupiter".
De leeftijd van zestien jaar werd voor hem noodlottig en als hij daarover belijdenis doet, begint hij aldus : „In herinnering wil ik mij brengen
mijn bedreven schandelijkheden en de vleeschelijke verdorvenheid van
mijn ziel ; niet, omdat ik ze bemin, maar opdat ik U beminne, mijn God!
Uit liefde tot Uw liefde doe ik , dat, mijn zondige wegen weer ioproepend
in de bitterheid van mijn herinnering, opdat Cij mij zoet zijt, Gij zoetheid,
die mij niet bedriegt; zoetheid, gelukkig en veilig". Hij vermoedt, dat hij
voor veel zonden bewaard gebleven z'ou zijn, als hij vroeg in het huwelijk
had mogen treden, loch dit werd hem idoor zijn wader belet, 'die daarvan
gevaar vreesde voor zijn studie.
Daarbij verviel hij ook in de idtwaling der Manichaeen, zoodat er jaren
van droefheid voor zijn imoeider aanbraken. Deze bleef echter waken en
bidden. Ze volgde hem overal, waar hij heenging, toen hij leeraar werd te
Tagasta, te Carthago, te Rome en te Milaan. In laatstgenoemde plaats
maakte hij kennis met , den welsprekenden Ambrosius en bier was ook de
plaats, waar God sprak: tot hiertoe en niet verder in uw zondig leven,
of m. a. w. hier kwam hij tot bekeering; hier leerde hij de •dwaling der
Manichaeen bestrijden en hier begint zijn loopbaan als Christen.
►

►

►
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Natuurlijk mogen we niet verwachten, dat hij nu op eenmaal alles klaar
en 'duidelijk voor zich zag; integendeel: langzaam, maar zeker heeft de
ontwikkeling in zijn denken plaats en eerst als hij bisschop van Hippo is,
komt hij tot zijn voile 'kracht en geeft hij ons de rijpe vruchten van zijn
denken.
J. C. WIRTZ Czns.
(Wordt vervolgd.)

ONS CONSERVATISME EN ONZE
CULTUURTAAK ALS OPVOEDERS.
I.
Een der gevaren, die ons leven bedreigen, komt voort uit de eigenaardige noodzakelijkheid om tegelijk vast te houden en te igrijpen. Om tegelijk
de hand gesloten te houden en toch ook Naar tot grijpen te openen.
Wij moeten bewaren, wat we hebben. En toch, we moeten steeds meer
verwerven, steeds meer ontvangen aan wapens, aan goederen, aan geestelijk bezit.
En zoodra het evenwicht wordt verbroken tusschen ons vasthouden en
ons grijpen, zijn we in groot gevaar.
Want wanneer we enkel staan met gesloten hand, zijn we de menschen,
die enkel maar een vuist kunnen maken met hetgeen ze hebben, en die
niet vermogen die hand te openen om te laten zien iets van den drang
naar de volmaking van des levens volheid.
De houding van de gesloten vuist zonder meer is de houding van hem,
wiens leven verkilt en verstart, en die in koude zelfgenoegzaamheid ten
order gaat.
In niet alleen omdat de verdere levensuitbouw bij deze houding onmogelijk is, — ook het openen van de hand met het doel, om te bieden de gave
van zijn eigen schat, is bij een krampachtig gebalde vuist ,onmogelijk.
Zoo is er een bewaren, dat hem, die bewaart, arm maakt en koud, en
dat den armen bezitter tot een afgestorven lid van zijn eigen geestelijke
maatschappij doet zijn.
Want, bewaren zonder verder de hand te openen met het dubbele doel:
om te grijpen en om te geven, maakt den mensch tot iemand, die een
veertje ronddraagt in Zijn groote vuist te midden van den storm: elk
openen van de hand zou verlies van de veer beteekenen, en hij kan toch
den stormwind in zijn handen niet grijpen.
Er zijn ongetwijfeld menschen met deze houding.
Die maar den doel schijnen te ikennen: het bewaren.
En den: het bewaren van wat ze hebben, omdat ze het hebben.
Ze prijzen hetgeen ze bezitten. Omdat ze het kennen. Omdat ze precies
weten, of althans denken te weten, wat ze eraan hebben. Ze hebben het
oude zoo lief, omdat het zoo heerlijk and is.
Dat is ook een worm van bewaren. Dat is hetgeen we gewoonliik noemen conservatisme.
Net conservatisme sluit zijn hand, ook, amdat in den stormwind der
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wisselende beschouwingen, het bezit iou wegwaaien, zoodra , die hand
werd (geopend. Het conservatisme weet, dat het tegen den machtigen
aanval van het nieuwe niet bestand is, en daarom sluit het zich op en wil
het van geen hervorming en van geen nieuwbouw weten.
Want dat is feitelijk het conservatisme.
Bewaren van het ,oude enkel vanwege de gehechtheid aan het oude.
Dit conservatisme moeten we wel ontleden. Maar al to dikwijis worden
wij van zulk conservatisme beschuldigd. En het is daarom no ,odig, dat
het begrip conservatisme ons duidelijk zij. Niet leder, 'die bewaart hetgeen
hij heeft, is conservalief. Net is geen conservatisme, 'dat de grijze grootvader zijn , oudje nog eens Tangs de rimpelige wangen strijkt — ,neen, idat
is de uiting van zijn minnende hart. Net is uiting van liefde, die al de jaren
van hun samenleven sterk bleef in zijn hart. Net is geen conservatisme,
wat er geschiedde in 1918, toen onze jongens vooraan, Nederland zich
schaarde rondom Oranjes troon. Hier w,orstelden liefde en rechtsbesef om
den voorrang in het hart van elk good Nederlander. Maar wel conservatisme is het, wanneer de Drentsche hoer liever met de trekschuit dan met
de tram naar de markt gaat, — omdat hij het al jaren lang deed, en omdat
zijn vader zaliger het ook deed. De eenige reden, waarom die man handelt, zoioals hij doet, is deze, dat ,hij bet oude mint, omdat het oud is.
Hieruit volgt echter, dat het liefhebben van een waarheid, omdat het
waarheid is, nimmer conservatief kan worden genoemd.
Zeker, hier is oak een bewaren.
Maar een bewaren, dat met dat van het conservatisme geen enkelen
trek gemeen heeft. Net conservatisme , doet ons , denken aan conserveeren.
De woorden zijn trouwens dezelfde. Net bewaren van het conservatisme
nu, heeft bedenkelijk veel overeenkomst met conserveeren. De geconserveerde levensmiddelen, ,denk aan de groenten in blik, worden ook bewaard. Maar het leven is er uit. Ze zijn gekookt en ingebust, die eens
groenende en groeiende planten, en wanneer demand ze weer zou willen
planten in zijn tuin, dan zou hij zien, dat in enkele uren het mooi geconserveerde in ide frissche lucht gaat rotten.
Maar het bewaren van de waarheid, die we lief hebben, heeft met dit
conserveeren niets gemeen. We bewaren die waarheid als een levende
plant; er moet blad en bloem, er moet knop en vrucht gevonden worden.
Maar daarom bewaren we de waarheid wel.
Zeker, ook bij het bewaren van waarheid is er onderscheid. Evenzeer
als er verschil is in het bewaren van een kostelijke en goede plant. Net
oude moedertje bewaart haar clivia achter haar gesteven gordijntjes, die
alleen ,opzij igeschoven worden, wanneer de clivia bloeit. Opdat haar
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bloeiende plant toch ook vreugde geve aan ieder, die voorbijgaat en die
zijn oogen , wendt naar het eenvoudige huiske. Daar is evenwel ook het
bewaren van tkostelijke en kostbare planten bij den kweeker, die in het
voorjaar zijn bloemen doet prilken op de breede tulpenvelden, opdat er
weelde zij en leven en verder-groei. Maar in het bewaren van het nude
moederke en in het bewaren van den ondernemenden kweeker is toch
hetzelfde : het is met zorg beschermen en tegelijk aan het leven presenteeren van de levende plant.
En dat karakter dient er te zijn ook in ons „bewaren" van de waarheid.
We bewaren de waarheid niet, omdat ze zoo oud is, man omdat ze
waarde heeft in zichzelve, , omdat ze waarheid is. En dan bewaren we die
waarheid zoo. als het naar haar eigen karakter noodig is. Zoodat ze kan
warden beschermd, en toch kan groeien, zoodat ze een bodem heeft,
waarop ze kan dragen rijke vrucht.
Want bij bewaren is ook het woord zelve iets anders dan datgene, wat we
verstaan ionder conserveeren.
Immers, wat we hebben geconserveerd, daarvoor hebben we Been zorg
meer. Dat laten we aan zijn lot over, tot we het op zijn tijd consumeeren.
Maar bewaren is met zorg gadeslaan. Net oude woord „waar", dat met
bewaren samenhangt, beteekent „zorg". In bewaren ligt alzoo steeds de
gedachte van het zorgvuldig behandelen. Niet maar ,enkel „wegleggen",
zooals we een geschenk, dat ons niet interesseert, wegleggen in een kast
om er schier nimmer naar , om te zien, — neen, in het bewaren ligt de
gedachte van het liefdevol gadeslaan, van het met aandacht beschouwen
van datgene, 'wat we bewaren. Daarom is in deze bewaring nimmer de
stilte van den dood, maar wel de rust van de bewondering en de genieting; daarom is er wel de stage bescherming en koestering; daarom is er
niet een bewaren van de waarheid als in een dichtgesoldeerd blik van
eigen zelfgenoegzaamheid, maar er is het zorgzaam en behoedend openleggen van de waarheid, als van een zaad in den hof des levens, opdat
straks worde gezien het veld vol kleurige bloemen en vol rijke vrucht.
leder die nu meent, dat hij, die zich op het standpunt stelt van de handhaving van de ,waarheid Gods, van het vasthouden aan de onwrikbare
beginselen, 'ons van de vaderen overgeleverd, zich schuldig zou maken
aan een eng conservatisme, vergist zich dus. Vasthouden van de oude
lijn, ten bate van de verdertrekking van die lijn, is alles behalve conservatisme.
Men noeme het vasthoudendheid. Goed, wij aanvaarden dat. Men noeme
het behoudend-zijn. Oaarne willen we het vaderlijk erfdeel behouden. Wij,
wij alien, heel het christelijke yolk, — we hebben een machtige verant-
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woordeijkheid. Het is de bewaring van het pand, ons door God en door de
vaderen toevertrouwd.
„Maar", zoo zal men ons tegenwerpen, „gij vergeet nu een ding; en
dat juist bij een onderwerp als dit. Wanneer ge aan opvoeding wilt doen,
wanneer ge iets wilt beteekenen voor de cultuur van uw tijd, dan is het
niet mogelijk op het straffe strenge standpunt, waarop gij u stelt,
te blijven staan."
En nog niet zoo heel lane .geleden werd het betoogd, dat we wetenschappelijk verder komen door te beginnen vanuit den twijfel, dan door te
beginnen met hetgeen zeker is.
We merken al dadelijk op, dat deze stelling opvalt door haar onjuistheld. Zeker, er is geen enkele wetenschap, die verder komt, wanneer ze
meent, dat er geen enkel onbekend terrein is. Dat is juist. Maar dat is
geen twijfel. Dat is de erkenning: er is daar voor mij een onbekend terrein. En nu is wetenschappelijke aandrift noodig voor de verovering
van dat terrein.
Maar elke wetenschappelijke methode begint dan toch met het zekere.
Niet met hetgeen twijfel heet, maar met hetgeen vaststaat. Of, wanneer
men zegt, dat niets vaststaat, dan begint men me een werkhypothese, dat
wil zeggen, dan stelt men als vaststaand, datgene, waarvan men niet bewijzen kan, dat het zeker is. Maar voor een wijle denkt men zich de
hypothese bewezen. Zoozeer heeft nu wetenschappelijke arbeid behoefte
aan , de zekerheid, dat men het zonder een als zekerheid gestelde hypothese niets kan doen, indieri men op onbekend terrein wil optreden.
In de tweede plaats heeft in den wetenschappelijken arbeid de twijfel
nimmer recht van bestaan, zoolang hij, die zijn twijfel uitspreekt, dien
twijfel niet kan ,motiveeren. Wanneer iemand de zoogenaamde resultaten
van de evolutionistische wetenschap wil aanvallen, heeft ,hij geen recht om
zoo maar te zeggen: ik twijfel aan uw stelling omtrent het ,ontstaan van
den mensch. Dan zal terecht de eerste vraag zijn : iop welken grond
twijfelt ge daaraan? Luidt dan het antwoord: ik ben het met uw evolutionistische grondstellingen niet eens, dan is dat antwoord wetenschappelijk
juist, maar dan had de eerste opmerking moeten luiden: ik heb bezwaar
tegen uw uitgangspunt. Maar wanneer twee menschen het in uitgangspunt eens zijn, dan zal nooit de een recht hebben te twijfelen aan de
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van den ander, indien
hij geen argumenten kan aanvoeren. Twijfel moet evenzeer grond hebben
als een wetenschappelijke stelling. Anders is die twijfel misschien een
persoonlijke gevoelsaandoening van den twijfelaar, maar voor de rechbank van de wetenschap heeft de twijfel dan geen kracht. Twijfelen is
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beschuldigen van hem, aan ,wien men twijfelt; en twijfelen aan een mededeeling of een stelling is een aanklacht tegen hem, die de stelling verdedigde. Maar , dan rust ook bier .de bewijslast 'op den twijfelaar, die
immers de aanklager is. Ook twijfel met grand hebben. Anders werpen
we al wat vast staat omen
Niet vanuit den twijfel 'man vanuit , de zekerheid zal men dus steeds
wetenschappelijken arbeid hebben te verrichten. Weten is steeds zien.
Maar om iets te zien moet ik zelf ergens zijn, Wie , de twijfel als ideaal
propageert wil nergens zijn. En wie nergens is ziet ook niet, want hij is
er niet. Niemand is dan ook nergens. leder is ergens. Dat wil dus zeggen,
dat ook hij, die zegt te itwijfelen tech weer niet twijfelt. wanneer hij de
dingen gaat verklaren en wanneer hij aan wetenschap gaat , doen. Indien
zulks wel het geval was, , dan zou hij immers ook moeten twijfelen aan de
juistheid van zijn eigen twijfelstandpunt en zou hij dus niets moeten
willen weten en niets moeten willen (onderzoeken, ornidat 'hij zou zeggen:
we weten niet en we zullen niet weten. Maar wie zegt: ik begin met te
twijfelen, want idat igeelt resultaat, die twijfelt niet, want hij zegt te
weten, dat hij zeker is van de juistheid van zijn standpunt van twijfel.
Maar zoo wordt het standpunt van (den twijfel in waarheid een standpunt,
waarop men alle ,mogelijke richtingen gelijke kans wil geven. Een standpunt, waarop men niet wil waardeeren, en iwaarop van een absolute
waarheid Been sprake kan zijn.
Ook zoo blijkt, dat dit zoogenaamde twijfelstandpunt met onze Christelijke levensbeschouwing ,niet van doen heeft, en slechts kan bestaan dean,
waar ide vaste beginselen, uit welke we leven, warden 'Iosgelaten.
Wie twijfelt, is een bare der zee gelijk. Hij kan dus ook niets bieden,
niets wijzen, want de richting ontbreekt en de vastheid ontbreekt.
Zoo kan het standpunt van 'de 'onzekerheid slechts cultuurvernielend
optreden. Ontredderend werkt ialles, wat alle 4in'gen relatief wil stellen, en
dus alleen den twijfel absoluut ,gezag wil toekennen.
Zoo hebben we dan vast te houden, wat we hebben. En , omtrent hetgeen
we hebben, als waarheid Gods, wil onze God ons zekerhei'd geven, wanneer we, .door Zijn Geest 'geleerd, ons buigen voor Zijn Woord.
Dat is, gelijk we zagen, lets anders dan conservatisme.
Maar bet is ook, gelijk bleek, iets gansch anders dan twijfel.
Maar, zoo zal iemand zeggen, hoe kunt ge , dan als die mannen van de
starre vasthoudendheicl, uw cultuurtaak vervullen.
Voor we .op , die ietwat al te gewichtig 'Idinkende vraag antwoorden,
willen we eerst even trachten te zien, wat we onder „cultuurtaak" hebben
te versa an.
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„Cultuurtaak", — het is een groat woord.
Erg in de mode bij onze Duitsche buren.
Want indien ergens, dan wordt er, of althans dan werd er, in de laatste
eeuw over onze Oostgrenzen over Cultuur gepraat. „Kultur" en nog eens
,,Kultur", en wanneer ge maar vaak genoeg het woord ,,Kultur" zegt, dan
zijt ge zeker van succes.
Och, het is niet alleen bij de Duitschers zoo....
Maar bij hen heeft dit roepen am cultuur althans een historie.
Uit de cultuurbeschouwing van Fichte toch werd het Duitsche Nationalisme en Politicisme geboreu. De Duitsche K u 1 t u r werd de halfgod,
soms de afgod, waarvoor men zich boog. De eigenaardige scheppingen
van den volksgeest, taal en literatuur, kunst en wetenschap, ook het geloof
van het yolk, cevengoed als zijn Eoeconomisch Leven, alle geestelijke goederen van het yolk — in een woord,, , de Kultur van het yolk werd het
beste en het hoogste geacht.
Tot het dienen van de Duitsche cultuur moet heel het yolk worden
opgewekt, want Fichtes woord had geklonken: de enkeling ,moge sterfelijk
zijn, de cultuur eener natie is onsterfelijk.
En , dit cultuur-ideaal heeft inderdaad tot groote , daden een impuls gegeven: het heeft het yolk een plaats geschonken, al gaf ook de schepping
der Duitsche cultuur menigmaal zijn eigen caricatuur.
Nu ligt er in de gedachte van deze Duitsche cultuur inderdaad een kern
van waarheid. leder yolk heeft ongetwijfeld een taak in de wereld. Maar
deze taak, die in .de eerste plaats bestaat in het productief maken van alle
geestelijk vermogen, is gecoordineerd aan die andere : tdat ieder mensch
en heel .de menschheid zijn geestelijk bezit heeft te wijden aan het beste
ideaal, dat hij kent.
En nu gaat het ons er niet in de eerste plaats om, om te vragen, wat
men in Duitschland van 'de cultuur vroeg, 'man onze eerste vraag is , deze:
hoe hebben wij ons de cultuur te denken.
Wat moet onze cultuurbeschouwing zijn.
Net zal u duidelijk zijn, hoop ik, dat ik niet een volledig antwoord zal seven op deze vraag in dit artikel, stel ik zou daartoe in
staat zijn, —en van de vele vragen, die met dit vraagstuk samenhangen kunnen er slechts enkele worden aangeroerd.
Toch is het noodig, d;at we ter wille van ons onderwerp vier vragen
even kort aanstippen.
Wat verstaan we onder cultuur?
Wat is een cultuurtaak?
Hebben ,00k wij als opvoeders een cultuurtaak?
Hoe bebben we die taak te vervullen?
J. W.

DUDE EN MODERNE STROOMINGEN
IN DE OPVOEDING EN HET
ONDERWIJS IN CHINA.
A. De lagere modelschool volgens oud systeem; opkometzde invloed
van de moderne stroomingen.
Wanneer wij Europeanen en Westerlingen met onze ,mentaliteit, onze
begrippen, verfijnde beschaving, zeden en gebruiken pas in China aangekomen zijn, dan zien we zooveel vreemde dingen, nu eens tot ernst, dan
weer tot weemoed stemmende, dat men onwillekeurig uitroept, he, 't is
toch wel waar, het gezegde: „China is de omgekeerde wereld".
1k vind het thans nog leuk, na zoovele jaren in China te zijn geweest, zoo getrouwelijk mogelijk mijne eerste en steeds blijvende indrukken, juist omdat ze de eerste zijn, over het bezoek aan eene lagere 'modelschool, weer te geven.
Het schoolgebouw is eene oude in puinen overgaanden tempel, de sporen
van oude weelde, zijn nog zichtbaar, en ,boven een der deuren prijkt als
ware ironie in groote teekens, op rood papier geschreven: Fou, (Geluk).
Sierlijk bolvonnig is het zware massieve dak in den primitieven vorm der
tent, met gele en groen geverniste pannen voQrzien; op de vorsten van
het dag slingeren door elkaar allerlei figuren: bloemen, monsters, en
drakenkoppen van gebakken aarde, als het zinnebeeld van het geluk en
de vruchtbaarheid.
Binnenin het tempelgebouw tronen , op de altaren afzichtelijke, vreesiriboezemende godenbeelden, monsters, welke niet uit Heide, maar uit
vreeze aangebeden en vereerd worden.
Net zien dier monsterbeelden en goden baart vreeze, mar ook smart
in het hart van een Christen, en men roept uit, hoe toch is het mogelijk,
dat de mensch, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, zulke monsters,
zulk handenwerk, als goden kan aanbidden en zich daarvoor neerbuigen!
Maar ,dan ook begrijpt en gevoelt men innig diep de waarheid van Paulus'
woorden in zijn brief aan de Romeinen: ....En hebben de heerlijkheid des
onverderfelij'ken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een
verderfelijken mensch, en van ,gevogelte, en van viervoetige en kruipende
gedierten.
Onder de schaduwen dezer monsterbeelden zijn meester en scholieren
gezeten.
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In den hoek onder de gaanderij zit fier en stug de oude meester en geletterde. Zijn lichaam is gehuld in het lange, pude Chineesche zijden
gewaad; de handen ,gaan verlioren in de lange, wijide mouwen. Achter twee groote brilleglazen verdwijnen de fletse, waterachtige amandeloogen. Zijn hoofd is getooid met den ceremoniehoed; ten teeken van zijn
waardigheid en van zijn geestesarbeid speelt hij met de in zilveren
kokertjes gestoken lange, mooi verzorgde nagels. 0, die nagels worden
zoo mooi verzorgd ; ze zijn de tool van mannen en vrouwen. Om ze een mooie
rozeroode kleur te geven, wordt er 's nachts eene essentie van fijn gewreven balsaminen op gelegd.
De meester is gezeten achter een oude vermolmde tale!. Daarop
heerscht de veelheid in de eenheid, een steenen inktbord, om met een
beetje water den inkt er op uit te wrijven, een houteni mooi gesneden barnboebusje, waarin de verschillende schrijfpenseelen, om mooie sierlijke teekens te penseelen, boeken, papier, een straflat, het Chineesche telbord,
de waterkaraf, de tabakspijp en het gerief om opium te schuiven; verder
het onmisbaar bloemenvaasje met lieve geurende bloemetjes, — o, de
Chineezen zijn toch dol op bloemen, die ze als wezens koesteren -- en
verder ook het vogelkooitje, waarin onder de schooluren het vogeltje
tiereliert en zijn stem paart aan ide zingende en schreeuwende schooljongens.
In China zijn , de schooljongens niet opgesloten in een lokaal, om op
banken en in then naast elkaar te leeren; neen, een ieder moet 'zelf voor
zijn laag bankje zorgen, dat hij 's rnorgens meebrengt, en 's avonds weer
mee naar 'huis neemt. De scholieren gaan zitten waar ze willen, en waar
het hun 't beste beva4,, in het tempelgebouw, in een hoekje onder de
veranda, onder de schaduwrijke cypressen, of waar ook.
Wat vreugde, het schooluur heeft geslagen!
Stoeiende en pratende, evenals onze Europeesche bengels, komen de
leerlingen tusschen den leeftijd van 8-12 jaren naar binnen, en na eerst
den , groet aan een boeddhabeeld of aan een andere godheid gegeven te
hebben, knielt men voor den meester neder, staat recht, vouwt .de handen
samen in de mouwen en brengt ze langzaam tot het voorhoofd ornhoog,
buigt even met het hoofd, laat ze dan zakken; , dat is de gewone groet
waarmee de meester begroet wordt.
De meester relkt aan den scholier zijn leerboek over, en leest hem de
les voor welke hij van buiten moet leeren.
Dat beteekent, dat ide leerling met de oogen en met den wijsvinger in
het boek teeken voor teeken moet aanwijzen en de klanken uitspreken. Tot
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de leerling de cklanken der teekens Kan opzeggen, blijft , de meester maar
altijd even saai de teekens herhalen.
En zoo gaat het voort.
En nu zoekt elke leerling met zijn bankje ergens een plekje op, in het
zonnetje als het weder wat te koud is, en leder begint, zonder zich om
de andere 29 scholieren, te bekommeren, zijne dagtaak, het van buiten
leeren van , de les.
Dat gaat niet in stilte, met het hoold diep over het boek heengebogen en
door beide ellebogen ionderstut. 0 neen, leder op zijn manier en met de
stem waarmee hij gebekt is, ,dreunt hij zijn lesje op, in alle toonaarden met
valsche halve stem zingende, lawaaiende, zwenkende met lichaam en
beenen op de maat en , den cadans, waggelende voorover en achterover,
en op zijde. Zoo weergalmen door het gebouw , de klanken van de van
buiten te leeren teekens. Verneemt men buiten dat lawaai, dan denkt men
onwtillkeurig aan een wilde Joodsche vesper:
hai, hai, ya, ya, wa, wa,
of Fon mou ,hing, yng ,ou koan,
Eau mou ming, hing ou loan.
waarvan , de beteekenis is:
Roepen 'de , ouders, Beef antwoord zonder uitstel.
Bevelen de ouders, , gehoorzaam zonder traagheid.
Heel den , dag door duurt ,dat kakophonische leven en dat, als een ander
huishouden van Jan Steen, nu en dan eens afgewisseld 'wordt door schelden vechtpartijen, waarbij twee bengels elkaar bij den staart pakken, en
maar blijven vloeken, totdat de meester, , die ingedommeld is, plots wakker wordt geschud uit zijn kalm, phlegmatisch temperament om met doeltreffende argumenten, , de lat, ,een einde aan de ruzie te maken.
Kalm gaat de meester weer zitten en raakt vercjiept, steeds lange
teugen aan het kleine pijpje , doende, in de ondiepe rationalistische zedeleer
van Confucius, dot in, staat , op, zoekt ergens 'onder de vleugelen van den
groOten machtigen, glimlachende Boeda met zijnen ronden buik een plekje
om heerlijk aan 'de hartstocht van het opium te voldoen, of neemt zijn
vogelkooitje en gaat naar buiten in de frissche lucht. Zie hem , daar dan,
lien ernstigen, zoo monsterachtig gebrilden geletterde, op de hurken
gezeten op het groene tapijt! Hij tuurt knusjes, verheugd naar het dartele,
vroolijk op- en afwippende en zingende vogeltje in zijne kooi!
Net opdreunen en van buiten leeren van , de lessen wordt van tijd tot
tijd afgewisseld door rekenen en schrijfles, en door de uitlegging van het
boek, zoodra een leerling ,dat boek van buiten geleerd heeft.
Tegen het einde van den schooltijd moet elke leerling de les uit zijn
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hoofd opzeggen. De uitdrukking daarvoor gebezigd is : Pei-Chou, dat wil
zeggen, met den rug mar den meester gekeerd zijne les ,opzeggen.
De leerling nadert den meester, •doet voor hem den knieval, en reik 't
zijn boek over, keert den meester den rug toe, en begint in een adem
door de klanken en teekens op te zeggen.
Hapert de jongen, blijft hij steken, de lat is daar om zijn geheugen een
beetje op te frisschen; de bengel, doordat zijne handen hem On doen —
want steeds worden op of in de handen stokslagen gegeven — wordt
zenuwachtig, en stottert, en omdat hij zijne les niet kent, beveelt de
meester hem op de knieen te gaan 'zitten, en de handen met de palm naar
buiten uit te steken, waarop hij een 20-tal stokslagen ionvangt.
Zoo gaat het schoolleven wort, dag in dag uit, jaar in jaar uit, behalve
op de nationale feestdagen en gedurende 20 dagen in de eerste helft van het
nieuwe jaar, dan is er vacantie.
Alvorens naar huis te gaan is de scholier verplicht het beeld van Boedha of van Confusius te groeten, eveneens den meester. Hij ,moet volgens
het schoolprogramma ook thuis zijne ouders begroeten en voor hen den
knieval maken.
Heeft ,de leerling zijn boek van buiten opgezegd, dan legt de meester
dat klassieke boek, zeer moeilijk te verstaan, in hoogdravenden stijl uit.
Gedurende meer dan 5 jaren worden achtereenvolgens de 5 voornaamste klassieke boeken van buiten geleerd en dan door den meester
uitgelegd. Die boeken handelen over de zeden en gebruiken, de chronyken,
de zedeleer, de wellevendheid en over de litteratuur.
Later volgen andere reeksen van klassieke boeken voor studenten van
de hoogere scholen.
Men staat verwonderd over het groote aantal scholen in China, ja zelfs
in de meest afgelegen' bergen van de provincie Kansou, waar ik vertoefd
heb als zendeling, vindt men scholen. Waar enkele families te zamen wonen, komen ze onderling overeen en huren een meester om onderwijs aan
de kinderen te geven, en zeer gerin:g is het getal Chineezen die niet ten ,minste de gewone klassieke boeken kunnen lezen en verstaan.
Onlaakbaar, ja zelfs verheven, zijn de theorieen en reglementen over
de opvoeding en het onderwijs.
Slaan we even het book „Sdhool en opvoeding" open, en we lezen daar
zinnen als , deze:
1. Van groot belang is , de voeding en de kleedij van het lichaam, maar
grouter belang is het onderwijs om zijn hart te veredelen.
2. Om het hart der jeugd te veredelen is het noodig, dat overal in ste-
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den en dorpen scholen worden ingericht, alwaar de jeugd opgevoed
en ionderwezen worde in de leer der ouden.
Volgens het reglement moet de scholier op 7-jarigen leeftijd aanvangen
met van buiten te leeren het , drielettergrepige boek (san-tse-king), waarvan elken zin of elk vers uit Brie letters bestaat, die klankmatig als volgt
zijn , gerangschikt:
Fan tchou yen, sin wei sien,
Tcha yu wang, hi k'o Yen.
De zin is:
In het gesprek wees oprecht,
Vermijd de leugens en de ijdele woorden.
In het schoolprogramma is de gesproken taal niet inbegrepen en uiterst
moeilijk is de geschreven taal, die uit 214 enkele teekens (het alphabet)
bestaat, waarmee de 60.000 teekens samengesteld zijn. Elk teeken is een
woord, en heeft zijn eigen beteekenis.
Bij het gebruik van die 60.000 teekens heeft men ,maar ongeveer 500
klanken, als ma, pa, tcha, tchou, etc., zoodat het teeken ma b.v. tal van
beteekenissen kan hebben.
Een andere moeilijkheid is, dat de grammatica bijna geheel en al ontbreekt, dat er geen vrouwelijk of mannelijk is, dat er geen uitgangen, bijna
geen verbuigingen zijn, en dat een werkwoord alles kan verbeelden, en
een zelfstandig naamwoord, een bijwoord of een bijvoegelijk n'aamwoord
kan worden. Tusschenvoegsels als: wanneer, omdat, etc., ontbreken,
zoodat een Chineesch boek een puzzleboek is, vol van raadselen.
ij die het penseel weet te gebruiken om de gesproken gewone taal te
hrijven, wordt als een onwetend mensch uitgelachen, want de stiji van
brieven, van officieele stukken, edikten, smeekschriften, aanklachten, contracten, poezie en litteratuur is totaal verscheiden. Iemand die zijn eindexamen doen wil om den graad van geletterde te bekomen, moet behalve
het van buiten en het aanleeren van de klassieke boeken, al die stijlsoorten
kennen.
Moeilijk is ook niet alleen het correct schrijven der teekens, maar ook
wordt vereischt dat een geletterde mooi sierlijk de teekens kan vormen.
Om mooi te kunnen schrijven, moet men op , de hoogte zijn van het teekenen, (rechtlijnig).
En nu vraag ik mij af, een geletterde, die iop de hoogte is van dat alles,
die de klassieke boeken kent, en weet op te zeggen, en ze weet uit te
leggen, die een dertig duizend teekens mooi kan schrijven, welke wetenschap bezit zoo iemand?
Geen enkele. Wordt er, gelijk het de laatste jaren gebeurde, toen ik nog
;
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in China was, oppervlakkig zelfs over een of andere wetenschap of uitvinding geschreven, dan waren de geletterden van ouden stempel verplicht nieuwe studien te maken, om de nieuwe woorden of de verklankte
woorden te bestudeeren en aan te leeren. De Chineesche geschreven taal,
zooals ze nu is en bestaat, kan nooit het middel worden om de wetenschappen en uitvindingen grondig te bestudeeren en ze te doordringen.
Immers juist door eene ijverige, volhardende, ernstige studie hebben de
meeste wetenschappelijke ontdekkingen plaats gehad, en grijpen ze nog
steeds plaats.
En al wat China tot nu toe in vroegere jaren heeft uitgevonden, is juist
door het moeilijke dat in de studie der taal gelegen is, of spoorloos verdwenen, Of achteruit gegaan.
In China werd de astronomie reeds 1000 jaren voor Chr. beoefend,
evenals de chemie, maar terwijl in Europa de astrologie het uitgangspunt
geweest is van de astronomie, en de alchemie die van de chemie, is deze
wetenschap in China eene astrologie, en bijgeloof geworden, evenals de
chemie.
Door de taal en hare litteratuur is China gebleven wat het was duizende jaren voor Chr., neen, bet is door dit litteraire sleurleven achteruit
gegaan.
Oelukkig is, om met Japan te kunnen wedijveren, het Chineesche gouvernement reeds eenige jaren bezig om de taal te hervormen, ze te romaniseeren, en deze poging is reeds met succes bekroond.
Tal van taalcongressen hebben reeds plaats gehad.
De methode van het onderwijs en de opvoeding, gelijk die in China
bestaat, is krachtig tot het ontwikkelen van het geheugen, maar dient niet
tot ontwikkeling van het verstand.
Belangrijk is in dit opzicht het volgende ,uittreksel van Meester Fang,
een schoolinspecteur der provincie Kiangman, bij gelegenheid van de
hervorming van het moderne onderwijs na de omwenteling in het jaar 1911.
„Onervaren, aarzel ik bijna mij te wagen op het terrein van het schoolwezen, en toch voel ik mij gedrongen een en ander te zeggen over de
moderne hervormingsplannen ten opzichte van het onderwijs.
Ziehier, mijne meening. Qeen lesssen van memorie meer op de scholen.
Ze moeten door het ontwikkelen van het verstand vervangen worden. De
memorielessen , doen het verstand verstikken, en zijn een groot tijdverlies.
Net verstand heeft zijn zetel in de hersenen, terwijl het achterbrein de
zetel is van het geheugen. Deze vermogens werken op verscheidene
wijzen. Hij, die nadenkt, sluit de oogen, en brengt de hand aan het voor-
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hoofd, maar hij die zijn geheugen werken laat, heft het hoofd op, en blijft
met de oogen in het verschiet staren.
Wij moeten hen lof toezwaaien, die bij het onderwijs niet op het ontwikkelen van het geheugen, maar op het verstand bij , de kinderen werkt.
Waartoe al .dat van buiten leeren van boeken, die de leerling niet verstaat? De met Been goud te betalen tijd der jeugd gaat voorbij met het
aanleeren van nuttelooze dingen. Ja, ik voel pijn in mijn hart, want deze
is juist de tijd , om in de kinderen de vermogens der hersenen te , on wikkelen, te vormen en te bestieren, opdat ze later waardige mannen zullen
zijn in de maatschappij." Aldus Meester Fang.
Hoe zouden echter de hervormingen het yolk ten goede kunnen komen,
zoo er niet op zedelijk gebied , op het hart gewerkt wordt. Eeuwenlang
heeft China met zijn uiterlijke ceremonien en riten het yolk met een laag
mooie vernis overgoten, en zoo China thans voortgaat op de weg dien het
thans gaat, zal door •de opvoeding en het onderwijs heel wat erger voortgebracht worden. Nooit 'zal men de ziel treffen en bewegen, maar wel zal
men het land en het yolk met een boos donker vernis overgieten, dat nu
van buiten komt aanwaaien, bet Bolsjewisme zonder God en zonder zedelijkheid. China, reeds bedorven, maar toch op Mager zedelijk peil staande
dan Japan, zal viezer en rotter worden, het zal worden gelijk aan de rotte
Chineesche eieren, die van buiten gezien mooi helder wit, van binnen
gelatienachtig geel en groenzwart zijn, indien aan het yolk niet eene ,opvoeding en onderwijs gegeven wordt dat op Christelijken grondslag berust.
►

B.

Wat wordt er onder opvoeding en onderwijs verstaan?

De opvoeding en het onderwijs, gelijk ik reeds gezegd heb, berustte zoo
stevig op een zedelijken grondslag, dat tondanks het litterarische karakter
der examens, en al de bloedige en onbloedige omwentelingen en oorlogen,
het onderwijs steeds bligt voortleven tot op heden toe in de huishoudelijke
opvoeding en in de privaatscholen.
Opvoeding en onderwijs zijn twee woorden, die we door heel China van
de vroegste tijden of hooren klinken in de keizerlijke decreten, in de
klassieke boeken, in de leerboeken der Taoisten en der Boedhisten, in de
tooneelstukken, in liederen, en in spreekwoorden.
Ruw, maar treffend waar, zijn de volgende spreekwoorden, als: De
opvoeding van jongens zonder onderwijs staat gelijk met ezels op te voeden, en het opvoeden van varkens staat gelijk aan , het opvoeden van
meisjes zonder onderricht :
Yang tse you Mao, You yang Liu,
Yang niu you kiao, you fang tchou.
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Reeds moet volgens tal van spreekwoorden de opvoeding en het onderwijs in de prilste jeugd begonnen worden, want, zest het spreekwoord:
Tsan tsao han yao lien ken p'a,
Mien te heou lai ts'ai cheng ya.
Dat wil zeggen : Met het onkruid moeten ook , de wortels uitgerukt worden, clan zal het later niet meer opschiete ►.
En een -ander spreekwoord luidt:
Siao chou pou tchoan, tchang pou te,
Siao hai pou ta, mo tchou si.
Dat beteekent: Kr •om groeit de boom, die niet gesnoeid wordt, van geen
nut is het kleine kind, dat niet terecht gezet wordt.
Net geen het voedsel voor het lichaam is, is het onderwijs en de opvoeding voor den geest, eene waarheid die aldus wordt uitgedrukt:
I tche Yo k'i, hio yo yu.
De letterlijke vertaling daarvan is : het voedsel verdrijft den hanger, het
onderwijs en de opvoeding de onwetendheid.
Om die reden, (zegt het volgende spreekwoord, moet de rmensch steeds
blijven studeeren, want nooit is men uitgestudeerd.
Chou pou tsinn yen.
J. DOLS.

CRITISCHE REVUE.
De Meimaand is in 't land, maar onze Noordsche wind maakt jassen en
kachels nog noodig. De ijsheiligen hadden ons naar ouder gewoonte
leelijk te pakken. De vrouwen en wat op vrouwen lijkt — excuseer
hebben geen prettigen tijd, want het is vrijwel onmogelijk om met al de
fraaie snufjes der modemagazijnen drie japonnen in een load — langs
de straten te flaneeren. 't Zal me benieuwen, hoe lang die bloote-beenenparade het uithoudt. Mode is een gek ding, en de fabrieken moeten hun
overproducties van kousen in allerhande kleuren ook kwijt en de aandeelhouders der kunstzijdefabrieken hebben ook graag een goed dividend.
Ja, ja, wat zal men er aan doen; de moralisten mogen preeken en vermanen, -- dat deden ze in alle eeuwen, ook wel tegen de mannendracht — de
vrouw gaat haar gang en alleen als koningin Mode het in haar hoofd
krijgt deze predikers haar moreelen steun te geven, dan is er kans op
verandering. Och, er zit óók iwel wat aardigs in. Want die vroegere
dagen, met die stijve kleedij, waren wel ietwat belachelijk: de sleepjaponnen, de zonderlinge hoeden, de wonderlijke keu-vormen waren zeker
onaesthetiser en onhygienischer dan de hedendaagsche dracht. 'k Zag
nog kort geleden een schilderij van Breitner, een groot stuk, met een
besneeuwde Amsterdamsche gracht en op den voorgrond een paar dames
in de toenmalige kleedij, zeldzaam dw aas en onpractisch; het deed je
haast aan caricatuur denken. We moeten ook niet te conservatief zijn,
en niet terstond het nieuwe en het iongewone afkeuren , omdat het in
vroegere jaren anders was. 1k geloof, dat op de voordeel-zijde van (den
tegenwoordigen tijd mag genet worden een grootere ieerlijkheid en openhartigheid in het openbare leven, in bedrijf en handel, ja, in de gansche
samenleving. Men komt openlijk uit voor eigen meening en bedoelingen,
zelfs als ze strijden met algemeene normen van godsdienst en moraal.
Deze eerlijkheid, verwant aan brutaliteit, is te prifzen. Je moet maar eens
een stel kinderboekjes van teen honderd jaar geleden gaan inzien,
om met ,overtuiging te kunnen zeggen : men was niet eerlijk in , de hopvoeding. Wil ik eens een titel afschrijven?
Magazyn der kinderen: of zamenspraaken tusschen eene wyze gouvernante en verscheiden van haare leerlingen van het eerste fatsoen — sic
D. W. — in welke men de jonge lieden doet denken, spreken en zich
gedraagen elk naar haaren aart, getemperdheid en neigingen; de gebreken
:
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der jeugd en derzelver verbetering aangetoond worden. Benev)ens een
kort begrip van de gewyde _en ongewyde historic', met leerzaame vertellingen, om te dienen tot een aangenaam tydverdryf, geschikt naar de
tederheid der jaaren, door juffrouw Le prince de Beaumont, uit het
Fransch vertaald, deel 1 tot 4, d e r d e d r u k, 's Gravenhage, 1778.
Behalve de bonne, praten er een zevental meisjes van 5, 7, 10, 12 en 13
jaar. Juffer Mietje — het meisje van 5 jaar! — houtit telkens uitvoerige
vertellingen, als over Abraham en Sara, met „zeer wijze" opmerkingen;
als de bonne heeft verteld, dat er arme menschen ook zijn, dan zegt deze
vijfjarige : „Och, mijn hemel, ma bonne, daar doet het hart mij zeer van.
Ili bidde u al mijn geld te nemen, om brood, bedden en turf voor die arme
luiden te koopen." Elders vraagt juffer Mietje voornoemd over het ontstaan van kuikens. De bonne leeraart: „Jaa, zoetertje, dat kleine dingetje
heet een 'hanetred. Als de hen kuikens wil uitbroeden, gaat zij op de eyers
zitten, en blifft er twintig of twee en twintig dagen op broeden, en doet
het kuiken door de warmte uit de hanetred voortkomen. Als het er uitgekomen is, voed het zich met het !wit en den doyer van het ei, en als het
niet meer te eten heeft, breekt het, al pikkende, den dop met zijn nebbetje,
en komt er uit." Vender luidt bet: „Verwonder u over de Voorzienigheid,
die de henne zooveel zucht geeft voor haare teelte, die nog niet uitgebroed
is." Aan deze wichten wordt van allerlei voorgehouden over het gaan
naar comedies, assemblee's etc., en het is een eigenaardig staal van de
18de-eeuwsche opvoeding „op verbeterden griondslag", waaruit blijkt, dat
de menschen wel ernst maakten met de opvoeding, maar.... de kinderen
beredeneerden als groote menschen. Zeer lang heeft die geest de menschen beheerscht, want een boekje, Ferdinand Milder, of de kracht van
geloof en liefde, in 1837 in derden druic verschenen, werd in 1844 nog als
prijs voor gehoorzaamheid en vlijt aan de stadsburgerschool te Haarlem
aan een leerling gegeven. Dit zonderlinge boekje — een zeer Christelijk
willende schijnen Brave Hendrik — is vol onnatuur. De naam Dulder is met
opzet gekozen, opdat de jeugdige lezers aan hem een voorbeeld zullen
nemen. Heeft nu dit boekje, vol wonderlijke preeken, zonderlinge ervaringen, de kinderen van voor honderd jaar geboeid? 1k betwijfel het. Maar
gekocht en ten geschenke gegeven weld het. Tegenwoordig zou Been uitgever voor een dergelijk werkje te vinden zijn; en als het voor eigen
rekening werd uitgegeven, bleef de boekhandel er zeker , mee zitten.
Klootsema heeft het eens raak gezegd : „De acrd van iemands persoon
is een kwestie van olie. Oemeenlijk spreekt men dan van gevoel. Hebben
we met vuur te doen, 'clan wordt de zaak eehter anders. Dan pas wordt
van persoonlijkheid gesproken." De achttiende eeuw is de eeuw van het
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gevoel, van de tribune4nenschenmin, van de weldadigheid en van de
bedeeling; en dat is in de opvoedkundige werkjes en onderwijsboekjes
merkbaar : het is alles gevoelig; men tracht allerlei lieve sentimenten aan te
preeken en steeds am de werkelijkheid been; het is niet echt; men doet
alsof; het is wat vettig, zalvend in den meest ongunstigen zin des woords.
Neemt men het zeer fraai uitgevoerde Vaderlandsche A-B boek voor de
Nederlandsche jeugd, geschreven door J. H. Swildens, en in 1781 verschenen onder het motto :„W at zou de verbetering der wetenschappen baten
onder een yolk, indien het yolk zelf daardoor niet verbeterd wierde",
dam
luidt daar idezelfde klok.
Dit werkelijk zeer fraaie boekje, met allerkeurigste k'opergravures van
eerste meesters, is een 18de-eeuwsch Voile lever in klein bestek.
„Olie perst men bier uit ‘zaad, elders uit d' olyf,
Kind, er is Been ding bekend van zo groat geryf."
„Olie persen wy uit raap- of vlas- of hennipzaad. Onder twee groote
niolensteenen, die naast malkander overeind staan en aldus ronddraaijen,
wordt het zaad verpletterd. Dan wordt , dat verpletterde zaad in een
yzeren pan heet gemaakt, in kleine wollene zakjes gedaan, tusschen eenen
ornslag van leder gelegd, in de pers genet, en door gedurig neerschieten
van aware ballen de olie er uit geslagen." alles is in het plaatje
aangeduid)," —
Uit .deze Gude schoolboekjes zien we, dat de zucht em ide leerlingen van
alles en nog wat op ide hoogte te brengen, in ons land niet dateert uit ‘de
midden-jaren der 19de eeuw, teen Van Lummel met zijn schoolplaten
voor het zg.n. aanschouwingsonderwijs kwam, noch Ligthart of Lem met
hun zaakonderwijs wat nieuws brach ten, integendeel, ze moderniseerden
slechts iets, dat na den pruikentiid niet met den revolutiestorm was
verstoven.
Evenmin toentertijd het kind bekoord kon worden door de allerzonderlingste ontboezemingen over wat buiten de kindersfeer, oak WTI, lag,
evenmin heeft het echte kind heden ten dage waarachtige belangstelling
voor de fijnigheden van allerlei vak en bedrijf. Dat is natuurlijk heel wat
anders dan de bekende vraag-manie van de jeugd. Probeer maar eens, als
een kind ergens naar vraagt, ,dit op de manier van het Volle-leven uit te
leggen; tien tegen een, dat ge nog niet half weg zijt met uw betoog, of het
kind tracht u of te leiden met een vraag over weer heel wat anders.
Eigenlijk begrijp ik niet igoed de liefhebberij van sommigen am betreffende een of ander yak daarover op school in den breede uit te weiden.
Gor Bruijn heeft het ietwat aftan'dsche zaakonderwijs, idat in het Voile
:
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leven en De wereld in op het toppunt van onderwijsdidactiek en technische
volkomenheid kwam, getracht in zijn opstel Het zaakonderwijs weer nieuw
leven in te blazen; en de heeren Van der Munnik en De Ridder staan in
bun boekjes Onze bronnen van bestaan aan zijn zijde. Terecht ,heeft Ubink
in de Sollicitant dit nieuwe tot zijn oude vormen terug gebracht en gevraagd: „Wat hebben de kinderen met dat alles te maken?" Cor Bruijn is
wat sentimenteel en romantisch aangelegd en begirt met zijn jeugdherinneringen uit een kruideniers- en een smidszaak. Nou, ik ben schoenmaker
geweest, ik ken het bedriff ervan vermoedelijk beter dan de heeren Van
der Munnik en De Ridder, maar het opstel
hun boekjes over Leer en
schoenen, hoe vlot ook geschreven, doet mij
toch een beetje een deskundige en bezittende veel appercipieerende voorstellingen — niets. Wat
hebben onze jongens en 'meisjes er aan, wat kan ze het schelen, wat doet
het ze? Uit mijn onderwijspractijk herinner ik me zeer goed, dat het de jeugd
was, die mij bekeerde van mijn bewondering voor boekjes als De Wereld
in. En waar ik zelf erg bleef sukkelen aan goed inzicht in de boterfabriek
en de behangseldrukkerij, na ernstige bestudeering der lessen in de schoolboekjes, die rdus voor kinderen bedoeld 'waren, daar kon mijn conclusie
niet anders zijn, dan ten slotte afwijzend, en hoe langer zoo meer ben ik
ervan overtuigd geworden, dat het zaakonderwijs een kwestie van boerenbedrog en schijn is.
Neem nu die bronnen van bestaan, het is eigenlijk aangekleed zaakonderwijs; ik ben van meening, dat het gros van de schoenmakerspatroons
— waarmee toch , onze kinderen het meest in aanraking komen niet
weet wat in de les over leer en schoenen staat. Wat moeten wij op schOol
er nu toch mee? Nuttig zou een les over leer en schoenen zijn, indien het
kon meewerken tot een meer natuurlijk schoeisel, zodat vooral de vrouwelijke voet niet zoo verknoeid werd, als ze thans wordt; zelfs een ethisch
principe spreekt bier een woordje mee; en wie het niet gelooven wil, vrage
het maar eens aan den Nederlandschen voetspecialist, van internationale
vermaardheid, dr. Murk Jansen, te Leiden; als oud-onderwijzer zou hij
bier zeer zeker een hartig woordje meespreken.
Zoo vind ik ook altijd de plakkerij en zagerij op school een ietwat wonderlijk zaakje. Practisch zeggen de voorstanders, is idie handenarbeid
haven mate: oefening van oog en hand, netheid en zelfbedwang, en veel
niet genoeg; imaar.... waarom dan Been fietsreparatie in de school; dat is
nu eens 'bij uitstek practisch en.... hardend en in ons rijdende land, waar
een zuigeling al haast een fiets krijgt, van groot ,practisch nut; en.... men
leert daarenboven dan de gewone handenarbeid der vaklui te waardeeren,
en niet op te zien tegen een paar vuile handen, de spieren worden gestaald,
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en als de zaak weer goed loopt geniet men ongekende arbeidsvreugde!!
Jongens en meisjes dient ,het allebei!
Er staat in 'de boekjes van Van der Munnik een iopstel over de papiernijverheid, en hoewel ik vele malen een papiersoort heb moeten keuren,
erg daarbij voor de betrokkenen aardige bedragen ge:moeid waren, heb
ik me nooit in de technische zijde ervan verdiept; wel heb ik eens een
ouderwetsche wijze van oud-Hollandsche papierfabricage, met de hulpmiddelen van meer dan honderd jaar oud, zien toepassen, maar ik genoot
ervan als liefhebber van geschiedenis. Jan Luiken's prentje begon er door
te leven, doch hoe , dat heden precies gaat : het interesseert me al
heel weinig.
Als ik nu de les in Bronnen van bestaan heb gelezen. dan duizelt het
me en spelen moerbeivezel, shoutslijp en cellulose met een hoop namen en
cijfers een ongezellig rondedansje in mijn hersens; wat moeten daar onze
leerlingen der hoogste klasse mee? 1k ,meen, dat ze al heel spoedig, ook na
de meest aandachtige lezing, er niets anders dan een zeer verward relaas
van overhouden; dat kan niet anders ; wie later iets van de wijsheld
dezer boekies no.odig heeft, leert het dan veel intenser, omdat er dan de
belangstelling voor is, en dan ook de hersens in een tijdperk van ontwikkeling zijn, voor deze technische zaken geschikt. Men heeft het tegenwoordig zooveel over de kinderpsychologie; het verbaast mij, dat er op
dit terrein nog niet van de experimenteele 'wetenschap een waarschuwing
is gekomen, want op dit oogenblik zingen sommigen nog het liedje, dat
voor 150 jaar al zoo valsch klonk. Als Cor Bruyn spreekt van het doordrongen zijn van de waarde der zaken boven kennis van woorden, dan is
er geen onderwijzer, die hem ongelijk geeft, wanneer men ten minste het
methaphysische uitschakelt, maar de instemming ermee sluit toch niet
in, dat we ook de overtuiging bezitten van alles verstand te moeten hebben,
ten minste meenen te hebben, want in vele gevallen, zoo niet alle, zal het
toch maar schijn-kennis, halve kennis, dus eigenlijk beunhazeril zijn, die
veel gevaarlijker is, dan geen kennis, omdat halve kennis de minder aangename eigenschap der eigenwijsheid voet geeft.
Vraag eens aan een aannemer b.v., van welke opdrachtgevers hij het
meeste last heeft en die 'hij ten slotte maar laat praten?, Net is een paedagogische enormiteit, dat alle onderwijs van zaken-aanschouwing slechts
vrucht kan verwachten, en nog dwazer klinkt het, als Cor Bruijn schrijft:
„als .de man of vrouw voor de klas doordrongen is van de waarde van
kennis der zaken boven kennis van woorden, dan zal hij ook vermogen de
verwondering om de dingen deter wereld in de klasse te brengen; dus de
ontroering; dus .de poezie; dus ,de religieuse aandoening.9
,
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Dat klinkt nu wel heel mooi, maar ik noem dat kortweg woorden zonder
werkelijkheid, en ik verwo der mij, hoe voorstanders van zaakonderwijs
zich zoo kunnen bedrinken aan w0000rden. De inconsequentie van de heeren, {die het zaakonderwijs verdedigen, is duidelijk voor alien die de zaak
een beetje nuchter bekijken. Net beroemde kalf in de school van Pestalozzi,
vat is er van geworden? Een plaat, met een in aanbouw zijnd huis, of een
molen, en dan daarvan een massa biezonderheden, zoodat je vraagt: hoe
weten ze het? Wat kan mij het sohelen, als ik een huis laat bouwen, hoe
de boel technisch in elkaar zit, daar zijn de architect en de aannemer
voor, {die ik mijn vertrouwen gaf, en die ik alleen bij bestek en teekening
naar mij hoorde luisteren, {om precies mijn wenschen te weten, waarna ik
alleen de proefteekening nog raging, om toe te zien, of nu model en
afmetingen met mijn verlangens overeen kwamen; maar als ze gaan
spreken over mortel en beton, over dakkapellen en lekdorpels, over stoipen paneeldeuren, over roisloten met pokhouten leischiMes, dan ga ik naar
de lucht kijken en trek eens wijsgeerig aan mijn sigaar, want voor mij is
hoofdzaak een practische indeeling, een aesthetisch uiterlijk, een solide bouw,
en de groote, groote rest is een kwestie van vertrouwen, Al had ik nu ook
het geheele winter:halfjaar van het Voile leven van buiten geleerd, ik geloof
dat ik er wel veel verdriet en geen voordeel van zou ihebben; mijn halve
wijsheid — dus onwijsheid — zou de mannen van het yak zeker prikkelen,
en de samenwerking en het vertrouwen schokken. Jan Ligthart heeft onze
scholen vele en mooie , dingen geschonken, maar het Voile leven en De
Wereid in behooren hier niet toe.
Dan is er nog de begripsverwarring, dat zaakonderwijs het voile leven is;
nu, dat zoo'n leven met volheid gevuld is, daarover behoeft geen twijfel
te bestaan, maar of deze materie-met-houvast den levenden mensch,
behalve den hamsterenden o-weeer en den oppottenden vrek, kan bevredigen, het is een vraag, ,die mij niet moeilijk lijkt te beantwoorden.
In een vorig nummer hebben we aangehaald, wat de droomer en practicus, Charles Kingsley, ons voorhield: leven, schrijven, rekenen, {en wat
er bij kan is wel aardig, mits het niet van het ideale doel afvoert, door
verschieten ons voor te spiegelen, die zullen blijken fata morgana's te zijn.
Net is een 25 jaar geleden, {dat er een hevige pennestrild gevoerd is
tusschen de heeren ds. Sikkel, W. Jansen, A. Jonkman e. a. over de Awlschouwing; de geschriften deter heeren hebben nog niet hun actualiteit
verloren, , orndat ze scherpzinnig en waardeerend elkaar behandelen en
het er om te doen was, tot de waarde der Aanschouwing door te dringen;
vooral het betoog van Jonkman verdient bestudeering, waar hij alzijdig
deze zaak bekijkt. Een woord van hem wil ik citeeren, als aanwijzende het
►
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groote gevaar, dat een op de spits gedreven z.g.n. zaakonderwijs aankleeft : „Het staffeliike verslindt het geestelijke; de waarneming en het
experiment, igetal en worm dulden het geloof niet meer op het erf der
wetenschap en gunnen het ook geen plaats in het zieleven van het kind."
1k geloof, .dat we met een gerust hart een massa onderwijsfraafigheid
kunnen opruimen, en dat , daaronder het z.g.n zaakonderwijs stellig behoort,
naast lichamelijke oefening, naast de z.g.n. nuttige handwerken, naast
handenarbeid, terwij1 dan meteen teekenen facultatief kon worden en de
„staterij" aanmerkelijk besnoeid, en bet ambtenarendom gevierendeeld. Net
schoone , gevolg zou zijn, dat de resultaten van ions onderwijs weer geprezen werden, en met liefde de Vertegenwoordiging in Den Haag de salarissen op peil ging brengen, — Amsterdamsch natuurlijk, want in Kleidorp
en Veenoord en Zanddijk is het materieele bestaan njet voordeeliger dan
in Amsterdam of Den Haag — en aan den eisch van eenvoudige rechtvaardigheid was weer voldaan, en het kwade met art. 40 te niet gedaan.
Na deze twee goede dingen — een critisch woord over het zdakonderwijs
en een gebroken laps voor de salarieering — rest me nog een hartelijk
woord voor drie tijdschriften. Dat is niet te weinig, boor ik mijn lezers
zeggen, we zijn geen kapitalisten. Neen, dat weet ik ook wel, maar juist
daarOm. Net eene tijdschrift is dat, waarin ge nu leest. Op de algemeene
vergadering voor Christelijke paedagogiek werd van de bestuurstafel gezegd — en de pers zat er bij, en ik hoorde niet, dat de zoo correcte voorzitter, prof. Hoekstra, aan de heeren van de pers verzocht het niet te
vermelden dat ons tijdschrift aan lezers verliest. Kijk, dat is niet in
orde. Elke school kan toch op zijn minst een abonnement nemen, en zich
dan maandelijks versterken aan de pittige artikelen van onze geleerde
mannen, als Waterink, Hoekstra, Jonkman, Van der Spek, Van der
Horst e. a., terwij1 Van der Kooy een ,overzicht geeft van wat in het buitenland voor opmerkenswaards te lezen is, en de dames Bolding met enkele
anderen den novellistischen onderwijskant ons beelden, door schetsen nit het
schoolleven, en ondergeteekende, die 'zijn diensten der critiek heeft aangeboden; naast , deze steeds op het appel zijnden of komenden, is er een
grootsche rij van mannen als Janse, Strikwerda, Van Wijlen, Gras,
Oosterlee e, a. — ik hoop niet dat ik er een niet noem, want hij is er
daar hij bij e. a. zit — die of en toe ook ons tijdschrift bedenken. 1k hoop
zeer, dat de uitgeefster, voor wie het uitgeven van ons tiidschrift geen
lucratief zaakje is, met het nieuwe abonnementsjaar heel wat nieuwe
abonne's zal hebben to boeken. Dat kan heel eenvoudig, wanneer zij die
dit lezen, eens weer hun collega's er op wijzen, nog eens en nag eens
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de gestadige .drop holt den steen — want het is vaak maar alleen een
zekere traagheid om een kaart te schrijven; wie er wat voor voelt, bereikt
zeker resultaat en het loon is de bevrediging aan een goede zaak wat te
hebben meegeholpen. Deze hulp kost dus niets, alleen wat belangstelling,
wat woorden en demonstratie van enkele nummers.
Net tweede tijdschrift, tdat me gevraagd is eens te noemen, is van geheel
anderen aard.
Natuurlijk hebben velen onzer lezers een maandschrift, dat ze alleen
of met enkele collega's lezen, en nu merk ik wel eens, dat zeer weinig
bekend is een uitnemend geredigeerd tijdschrift ,,op Christelijken grondslag, ter beoefening van de Nederlandsche letteren". Het staat onder
redactie van de heeren Van Dijk, J. Haantjes, J. van Ham, H. van der
Leek, P. H. Muller en dr. C. Tazelaar; natuurlijk heeft het nog een groot
aantal meer of minder bekende medewerkers : ds. Heijnes, Emmy Klein,
H. Kuyper—Van Oord, M. J. Leendertse, J. van der Maas, Willem de
Merode, Alice Nahon, G. Schrijver, G. Sevensma—Themmen, dr. P. Stegenga, A. Wapenaar, J. M. Westerbrink—Wirtz, dr. B. Wielenga, Wilma,
ds. A. G. Wolf e. a. Elke maand komt een keurig verzorgd nummer, en
dat bevat dan novellistische bijdragen, poezie, artikelen van literair-critischen aard, boekbeschouwingen enzoovoort. Elke maand geeft drie vel,
groot formaat, en de prijs is per jaargang haast Been geld: zes gulden
franco pere post van den uitgever, de uitgevers-maatschappij „Holland",
te Amsterdam, Admiraal de Rubterweg, no. 345; vraag maar eens een nr.
aan, een nieuwe jaargang is pas begonnen; het is werkelijk de moeite
waard. Doe het nou.
Thans heb ik nog een surprise voor de lezers van ons tijdschrift, die
van Frieschen stam 'zijn. Oak over een maandschrift is het, maar dit kost nog
minder dan niets ; hoe ze het daar in het hooge Noorden zoo ,mooi en zoo
goedkoop er ►oor kunnen geven, is mij een raadsel: 't is De Holder, en
staat onder redactie van de heeren J. H. Brouwer en R. P. Sybesma;
uitgever is J. Kamminga, te Dokkum; het kost voor 12 prachtig uitgevoerde nummers maar 3.40 gld., franca per post. Net geeft moderne
Friesche poezie en proza, naast boekbeoordeelingen, en wetenschappelijke studies. Heel good pritsnijwirk versiert de afleveringen. „Yn 'e earste
jiergong fen De Holder hat drs. Haantjes to London de Ingelske laerden
byhanle dy 't mei stuzje fen it Frisk piele. Yn dit mlmer bigint dr. Steller
mei de foartsetting fen ,dy rige; dit earste stik moat as ynleiding sjoen
wirde. It earst komt ,hjirnei prof. Siebs oan bar. Dr. Steller is privaetdosint yn Breslau, jowt der ek kolleezje yn it aldfrysk, joech iodine jier
in ittjefte Das alttriesische Schulzenrecht en hat mei prof. Siebs en prof.
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Doegen de Fryske dialekten opllommen for de Berlynske Lautbibliotek."
Ik vind dit een mooi slot en hoop nu maar, dat de lezers me niet voor stoelen
en banken heYben laten praten, mar eens eenige proefnummers zullen
laten komen, het bindt immers tot niets, en dat ik straks van de uitgeefster
van ons paedagogisch tijdschrift voor het Christelijk onderwijs tevens
mag hooren, idat het aantal abonnees onrustbarend aan het stijgen is.
Daer slae geluck toe.
Velp. (0.)

D. WOUTERS.

LEESTAFEL.
W. G. v. d. Hulst en R. Huizenga. Jaartallen en
repetitieboekje bij Toen en Nu. 2de druk. — J. B.
Wolters, Groningen. I 0.30.
Wat Leven we toch in heel andere tijden dan vroeger. Wie vroeger de
Vad. Ueschiedenis te onderwijzen had op , de lagere school, had niet veel
keus. De boekjes — hoe knap voor dien tijd ook in elkaar gezet — waren
van 'n geest, dien we niet geheel en al konden waardeeren. We hadden
de uitgaven van Ter Borg en Wiersinga, die vlot geschreven, toch te veel
en te uitsluitend krijgsgeschiedenis bevatten en aller-droevigst uitgevoerd
waren uit een typografisch oogpunt. Voorts waren daar de wel wat al te
kinderlijke boekjes van Schouten, waarin de anecdote met de schattige
Historia 'n dansje deden. Dan 'hadden we De Liefde's boek, eerst ',n beetje
opgeknapt door Swijnenburg en daarna wat modieuser en eleganter uitgedoscht door collega Lens, wien dergelijk werk uitstekend is toevertrouwd.
Toen kwam Lankamp met 'n leerplan.
Dat leerplan was 'n magistraal stuk werk, dat ik altijd prijs boven z'n
arbeid op 't terrein der kennis der natuur, zelfs boven zijn leerplan voor
het yak Bijbelsche Oeschiedenis. Voor mij in het leerplan voor de Vaderl.
Qeschiedenis het werk van Lankamp. 't Is naar mijn meening ook 't moeilijkst van opzet en daarom misschien minder populair dan zijn gelijksoortige uitgave voor Bijbelsche Oeschiedenis.
Maar genoeg.
Na dien !hebben anderen zich aan den arbeid gezet en onder die velen,
die voor onze Christelijke scholen hebben geschreven, treden momenteel
twee combinaties naar voren. De eene bestaat uit de heeren Wouters en
Hoogwerf; de andere uit de heeren Van der Hulst en Huizenga.
Nu hebben deze vier heeren voor, dat ze onder ons Been onbekenden
zijn. Ook niet in het vak, dat ze voor de scholen hebben bewerkt. Van
de eerste „firma" zullen we ons herinneren Wouters' artikelen in het
weekblad Onze Vacatures, en die van den heer Hoogwerf in dit tijdschrift
gepubliceerd. Toch zullen beiden in de tweede combinatie opmerken 'n
bizondere kwaliteit, , die vooral de heeren v. d. Hulst en Huizinga geschikt
maakte om in fijnen vorm de vaderlandsche geschiedenis aan de kinderen
onzer scholen te vertellen. Die kwaliteit is wel de zeer bijzondere eigenschap, die weinigen in zoo hooge mate hebben ais Van de Hulst, om voor
kinderen te schrijven in dien teeren, subtielen vorm, die zijn werk bijkans
te fijn maakt voor 't kind in 't algemeen; waarom 't zelfs wel sneer gewaardeerd wordt door ouderen.
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De boekjes, waarbij dit jaartallenboekje behoort, leggen daar weer ten
voile getuigenis van af. En wie deze boekjes gebruikt, zal als vanzelf ook
dit jaartallenboekje invoeren.
Trouwens, , dit heeft waarde in zichzelf.
Net is, — met een soortgelijk werkje van Wouters en Hoogwerf,
—een novum.
Geillustreerde jaartallen! Daar had je vroeger eens om moeten komen,
toen we „Best" uittentreuren moesten memoriseeren of ploeterden in
de „Merkwaardige jaartallen" van Ter Borg en Wiersinga.
Toch getuigt deze opvatting van een juisten psychologischen kijk. Kinderen, (en volwassenen ook) leggen nu eenmaal gemakkelijk associaties.
En zoo kan het prentje het jaartal en het jaartal het prentje c. q. het feit
reproduceeren.
Bovendien heeft deze wijze van doen nog een groot voordeel. Voor mij
is de geschiedenis het felt, de gebeurtenis hoofdzaak, het jaartal bijzaak.
Voor mij is belangrijker het wat en het hoe, dan het wanneer.
Of om het in de m. i. juiste bewoordingen van het Voorwoord der schrijvers te zeggen: „de groote gebeurtenissen zijn primair, het jaartal is

secundair."
Zie, daar het plaatje hier domineert, domineert eveneens het feit. Naar
mijn meening : de eenig juiste opvatting onzer geschiedbeschouwing.
Biijft nog een oordeel uit te spreken over de keuze der jaartallen en
over de uitvoering der prentjes.
Over 't algemeen kan ik me met de keuze der jaartallen vereenigen.
Aileen zou ik willen, dat de schrijvers het „Nu" een grootere plaats in
wilden ruimen dan het „Toen". Onze geschiedschrijvers schijnen 'n ,broertje dood te hebben'' aan de 19de eeuw. Zoo stiefmoederlijk wordt dat
tijdvak meestal behandeld! Daarom vind ik het jammer, dat ook dit jaartallenboekje aan dit euvel lijdt. Het interesseert mij heelemaal niet, dat
Filips II in 1559 naar Spanje is gegaan. Voor mijn part was hij hier gebleven. Van ,,beteekenis" is dit toch zeker niet. Maar van 1816 en 1834 en
1886. Van 1848, 1867, 1878 moesten onze jongens in 1926 toch wel iets
weten.
Of waren de schrijvers bang zich aan koud water te branden?
De prentjes, geteekend door Jetses en Isings, zijn goed. Mij bevallen die
van Isings het best, Maar dat is een zeer persoonlijke opvatting. Jetses
is mij te vol en te volledig.
Overigens beveel ik gerust dit jaartallenboekje aan. De leerlingen geE. H. B.
gebruiken het gaarne.

VERSCHENEN :

DeVoorzielligheid Gods
door Dr. K. DIJK
Deze populairwetenschappelijke studie
sluit zich aan bij die over de eeuwige
Verkiezing en Verwerping, die onder
den titel „Om 't Eeuwig Welbehagen",
van de hand van denzelfden schrijver
verscheen en een buitengewoon grooten
aftrek vond.
„De Voorzienigheid Gods" is een niet
minder belangrijk onderwerp.
Om het in zoo groot mogelijk getal
onder onze menschen to brengen,
stelden wij den prijs van dit boek,
dat in hetzelfde forrnaat en uitvoering
als „Om 't Eeuwig Welbehagen" verscheen, op slichts

f 5.90 gebonden.
Bestellingen worden aangenomen bij
den Boekhandel of de uitgeefster, de

N.V. Dagblad en Drukkerij De Standaard
N.Z. VOORBURGWAL 58-62, AMSTERDAM
Postgiro 10919

Gemeentegiro N 705

VACATURES?
VOORZIENING in Vaeatuires bij Middelbaar en Lager
Onderwijs wordt verkregen door een advertentie
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N. Z. VOORBURGWAL 58-60 — AMSTERDAM

VERSCHENEN:

Hoofdlijnen der Paedagogiek
van Dr. Herman Bavinck,
met critische beschouwing
DOOR

•

J. BREDERVELD.
No.25 VAN DE SERIE „VOOR ONDERWIJS EN OPVOEDING"
UITGAVE VAN HET GEREFORMEERD SCHOOLVERBAND

Achtereenvolgens wordt behandeld:
Inleiding der Paedagogische Beginselen
- Dr. Bavinck en de Paedagogiek - Doel
der Opyoeding - Uitgangspunt der
Opvoeding - Methode der Opvoeding
GROOT 80 FORMAAT
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leder, die belang stelt in de ideeen van dozen grooten
Paedagoog, bestelle deze belangrijke studie, die uitmunt
door klaarheid, bij den Boekhandel of de
N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STANDAARD
AMSTERDAM

POSTGIRO 10919 — GEMEENTEGIRO N 705
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DE T CHT OP SCHOOL
NAAR GER EFORMEERD BEGINSEL
DOOR DR.J.WATERINK
HOOGLEERAARA.D.VRIJEUNIVERSITEIT

UITGAVE VAN HET GEREFORMEERD SCHOOLVERBAND

INHOUD: 1. De begrenzing van ons onderwerp2- Een eigen positie voor het Gereformeerd beginsel. 3. Eenheid en verscheidenheid van opvatting.
4. Goon nieuw humanism.. 5. Bijbelsche „tucht".
6. Tucht on Verbond. 7. De schooltucht in de praktijk.

Prijs f 0.50 - 48 blz. druks - Formaat groot octavo
N.V. DAGBLAD EN DRUKKERIJ DE STAN DAARD
N.Z. VOORBURGWAL 58-60 - AMSTERDAM
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Rekenoefeningen voor de Lagere Schoo
door B. LAARMAN
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Toelichting en Antwoorden 10.50. (Voor Onderwijzersgebruikers gratis).
Toegepast Rekenen voor het zesde leerjaar 10.30.
Antwoorden 1 0.10 (voor Hoofden van Scholen en Onderwijzers gratis).

Ons Nederlandsch
Spelling- en Stelmethode
door

D. WOUTERS, W. G. v. D. HULST en JOH.v.HULZEN
Geillustreerd met gekleurde plaatjes

le leerjaar:
Voorloopertje, in schrnfletter . . 1 0.70
Lagere School
0.70
IB, 3e druk, in schrel. a
2e leerjaar: deeltje IA en
a „ 0.55
IB, in drukktter
IA „
IIA „ IIB, 3e druk .
a „ 0.55
3e leerjaar: „
a „ 0.60
4e leerjaar: „
IIIA „ IIIB, 2e druk . . .
a „ 0.60
5e leerjaar: „ IVA „ IVB, 2e druk . . .
a 0.65
6e leerjaar: „
VA „ VB, 2e druk . . .
„ 0.70
. . . , . .
7e leerjaar: „
VIA „ VIB,
a „ 0.80
VoordeKopsch. : VIIA „ VIIB,
VIIIA „ VIIIB,
a „ 0.80
a „ 0.65
IXA „ IXB,
Spraakkunst, voor het 7e, 8e en 9e leerjaar 1 0.50. Naast
de reeks voor de Lagere School, de eerste 15 deeltjes dus,
is ook ter perse gelegd een neven-reeks, met dezelfde
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